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DAMPAK MUTU TERHADAP PROFITABILITAS 

PENDAHULUAN 

Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap perusahaan 
dituntut untuk dapat ikut serta dalam persaingan. Salah satu usaha yang dilakukan 
perusahaan agar dapat bersaing adalah meningkatkan kualitas hasil produksinya. 
Dengan hasil produksi yang berkualitas, maka diharapkan para pelanggan/konsumen 
akan tertarik dan membeli hasil produksi yang ditawarkan oleh perusahaan.  

Menurut Hansen dan Mowen (2005) kualitas adalah derajat atau tingkat 
kesempurnaan, dalam hal ini kualitas merupakan ukuran relatif dari kebaikan. Secara 
operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi 
harapan pelanggan. Untuk memenuhi harapan pelanggan tersebut dapat melalui 
atribut-atribut kualitas atau sering disebut dengan dimensi kualitas. Ada delapan 
dimensi kualitas, yaitu kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, fitur, 
keandalan, tahan lama, kualitas kesesuaian dan kecocokan penggunaan.  

Untuk mencapai produk yang berkualitas, perusahaan harus selalu melakukan 
pengawasan dan peningkatan terhadap kualitas produknya, sehingga akan diperoleh 
hasil akhir yang optimal. Kualitas yang meningkat akan mengurangi terjadinya produk 
rusak sehingga mengakibatkan biaya-biaya yang terus menurun dan pada akhirnya 
meningkatkan laba. Biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan usaha 
peningkatan kualitas produk disebut biaya kualitas.  

Menurut Tjiptono dan Diana (2003) biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau 
mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Jadi, biaya kualitas adalah biaya 
yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan dan pencegahan 
kerusakan. Biaya kualitas dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu biaya 
pencegahan, biaya deteksi/penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan 
eksternal.  

Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk yang 
dihasilkan. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah 
produk dan jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan kualitas. Biaya kegagalan 
internal adalah biaya yang terjadi karena ada ketidaksesuaian dengan persyaratan dan 
terdeteksi sebelum barang dan jasa tersebut dikirimkan ke pihak luar (pelanggan). 
Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal 
memenuhi persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut 
dikirimkan kepada para pelanggan.  

Golongan biaya kualitas yang dikeluarkan untuk mencegah produk dari kerusakan 
adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian, sedangkan biaya kegagalan internal dan 
biaya kegagalan eksternal tidak dikeluarkan untuk mencegah produk dari kerusakan 
karena biaya kegagalan dikeluarkan setelah produk itu jadi dan untuk memperbaharui 
produk yang rusak.  

Menurut Hansen dan Mowen (2005) biaya pencegahan dan biaya penilaian meningkat 
berarti menunjukkan jumlah unit produk rusak menurun dan sebaliknya jika biaya 
pencegahan dan biaya penilaian menurun menunjukkan jumlah unit produk rusak 
meningkat. Di lain pihak, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal naik 
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jika jumlah unit produk rusak meningkat dan sebaliknya biaya kegagalan internal dan 
biaya kegagalan eksternal turun jika jumlah unit produk rusak turun. Hal ini 
menunjukkan bahwa biaya pencegahan dan biaya penilaian berpengaruh terhadap 
produk rusak sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal 
dipengaruhi oleh unit produk rusak. Sedangkan menurut Feigenbaum (1992) kenaikan 
dalam biaya pencegahan mengakibatkan turunnya kecacatan, yang pada gilirannya 
mempunyai efek positif pada biaya penilaian karena turunnya kecacatan berarti 
menurunnya kebutuhan akan aktivitas-aktivitas pemeriksaan dan pengujian yang 
rutin. Dari pendapat Feigenbaum dapat dipahami bahwa biaya pencegahan 
berpengaruh negatif terhadap produk rusak sedangkan biaya penilaian berpengaruh 
positif terhadap produk rusak. Hal ini dikarenakan biaya pencegahan dan biaya 
penilaian dikeluarkan sebelum terjadinya produk rusak sehingga dapat mempengaruhi 
besarnya jumlah produk rusak.  

Dengan demikian biaya kualitas dapat dipakai oleh perusahaan sebagai pengukur 
keberhasilan program perbaikan kualitas. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan 
perusahaan yang harus selalu memantau dan melaporkan kemajuan dari program 
perbaikan tersebut. Apabila suatu perusahaan ingin melakukan program perbaikan 
kualitas, maka perusahaan harus mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan pada 
masing-masing dari keempat kategori biaya dalam sistem pengendalian kualitas 
(Gaspersz, 2005). Untuk itu suatu perusahaan perlu membuat laporan biaya kualitas. 
Informasi yang ada dalam laporan biaya kualitas secara garis besar memberikan 
manfaat (1) Sebagai alat untuk mengukur kinerja (2) Sebagai alat analisis mutu proses 
(3) Sebagai alat pemprograman (4) Sebagai alat penganggaran yaitu untuk membuat 
anggaran pengeluaran dalam mencapai program pengendali mutu (5) Sebagai alat 
peramal yaitu untuk mengevaluasi dan menjamin prestasi produk dalam memenuhi 
persaingan pasar (Feigenbaum, 1992).  

 
KONSEPTUALITAS 

1.1 Biaya  

1.1.1 Definisi Biaya  

Menurut Mulyadi (1993) biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 
dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi untuk tujuan 
tertentu. Ada empat unsur pokok dalam definisi biaya tersebut, yaitu :  

1 Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.  

2 Diukur dalam satuan uang  

3 Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi  

4 Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.  

1.1.2 Penggolongan Biaya  

Menurut Mulyadi (1993) biaya dapat digolongkan berdasarkan :  

1. Obyek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama obyek pengeluaran 
merupakan dasar penggolongan biaya, misalnya nama obyek pengeluaran adalah 
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bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar 
disebut “biaya bahan bakar”.  

2. Fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur biaya dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:  

a) Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk 
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut 
obyek pengeluarannya biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, 
biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan 
biaya tenaga kerja langsung disebut juga biaya utama (primer cost). Sedangkan 
biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik disebut pula biaya 
konversi (conversion cost), yang merupakan biaya untuk mengkonversi bahan 
baku menjadi produk jadi.  

b) Biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk 
melaksanakan kegiatan pemasaran produksi.  

c) Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya 
untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produksi (Mulyadi, 
1993).  

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Dalam hubungannya dengan 
sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua:  

a) Biaya langsung (direct cost) Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, 
yang penyebab satu-satunya adalah karena sesuatu yang dibiayai. Biaya 
produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 
langsung.  

b) Biaya tidak langsung (indirect cost); Biaya tidak langsung merupakan biaya 
yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak 
langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya 
produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik (Mulyadi, 1993).  

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam 
hubunganya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat digolongkan 
menjadi:  

a) Biaya variabel; Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah 
sebanding dengan perubahan volume kegiatan.  

b) Biaya semi variabel: Biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah tidak 
sebanding dengan perubahan volume kegiatan.  

c) Biaya semi tetap: Biaya semi tetap merupakan biaya yang tetap untuk tingkat 
volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 
volume produksi tertentu.  

d) Biaya tetap: Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 
kisaran volume kegiatan tertentu (Mulyadi, 1993).  

5. Jangka waktu manfaat. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi 
menjadi dua yaitu:  
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1) Pengeluaran modal (capital expenditure): Merupakan biaya yang mempunyai 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah 
satu tahun kalender). Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan 
sebagai harga pokok aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang 
menikmati manfaatnya dengan cara depresiasi, diamortisasi atau deplesi.  

2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure): Merupakan biaya yang hanya 
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. 
Pada saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya 
dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya 
tersebut (Mulyadi, 1993).  

Kualitas  

1.2.1 Definisi Kualitas 

Secara umum, beberapa pakar mendefinisikan kualitas sebagai berikut:  

1. Philip B. Crosby: Crosby berpendapat bahwa kualitas berarti kesesuaian terhadap 
persyaratan (Suardi, 2003).  

2. W. Edwards Deming: kualitas berarti pemecahan masalah untuk mencapai 
penyempurnaan terus-menerus (Suardi, 2003).  

3. Joseph M. Juran: kualitas berarti kesesuaian dengan penggunaan (dalam Suardi, 
2003).  

4. K. Ishikawa:  kualitas berarti kepuasan pelanggan (dalam Suardi, 2003).  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas 
adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas produk.  
Kualitas menurut ISO 9000:2000 adalah derajat atau tingkat karakteristik yang 
melekat pada produk yang mencukupi persyaratan/keinginan. Maksud derajat atau 
tingkat adalah selalu ada peningkatan setiap saat. Sedangkan karakteristik berarti hal-
hal yang dimiliki produk, yaitu: karakteristik fisik (elektrikal, mekanikal, biologikal), 
karakteristik perilaku (kejujuran, kesopanan), karakteristik sensori (bau, rasa) (Suardi, 
2003). 

1.2.2 Dimensi Kualitas  

Menurut Hansen dan Mowen (2005) produk atau jasa yang berkualitas adalah yang 
memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam delapan dimensi berikut:  

1. Kinerja (performance):  Merupakan tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi-fungsi 
produk.  

2. Estetika (aesthetics): Berhubungan dengan penampilan produk serta jasa.  

3. Kemudahan perawatan dan perbaikan (serviceability): Berhubungan dengan 
tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki produk. 

4. Fitur (features): Merupakan karakteristik produk yang berbeda secara fungsional 
dari produk-produk sejenis.  

5. Keandalan (reliability): Merupakan probabilitas produk atau jasa menjalankan 
fungsi yang dimaksudkan dalam jangka waktu tertentu.  
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6. Tahan lama (durability): Merupakan umur manfaat dari fungsi produk.  

7. Kualitas kesesuaian (quality of conformance): Merupakan ukuran mengenai 
apakah sebuah produk atau jasa telah memenuhi spesifikasinya.  

8. Kecocokan penggunaan (fitnes for use) Merupakan kecocokan dari sebuah produk 
menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana yang diiklankan.  

Walaupun kedelapan dimensi tersebut sama penting dan dapat mempengaruhi 
kepuasan pelanggan, namun atribut atau dimensi mutu yang dapat dihitung 
(measurable) lebih ditekankan. Conformance adalah dimensi yang paling kuat 
penekanannya, karena spesifikasi produk secara eksplisit mempertimbangkan hal-hal 
seperti reliability, durability, fitness for use, dan performance, dan secara implisit 
conforming product (produk yang telah memenuhi spesifikasi) haruslah reliable, 
durable, fit for use, dan memiliki performance baik. Spesifikasi yang telah ditetapkan 
berarti adalah detil-detil pada suatu rancangan produk atau jasa untuk memenuhi 
kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu, banyak ahli berpendapat bahwa definisi yang 
terbaik mengenai mutu adalah ‘pencapaian pada spesifikasi yang ditentukan 
(conformance)’, dan produk yang bermutu tinggi adalah produk yang memenuhi 
spesifikasi yang ditentukan. Sedangkan produk atau jasa yang bermutu buruk adalah 
produk atau jasa yang tidak memenuhi spesifikasi.  

1.2.3 Faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi kualitas  

Menurut Feigenbaum (1992) faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi kualitas 
adalah sembilan bidang dasar yang sering disebut 9M, antara lain sebagai berikut: 

1. Market (pasar): Pada masa sekarang pasar mempunyai lebih luas ruang 
lingkupnya dan bahkan secara fungsional lebih terspesialisasi di dalam barang dan 
jasa yang ditawarkan. Dengan bertambah banyaknya perusahaan, pasar menjadi 
bersifat internasional dan bahkan mendunia. Akibatnya, setiap perusahaan harus 
saling bersaing meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.  

2. Money (uang): Untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, perusahaan 
memerlukan adanya biaya. Biaya yang digunakan untuk usaha meningkatkan 
kualitas disebut biaya kualitas.  

3. Management (manajemen): Manajemen yang berkualitas adalah manajemen yang 
mampu mengalokasikan tanggung jawab setiap manajer di bidangnya masing-
masing secara tepat untuk mengoreksi penyimpangan dari standar kualitas yang 
telah ditentukan.  

4. Men (manusia) Dengan adanya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya 
masing-masing, perusahaan akan merencanakan, menciptakan dan 
mengoperasikan berbagai sistem yang akan menjamin suatu hasil yang diinginkan.  

5. Motivation (motivasi): Pemberian motivasi yang baik kepada para pekerja maka 
para pekerja bekerja dengan benar sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, hal 
ini berakibat baik untuk peningkatan kualitas produksi perusahaan.  

6. Material (bahan): Produk yang berkualitas akan diperlukan bahan yang 
berkualitas pula, maka dalam penyediaan bahan perlu diadakan pengujian yang 
lebih ketat.  
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7. Machines (mesin) dan mechanization (mekanisasi): Permintaan perusahaan untuk 
mencapai penurunan biaya dan volume produksi untuk memuaskan pelanggan 
dalam pasar yang bersaing ketat telah mendorong penggunaan perlengkapan 
pabrik beserta mekanisasinya.  

8. Modern information methods (metode informasi modern): Informasi pada saat 
sekarang ini merupakan hal yang sangat penting, misalnya informasi tentang 
tanggapan para pelanggan atas produk yang dihasilkan. Informasi tersebut harus 
segera diperoleh perusahaan guna bahan pertimbangan pengambilan keputusan. 
Untuk itu diperlukan metode informasi modern guna memperoleh informasi 
secara cepat dan akurat.  

9. Mounting product requirements (persyaratan proses produksi): Kemajuan yang 
pesat di dalam kerumitan perekayasaan rancangan, yang memerlukan kendali yang 
jauh lebih ketat pada seluruh proses produksi, telah membuat “hal-hal kecil” yang 
sebelumnya terabaikan menjadi penting secara potensial. Meningkatnya kerumitan 
dan persyaratan-persyaratan prestasi yang lebih tinggi bagi produk telah 
menjadikan keamanan dan keterandalan produk.  

1.3 Biaya Kualitas  

1.3.1 Definisi Biaya Kualitas  

Menurut Blocher dkk (2000) biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan 
pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan dan pembetulan produk yang berkualitas 
rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan 
sebagai akibat rendahnya kualitas.  

Ada beberapa definisi mengenai biaya kualitas yang lain yaitu :  

1. Biaya kualitas didefinisikan sebagai biaya-biaya yang terjadi karena adanya 
kualitas yang rendah  

2. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan karena melakukan 
pekerjaan secara salah (doing things wrong).  

3. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya aktivitas-aktivitas 
yang tidak diperlukan secara langsung untuk mendukung tujuan departemen. 
Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mencapai suatu kualitas 
(Adnan, 2000).  

4. Horngren, Foster dan Datar (2003): "The cost of quality (COQ) refers to cost 
incurred to prevent, or cost arising as a result of the production of a law quality 
product".  

5. Menurut Anonymous yang dikutip oleh Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi 
Manajemen (2002): "The cost of quality refer to resources spent to assure 
consistent customer satisfaction". 

6. Blocher, Chen, dan Lin (2000) dalam bukunya Manajemen Biaya yang 
diterjemahkan oleh A. Susty Ambarriani: "Biaya mutu adalah biaya-biaya yang 
berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan 
produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost dari hilangnya 
waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas". 
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Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas 
adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas produk.  

1.3.2 Pengelompokan Biaya Kualitas  

Pada dasarnya biaya kualitas dapat dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:  

1. Biaya pencegahan adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk 
mencegah terjadinya cacat kualitas. Biaya pencegahan ini terdiri dari:  

a) Biaya pelatihan kualitas: Biaya pelatihan kualitas adalah pengeluaran-
pengeluaran untuk program-program pelatihan internal dan eksternal, yang 
meliputi upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelatihan, biaya instruksi, biaya 
staf klerikal dan macam-macam biaya dan bahan habis pakai untuk 
menyiapkan pegangan dan manual instruksi.  

b) Biaya perencanaan kualitas: Biaya perencanaan kualitas adalah upah dan 
overhead untuk perencanaan kualitas, lingkaran kualitas, desain prosedur 
baru, desain peralatan baru untuk meningkatkan kualitas, kehandalan, dan 
evaluasi supplier.  

c) Biaya pemeliharaan peralatan: Biaya pemeliharaan peralatan adalah biaya 
yang dikeluarkan untuk memasang, menyesuaikan, mempertahankan, 
memperbaiki dan menginspeksi peralatan produksi, proses, dan sistem.  

d) Biaya penjaminan supplier: Biaya penjaminan supplier adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk mengembangkan kebutuhan dan pengukuran data, 
auditing, dan pelaporan kualitas.  

2. Biaya penilaian (deteksi) dikeluarkan dalam rangka pengukuran dan analisis data 
untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasinya. Biaya-
biaya ini terjadi setelah produksi tetapi sebelum penjualan. Biaya penilaian ini 
terdiri dari:  

a) Biaya pengujian dan inspeksi: Biaya pengujian dan inspeksi adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk menguji dan menginspeksi bahan yang datang, produk 
dalam proses dan produk selesai atau jasa.  

b) Peralatan pengujian: Peralatan pengujian adalah pengeluaran yang terjadi 
untuk memperoleh, mengoperasikan atau mempertahankan fasilitas, 
software, mesin dan peralatan-peralatan pengujian atau penilaian kualitas 
produk, jasa atau proses.  

c) Audit kualitas: Audit kualitas adalah gaji dan upah semua orang yang terlibat 
dalam penilaian kualitas produk atau jasa dan pengeluaran lain yang 
dikeluarkan selama penilaian kualitas.  

d) Pengujian secara laborat  

e) Pengujian dan evaluasi lapangan  

f) Biaya informasi: Biaya informasi adalah biaya untuk menyiapkan dan 
membuktikan laporan kualitas.  
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3. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena rendahnya kualitas 
yang ditemukan sejak penilaian awal sampai dengan pengiriman kepada 
pelanggan. Biaya kegagalan internal ini terdiri dari :  

a) Biaya tindakan koreksi: Biaya tindakan koreksi adalah biaya untuk waktu yang 
dihabiskan untuk menemukan penyebab kegagalan dan untuk mengkoreksi 
masalah.  

b) Biaya pengerjaan kembali (rework) dan biaya sisa produksi: Biaya pengerjaan 
kembali dan biaya sisa produksi adalah bahan, tenaga kerja langsung dan 
overhead untuk sisa produksi, pengerjaan kembali dan inspeksi ulang.  

c) Biaya proses: Biaya proses adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain 
ulang produk atau proses, pemberhentian mesin yang tidak direncanakan, dan 
gagalnya produksi karena ada penyelaan proses untuk perbaikan dan 
pengerjaan kembali.  

d) Biaya ekspedisi: Biaya ekspedisi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
mempercepat operasi pengolahan karena adanya waktu yang dihabiskan 
untuk perbaikan atau pengerjaan kembali.  

e) Biaya inspeksi dan pengujian ulang : Biaya inspeksi dan pengujian ulang 
adalah gaji, upah dan biaya yang dikeluarkan selama inspeksi ulang atau 
pengujian ulang produk-produk yang telah diperbaiki.  

4. Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi dalam rangka meralat 
cacat kualitas setelah produk sampai pada pelanggan dan laba yang gagal diperoleh 
karena diperoleh karena hilangnya peluang sebagai akibat adanya produk atau jasa 
yang tidak dapat diterima oleh pelanggan. Biaya kegagalan eksternal terdiri dari:  

a) Biaya untuk menangani keluhan dan pengembalian dari pelanggan Biaya 
untuk menangani keluhan dan pengembalian dari pelanggan adalah gaji dan 
overhead administrasi untuk departemen pelayanan kepada pelanggan 
(departemen ‘customer servis’) memperbaiki produk yang dikembalikan, 
cadangan atau potongan untuk kualitas rendah, dan biaya angkut  

b) Biaya penarikan kembali dan pertanggungjawaban produk: Biaya penarikan 
kembali dan pertanggungjawaban produk adalah biaya administrasi untuk 
menangani pengembalian produk.  

c) Penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan: Penjualan yang 
hilang karena produk yang tidak memuaskan adalah margin kontribusi yang 
hilang karena pesanan yang tertunda, penjualan yang hilang dan menurunnya 
pangsa pasar (Blocher dkk, 2000).  

Biaya kualitas bisa juga dikelompokkan sebagai biaya yang dapat diamati atau 
tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati (observable quality costs) adalah 
biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan, 
misalnya biaya perencanaan kualitas, biaya pemeriksaan distribusi dan biaya 
pengerjaan ulang . Biaya kualitas yang tersembunyi (hidden costs) adalah biaya 
kesempatan atau opportunitas yang terjadi karena kualitas produk yang buruk dan 
biasanya biaya opportunitas tidak disajikan dalam catatan akuntansi, misalnya biaya 
kehilangan penjualan, biaya ketidakpuasan pelanggan dan biaya kehilangan pangsa 
pasar (Hansen dan Mowen, 2005).  
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1.3.3 Perilaku Biaya Kualitas  

Kualitas dapat diukur berdasar biayanya. Perusahaan menginginkan agar biaya 
kualitas turun, namun dapat mencapai kualitas yang lebih tinggi, setidak-tidaknya 
sampai dengan titik tertentu. Memang, jika standar kerusakan nol dapat dicapai, 
perusahaan masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Suatu 
perusahaan dengan program pengelolaan kualitas yang dapat barjalan dengan baik, 
menurut pakar kualitas biayanya tidak lebih dari 2,5 % dari penjualan.  

Standar 2,5% tersebut mencakup biaya kualitas secara total sedangkan biaya untuk 
setiap elemen secara individual lebih kecil dari jumlah tersebut. Setiap organisasi 
harus menentukan standar yang tepat untuk setiap elemen secara individual. 
Anggaran dapat digunakan untuk menentukan besarnya standar biaya kualitas setiap 
elemen secara individual sehingga biaya kualitas total yang dianggarkan tidak lebih 
dari 2,5 % dari penjualan. Agar standar biaya kualitas dapat digunakan dengan baik 
perlu dipahami perilaku biaya kualitas sebagai berikut: 

Perusahaan harus dapat mengidentifikasi perilaku setiap elemen biaya kualitas secara 
individual. Sebagian biaya kualitas bervariasi dengan penjualan, namun sebagian 
lainnya tidak. Agar laporan kinerja kualitas dapat bermanfaat, maka:  

1. Biaya kualitas harus digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap 
dihubungkan dengan penjualan  

2. Untuk biaya variabel, penyempurnaan kualitas dicerminkan oleh pengurangan 
rasio biaya variabel. Pengukuran kinerja dapat menggunakan salah satu dari dua 
cara berikut :  

a) Rasio biaya variabel pada awal dan akhir periode tertentu dapat digunakan 
untuk menghitung penghematan biaya sesungguhnya, atau kenaikan biaya 
sesungguhnya.  

b) Rasio biaya dianggarkan dan rasio sesungguhnya dapat juga digunakan untuk 
mengukur kemajuan ke arah pencapaian sasaran periodik.  

3. Untuk biaya tetap, penyempurnaan biaya kualitas dicerminkan oleh perubahan 
absolut jumlah biaya tetap.  

Biaya kualitas dievaluasi dengan membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya 
yang dianggarkan. Pembandingan biaya kualitas tetap menggunakan jumlah absolut 
biaya yang sesungguhnya dibelanjakan dengan yang dianggarkan. Sedangkan biaya 
kualitas variabel dapat dibandingkan dengan menggunakan persentase dari penjualan, 
atau jumlah rupiah biaya, atau kedua-duanya. Apabila manajer terbiasa berhadapan 
dengan jumlah absolut atau jumlah rupiah, maka pendekatan yang terbaik adalah 
dengan membandingkan jumlah rupiah biaya dengan dilengkapi ukuran persentase. 
Perhitungan persentase ini dapat memberikan informasi pada manajemen mengenai 
seberapa baik standar biaya kualitas sebesar 2,5 % dapat tercapai (Tjiptono dan Diana, 
2003).  

1.3.4 Analisis Biaya Kualitas  

Setelah biaya kualitas diidentifikasi dan disusun sesuai dengan kategori 
pengelompokannya, maka biaya kualitas dapat dianalisis untuk dijadikan sebagai 
dasar dalam pengambilan keputusan yang sesuai. Proses analisis ini terdiri dari 
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pemeriksaan setiap unsur-unsur biaya lain dan totalnya. Proses tersebut juga 
membandingkan operasi satu periode dengan periode sebelumnya. Dan 
pembandingan itu akan lebih berarti jika biaya kualitas tersebut dibandingkan dengan 
aktivitas lain dalam perusahaan.  

Disarankan agar biaya kualitas yang terlibat dikaitkan dengan sedikitnya tiga dasar 
volume yang berbeda. Dasar yang diseleksi tersebut dapat bervariasi, tergantung pada 
produk dan jenis pabrik untuk suatu bisnis tertentu. Contoh-contoh dasar volume yang 
harus dipertimbangkan adalah tenaga kerja langsung, tenaga kerja langsung yang 
produktif, biaya-bengkel masukan, biaya-bengkel keluaran, biaya-pembikinan 
keluaran, nilai yang dikontribusikan, unit-unit keluaran produktif yang ekuivalen, dan 
hasil penjualan bersih. 

Kemudian untuk menunjukkan dengan tepat bidang-bidang yang patut mendapatkan 
prioritas tertinggi dari upaya kualitas, suatu rincian tentang keseluruhan biaya kualitas 
yang terlibat berdasarkan lini produk utama atau bidang aliran proses sering 
diperlukan (Feigenbaum, 1992).  

Sedangkan menurut Gaspersz (2005) perusahaan mengukur dan menganalisis biaya 
kualitas sebagai indikator keberhasilan program perbaikan kualitas, yang dapat 
dihubungkan dengan ukuran-ukuran biaya lain yaitu:  

1. Biaya kualitas dibandingkan dengan nilai penjualan, semakin rendah nilai ini 
menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses.  

2. Biaya kualitas dibandingkan dengan keuntungan, semakin rendah nilai ini 
menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses.  

3. Biaya kualitas dibandingkan dengan harga pokok penjualan (cost of goods sold), 
diukur berdasarkan persentase biaya kualitas total terhadap nilai harga pokok 
penjualan, dimana semakin rendahnya nilai ini menunjukkan semakin suksesnya 
program perbaikan kualitas.  

Manfaat Informasi Biaya Kualitas  

Menurut Garrison, Noreen dan Brewer (2006) laporan biaya kualitas memiliki 
beberapa kegunaan:  

1. Informasi biaya kualitas membantu para manjer melihat keuntungan financial dari 
cacat.  

2. Informasi biaya kualitas membantu para manajer mengidentifikasikan pentingnya 
masalah-masalah kualitas yang dihadapi perusahaan.  

3. Informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat apakah biaya- biaya 
kualitas di perusahaan mereka didistribusikan secara tidak baik.  

Menurut Hansen dan Mowen (2001) manfaat biaya kualitas sebagai berikut:  

a) Pengambilan keputusan manajemen untuk pihak internal, dan bagi pihak eksternal 
yaitu untuk menilai kualitas perusahaan melalui program-program seperti ISO 
9000.  

b) Untuk menerapkan dan mengawasi efektifitas program kualitas.  
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Jadi, manfaat biaya kualitas adalah untuk membantu manajemen menentukan laba, 
juga untuk mengambil keputusan strategi, serta untuk mempermudah pelaksanaan 
program pengendalian kualitas.  

1.3.5 Distribusi Optimal Biaya Kualitas  

1. Pandangan Tradisional  

Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade off antara biaya 
pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya 
produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada 
kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk 
mencegah atau mendeteksi unit-unit yang cacat. Pada akhirnya akan dicapai suatu 
titik dimana setiap kenaikan tambahan biaya dalam usaha tersebut menimbulkan 
biaya yang lebih besar dari pengurangan biaya produk gagal. Titik ini menggambarkan 
tingkat minimum total biaya kualitas, dan merupakan saldo optimal antara biaya 
pengendalian dan biaya produk gagal. Titik ini juga yang disebut sebagai tingkat 
kualitas yang dapat diterima (acceptable quality level-AQL) (Hansen dan Mowen, 
2005).  

2. Pandangan Kontemporer  

Dalam pandangan kontemporer, sudut pandang AQL yaitu adanya tingkat kualitas 
yang dapat diterima atau sebuah produk dikatakan cacat jika karakteristik kualitasnya 
berada diluar batas toleransi tidak berlaku lagi. Dalam pandangan ini digunakan 
model cacat nol (zero defect). Model ini menyatakan bahwa dengan mengurangi unit 
cacat hingga nol maka akan diperolah keunggulan biaya. Perusahaan yang 
menghasilkan semakin sedikit produk cacat akan lebih kompetitif daripada 
perusahaan yang menggunakan model AQL. Model cacat nol kemudian 
disempurnakan lagi dengan model mutu kaku (robust quality model). Menurut model 
ini, kerugian terjadi karena diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai target, 
dan semakin jauh penyimpangannya semakin besar kerugian.  

Selain itu kerugian masih mungkin terjadi meskipun deviasi masih dalam batas 
toleransi spesifikasi. Dengan kata lain, variasi spesifikasi ideal adalah merugikan dan 
batas toleransi tidak menawarkan manfaat apapun. Model cacat nol menekan biaya 
kualitas dan dengan demikian menawarkan penghematan baik dalam biaya maupun 
pekerjaan mutu yang berlebihan (Hansen dan Mowen, 2005).  

1.4 Hubungan Mutu dan Biaya  

Mutu adalah sesuatu yang dapat diukur. Namun tanpa standard yang obyektif untuk 
dapat membandingkan antara pencapaian dengan harapan, tentu mustahil untuk 
mengukur tingkat mutu tersebut. Tanpa adanya kemampuan mengukur mutu, upaya 
mengendalikan atau mengelola mutu adalah hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, 
Fox (1994) menyatakan bahwa pengukuran mutu harus diekspresikan ke dalam satuan 
moneter. Bagaimanapun juga sebuah entitas bisnis dibangun dari modal dan hutang 
dan bertujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya, dan seluruh kinerja bisnis 
diukur dalam satuan moneter. Semakin dalam kita menganalisis tingkat mutu 
berdasarkan satuan moneter, semakin jelas terlihat bahwa mengembangkan mutu dan 
mencegah kerusakan atau kegagalan output merupakan sarana untuk menghemat 



 

PERTEMUAN 03 | 13  
 

biaya, dimana kesalahan, penundaan, atau produk-produk yang di bawah standard 
adalah sumber pemborosan biaya.  

Fox (1994) menekankan perlunya memahami biaya dalam kaitannya dengan mutu 
dengan mempertimbangkan 4 sudut pandang, yaitu:  

1. Model “loss to society”: Model ini menjelaskan bahwa suatu dimensi yang penting 
dari mutu produk yang dihasilkan adalah kerugian total yang diterima masyarakat 
yang disebabkan oleh kelemahan atau ketidaksesuaian dari produk tersebut. Mutu 
yang bagus menurut model ini adalah jika produk yang diluncurkan ke masyarakat 
dapat memberikan penghematan bagi masyarakat disamping keuntungan-
keuntungan yang bersifat “peka lingkungan hidup dan alam sekitar”.  

2. Model “process cost”: Model ini sangat menekankan bahwa seluruh aktivitas dapat 
digambarkan atau divisualisasikan dalam suatu proses, baik dalam perusahaan 
manufaktur maupun perusahaan jasa. Masing-masing proses ini akan mempunyai 
input dan output, supplier dan customer. Model ini mengkategorikan biaya mutu 
sebagai:  

− Conformance Cost: Yaitu biaya yang timbul dari operasi yang prosesnya sudah 
100% efektif. Biaya ini adalah biaya minimum yang terjadi bila proses telah 
dilakukan dengan prosedur tertentu dan prosedur itu tak dapat dilakukan 
dengan biaya yang lebih rendah.  

− Non-conformance Cost: Yaitu biaya yang terjadi karena ketidakefisienan 
pemakaian sumber daya dalam proses sehingga perlu dihilangkan, seperti 
kelebihan sumber daya atau pemborosan biaya atas pemakaian tenaga kerja, 
material, dan peralatan yang muncul akibat input-input (pemasok) yang tidak 
memuaskan, adanya kesalahan-kesalahan dalam proses, output yang tidak 
memenuhi standard dan lain-lain.  

3. Model “economic balance”: Model ini – disebut juga sebagai pendekatan 
tradisional – melihat bahwa pada tingkatan ekonomi tertentu dari mutu, menjaga 
mutu yang lebih tinggi akan lebih menguntungkan daripada selalu melakukan 
pengembangan akan mutu itu sendiri. Pengembangan mutu akan menjadi tidak 
ekonomis karena saat mutu terus ditingkatkan, kenaikan biaya pencegahan dan 
penilaian akan melebihi biaya kegagalan. Dengan kata lain, model ini 
“mengijinkan” adanya kegagalan sampai pada tingkat tertentu dimana jumlah 
conformance dan non-conformance cost mencapai titik yang paling ekonomis. 

4. Model “prevention/appraisal/failure cost”: Model ini melihat biaya mutu sebagai 
biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga, menilai, dan melakukan 
perbaikan atas produk-produk yang dihasilkan.  

1.5 Model Biaya Mutu  

Sinha (1985) menjelaskan bahwa biaya mutu dipengaruhi oleh bagaimana interaksi 
antara keempat jenis biaya mutu itu, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, dan 
biaya kegagalan internal dan eksternal.  

Model tradisional seperti model economic balance seperti yang telah dijelaskan di atas 
berkesimpulan bahwa pengembangan mutu sampai mencapai conformance 100% 
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adalah tidak ekonomis karena kenaikan biaya pencegahan dan penilaian menjadi tidak 
terbatas (seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1).  

Model Zero-defects (Hansen dan Mowen, 2000) merupakan perwujudan lain dari 
model economic balance, dimana model ini memberikan pandangan bahwa sekecil 
apapun defective product/service yang muncul akan mendatangkan kerugian bagi 
perusahaan, oleh sebab itu kegagalan harus dihilangkan sama sekali. Seperti yang 
telah dijelaskan, definisi mutu berarti adalah mutu pada conformance. Pada saat 
conformance meningkat dan mendekati 100%, biaya kegagalan berkurang dan 
mendekati nol. Dengan kata lain, jika produk atau jasa yang dihasilkan sudah 
sempurna, biaya kegagalan menjadi tidak ada.  

Namun sebenarnya bukan suatu hal yang ekonomis jika perusahaan ingin mencapai 
conformance 100% (titik kesempurnaan), karena biaya total akan menjadi tidak 
terbatas (seiring naiknya biaya pencegahan dan penilaian untuk mengeliminasi biaya 
kegagalan). Model ini memberikan kesimpulan bahwa mutu yang hampir sempurna 
atau mendekati conformance 100% memang mampu untuk menekan biaya kegagalan, 
namun biaya secara total justru cenderung naik karena masih eksisnya biaya 
pencegahan dan penilaian untuk mencapai conformance 100% tersebut. 

 

Gambar 2.1 Konsep Acceptable Quality Level atau Model Economic Balance  

Sumber: Besterfield (1994), Hansen dan Mowen (2000), dan Fox (1994)  

Usaha mencapai kesempurnaan akan menjadi ekonomis apabila proses pengawasan 
telah terotomatisasi (sehingga mampu menekan biaya penilaian), dan jika pelanggan 
rela membayar lebih demi kesempurnaan mutu. Kesempurnaan juga menjadi sasaran 
yang harus dicapai apabila mutu memiliki peran yang amat vital dalam hal keamanan 
(safety), seperti di lingkungan energi nuklir, atau industri pesawat terbang 
(Besterfield, 1994)  

Lalu bagaimana agar biaya mutu (total) dapat ditekan serendah mungkin tanpa harus 
mengorbankan pengembangan mutu (quality improvement)? Hal tersebut dapat 
tercapai melalui suatu strategi biaya mutu kontemporer yang direkomendasikan oleh 
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American Society for Quality Control, dimana strategi tersebut terdiri atas langkah-
langkah sebagai berikut:  

1. Mengurangi biaya-biaya kegagalan sampai ke titik nol. Perusahaan memusatkan 
perhatian pada sumber penyebab terjadinya masalah.  

2. Melakukan investasi pada aktivitas pencegahan yang tepat sasaran. Sebab-sebab 
terjadinya masalah dapat dicegah, dan pencegahan selalu lebih murah.  

3. Mengurangi aktivitas penilaian dan juga biaya-biaya penilaian jika dirasa perlu dan 
produk-produk gagal telah terbukti berkurang dengan aktivitas penilaian yang 
secukupnya tersebut.  

4. Secara kontinyu mengevaluasi dan mengarahkan ulang usaha-usaha pencegahan 
untuk memperoleh pengembangan mutu yang lebih baik (Hansen dan Mowen, 
2000 dan Besterfield, 1994)  

Strategi ini – disebut juga sebagai konsep Total Quality Control - memberikan 
pandangan bahwa ketika perusahaan menaikkan biaya pencegahan dan penilaian 
untuk memfokuskan pada upaya mengatasi sumber masalah tingginya biaya 
kegagalan, mereka kemudian mampu untuk memotong biaya pencegahan dan 
penilaian setelah biaya kegagalan terbukti berkurang. Hasilnya adalah hubungan antar 
biaya mutu yang berbeda dari konsep Acceptable Quality Level seperti yang terlihat 
pada Gambar 2.2 di bawah ini  

 

Gambar 2.2 Grafik Konsep Biaya Mutu Kontemporer 

Sumber: Hansen dan Mowen, 2000: 441 

Strategi ini memperlihatkan bahwa:  

a. Biaya-biaya pencegahan dan penilaian tidak meningkat tanpa batas sebagaimana 
konsep Acceptable Quality Level.  

b. Biaya-biaya pencegahan dan penilaian dapat meningkat kemudian berkurang saat 
conformance mendekati 100% c. Biaya-biaya kegagalan dapat dieliminir sampai 
titik nol..  

Penjelasan konsep pengembangan mutu dapat dipaparkan melalui contoh berikut:  

Sebuah perusahaan memutuskan untuk mengembangkan mutu bahan baku (material) 
melalui program seleksi supplier. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan 
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memakai supplier yang mampu memenuhi standard mutu perusahaan. Saat 
perusahaan menerapkan program ini, biaya-biaya pencegahan dan penilaian akan 
meningkat. Bagaimanapun, setelah program selesai diimplementasikan dan supplier 
terbaik telah ditentukan (melalui bukti-bukti seperti berkurangnya pengerjaan kembali 
produk cacat, berkurangnya komplain pelanggan, dan berkurangnya perbaikan), 
perusahaan memutuskan untuk mengurangi biaya-biaya penilaian dan pencegahan 
melalui pengurangan aktivitas penilaian bahan baku yang datang, pengurangan 
aktivitas seleksi produk, pengurangan pelatihan mutu pada supplier, dan sebagainya. 
Hasilnya adalah pengurangan di semua kategori biaya mutu, dan mutu tetap 
meningkat.  

1.6 Pengendalian Biaya Mutu  

Menurut Besterfield (1994), biaya mutu digunakan oleh manajemen dalam rangka 
mengejar pengembangan mutu, kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan perolehan 
laba. Secara lebih spesifik, Fox (1994) menjelaskan bahwa biaya mutu - ukuran dan 
proporsinya - dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan tindakan apa yang 
diambil dan prioritas apa yang akan dialokasikan. Biaya mutu merupakan pengukur 
ekonomis yang menyediakan data-data yang mendasar untuk Total Quality 
Management. Jika biaya mutu terlalu besar, atau melebihi 20% dari nilai penjualan 
pada perusahaan manufaktur dan 35% dari nilai penjualan pada perusahaan jasa, hal 
itu merupakan pertanda perusahaan memiliki indikasi situasi keuangan yang 
berbahaya, terjadinya inefektifitas manajemen, dan dapat mempengaruhi posisi 
persaingan perusahaan.  

Lalu ukuran apa yang dipakai dalam menilai apakah biaya mutu sudah terkendali atau 
belum? Pertama, jumlah total biaya mutu yang menunjukkan trend menurun dan 
cenderung menuju ke sasaran jangka panjang, yaitu sampai sebesar 2,5% - 3% dari 
persentase nilai penjualan (Hansen dan Mowen, 2000) atau tidak melebihi anggaran 
yang telah ditetapkan perusahaan menunjukkan bahwa biaya mutu telah terkendali. 
Kedua, jika suatu trend analysis menunjukkan bahwa biaya-biaya kegagalan internal 
dan eksternal terus menurun dan sebagian besar biaya dialokasikan pada biaya 
pengendalian, maka informasi tersebut menunjukkan bahwa biaya mutu telah 
terkendali.  

Pengendalian biaya mutu dapat dilakukan dengan menyediakan suatu grafik atau 
diagram trend yang menelusuri perubahan biaya mutu dari waktu ke waktu (trend 
anaysis), seperti yang ditunjukkan oleh Hansen dan Mowen (2000). Grafik tersebut 
(multiple-period trend graph) menunjukkan bagaimana trend biaya mutu (total) dari 
periode ke periode, dan juga memperlihatkan trend masing-masing biaya mutu dari 
waktu ke waktu berdasarkan persentase dari nilai penjualan.  

Bagaimanapun, trend analysis hanya menyediakan informasi mengenai 
kecenderungan atau trend biaya mutu berdasarkan dasar perbandingan tertentu (nilai 
penjualan, tenaga kerja, produksi, atau jumlah unit) dari periode ke periode tanpa 
memberikan informasi lebih jauh mengenai elemen-elemen apa saja di dalam 
perusahaan yang perlu diperbaiki atau menjadi sumber masalah tingginya biaya 
kegagalan. Oleh sebab itu analisis Pareto digunakan. Analisis ini menyoroti fakta 
bahwa sebagian besar masalah berasal dari sedikit penyebab utama, maka penyebab-
penyebab atau kategori utama dari suatu masalah tersebut dirangking dan dianalisis 
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berdasarkan frekuensi mana yang paling banyak menimbulkan masalah, atau 
memberikan kontribusi terbesar terhadap munculnya masalah. 

 

Gambar 2.3 Contoh Diagram Pareto: Penyebab-penyebab Retur Penjualan  
Sumber: Diadaptasi dari Dale (1994: 391)  

Besterfield (1994) menjelaskan bahwa sebuah diagram Pareto memilah-milah jumlah 
total biaya ke dalam beberapa item berdasarkan kategori atau elemen tertentu suatu 
perusahaan. Dengan demikian dapat diketahui kategori atau elemen apa yang 
memberikan persentase terbesar dari total biaya (yang kemungkinan besar menjadi 
sumber utama tingginya biaya kegagalan). Gambar 2.3 adalah contoh dari diagram 
Pareto, dimana masalah yang dianalisis adalah tingginya retur penjualan pada suatu 
perusahaan. Sumber-sumber masalah penyebab tingginya retur dirangking 
berdasarkan persentase kontribusi terhadap retur, dimana presentase dapat diukur 
berdasarkan biaya atau unit.  

1.7 Sumber-sumber Data Biaya Mutu  

Menurut Fox (1994), untuk mendapatkan data-data yang menunjukkan biaya mutu di 
suatu perusahaan, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Hitung biaya-biaya yang berhubungan secara langsung dengan fungsi mutu.  
2. Hitung biaya-biaya yang berhubungan dengan mutu yang terjadi pada personil 

atau fungsi diluar departemen jaminan mutu.  
3. Identifikasi biaya “kegagalan internal yang direncanakan” atau tingkat kegagalan 

yang tidak dapat diterima.  
4. Identifikasi biaya kegagalan eksternal, yaitu setelah produk diterima atau dikirim 

ke pelanggan.  
Nurwathoni (1999) lebih lanjut menjelaskan secara rinci dokumen-dokumen apa saja 
yang dipakai untuk menganalisa biaya mutu:  

a. Untuk biaya pencegahan, berasal dari:  
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1. Analisa penggajian (payroll Analysis)  
2. Data penggunaan mesin (engineering expense report)  

b. Untuk biaya penilaian, berasal dari:  
1. Catatan penelitian material (material review records)  
2. Laporan barang rusak (scrap records)  
3. Laporan pengerjaan ulang (rework reports)  
4. Catatan kegiatan inspeksi dan tes (inspection and test records)  
5. Catatan biaya di departemen produksi (cost department productive labor 

records)  
c. Untuk biaya kegagalan, berasal dari:  

1. Informasi biaya produk (product cost informations)  
2. Laporan biaya penggantian dan jaminan (replacement and warranty costs 

reports)  
3. Klaim beban travel (travel expense claim)  
4. Laporan perbaikan barang (field report)  
5. Laporan beban pabrikan (manufacturing expense reports)  
6. Informasi biaya produk (product cost information)  
7. Laporan biaya penggantian dan garansi atas produk (replacement and 

warranty cost reports).  

1.8 Pelaporan Biaya Mutu  

Sebuah sistem pelaporan biaya mutu merupakan hal yang sangat esensial jika suatu 
perusahaan mempunyai perhatian yang serius terhadap pengendalian biaya mutu. 
Suatu sistem pelaporan biaya mutu yang akurat dapat digunakan untuk meningkatkan 
mutu dan efektivitas manajemen suatu organisasi. Sebuah bentuk laporan biaya mutu 
yang diperkenalkan Hansen (2000: 438) dan Bierman Jr. (1990) adalah sebagaimana 
diperlihatkan pada Tabel 2.1.  

Dalam melakukan analisis terhadap biaya mutu, terdapat beberapa langkah yang 
dapat dilakukan, yaitu: 

1. Analisis total biaya mutu terhadap dasar pengukuran, misalnya penjualan.  
2. Analisis biaya mutu parsial terhadap total biaya mutu.  
3. Analisis biaya mutu kesesuaian (conformance cost) terhadap total biaya mutu.  
4. Analisis biaya mutu ketidaksesuaian terhadap total biaya mutu.  
5. Analisis biaya mutu ketidaksesuaian terhadap dasar pengukuran.  
6. Analisis biaya mutu parsial terhadap dasar pengukuran. Kemudian menurut 

Hansen dan 
Mowen (1992) dalam melaksanakan analisis atas biaya mutu tersebut, ada beberapa 
analisis yang harus dilaksanakan, yaitu:  

1. Interim standar report (laporan standar interim). Laporan ini menunjukkan 
kemajuan yang berhubungan dengan standar atau periode sekarang. Pada jenis 
laporan ini, analisis yang dilakukan adalah perbandingan biaya mutu yang 
dikelompokkan oleh perusahaan (aktual) dengan biaya mutu yang dianggarkan 
oleh perusahaan. Jika biaya aktual lebih kecil dari pada biaya yang dianggarkan, 
berarti perusahaan telah berproduksi dengan mutu yang lebih baik dari yang 
direncanakan.  
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2. One-year trend report (laporan trend 1 periode/ 1 tahun). Laporan ini digunakan 
untuk menunjukkan kemajuan yang berhubungan dengan kinerja mutu tahun 
terakhir. Pada jenis laporan ini, analisis dilaksanakan dengan membandingkan 
antara biaya mutu yang dikeluarkan perusahaan tahun sekarang dengan biaya 
mutu yang dikeluarkan perusahaan pada tahun sebelumnya. Apabila biaya mutu 
tahun sekarang lebih kecil dari pada biaya mutu tahun yang lalu, berarti mutu 
produksi semakin baik.  

3. Multiple period trend (laporan trend periode berganda). Laporan ini menunjukkan 
kemajuan sejak awal mula program penyempurnaan mutu. Pada jenis laporan ini, 
analisis yang dilakukan berupa trend biaya mutu dari beberapa periode selama 
rentang waktu tertentu.  

4. Long range standard (laporan jangka panjang). Laporan ini membandingkan 
biaya mutu sesungguhnya untuk periode ini dengan biaya mutu yang diharapkan, 
jika standar kerusakan nol, tercapai dengan anggapan tingkat penjualan sama 
dengan tingkat penjualan sebelumnya.  

Sampai saat ini belum ada tolak ukur yang pasti mengenai berapa jumlah biaya mutu 
yang dikeluarkan dan bagaimana distribusi masing-masing jenis biaya mutu yang 
tepat untuk suatu perusahaan. Namun Needles (1994) menjelaskan bahwa terdapat 
beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menilai biaya mutu, yaitu: 

Laporan Biaya Mutu 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Maret 2001 

 BIAYA MUTU % THD PENJUALAN 
Biaya Pencegahan:  
Biaya Pelatihan  
Persiapan Mesin  
Studi Awal  
Pengembangan Sistem  
Total Biaya Pencegahan  

  

Biaya Penilaian:  
Inspeksi Bahan  
Inspeksi Supplies  
Tes Atas Produk  
Laboratorium  
Total Biaya Penilaian  

 

  

Biaya Kegagalan Internal  
Scrap  
Perbaikan  
Pengerjaan Ulang  
Down Time  
Total Biaya Kegagalan Internal  

 

  

Biaya Kegagalan Eksternal  
Biaya Jaminan  
Biaya Penggantian Kembali  
Komplain Pelanggan  
Liabilitas Produk  
Kerugian Transportasi  
Total Biaya Kegagalan Eksternal  

 

  

Total Biaya Mutu    
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Tabel 1.1 Contoh Laporan Biaya Mutu  
Sumber: Hansen & Mowen (2001: 438) dan Bierman (1990: 867)  

 
1. Jika total biaya mutu lebih banyak berupa biaya pengendalian (pencegahan dan 

penilaian), maka perusahaan diharapkan akan mampu bertahan dalam persaingan 
pasar.  

2. Jika total biaya mutu lebih banyak berupa biaya ketidaksesuaian atau kegagalan, 
maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kesulitan dan tidak dapat bertahan 
di pasar.  

3. Perusahaan yang lebih menekankan biaya mutu pada biaya pencegahan dan 
penilaian akan memiliki keuntungan, yaitu berupa turunnya jumlah biaya mutu 
total. Hal ini karena dengan mutu yang baik akan memperkecil biaya mutu total 
yang harus dikeluarkan perusahaan. Di samping itu, dari beberapa studi yang telah 
dilakukan untuk perusahaan manufaktur (Hunt, 1990: 78), diperoleh data biaya 
mutu sebagai berikut:  
1. Biaya pencegahan = 5% dari total biaya mutu  
2. Biaya penilaian = 30% dari total biaya mutu  
3. Biaya kerusakan = 65% dari total biaya mutu  

Menurut Gryna (1988), total biaya mutu di sebagian besar perusahaan mencapai 20-
40% dari penjualan. Hal ini dapat dipakai sebagai dasar awal untuk menganalisis biaya 
mutu perusahaan.  

1.9 ISO dan Praktik Manajemen Mutu  

Tujuan utama rangkaian standar-standar ISO adalah untuk memberikan pelanggan 
jaminan tentang mutu sebuah produk dan jasa yang ditawarkan. Ada dua standar yang 
berhubungan dengan akreditasi ISO secara umum dan tiga lainnya berkaitan dengan 
level atau tingkatan akreditasi: 

a. ISO 9004. ISO 9004 adalah panduan tentang manajemen mutu dan elemen-
elemen sistem mutu. Standar ini menyediakan panduan mengenai praktik-praktik 
manajemen mutu yang baik dan menitikberatkan pada memuaskan kebutuhan dan 
kepentingan pelanggan.  

b. ISO 9000. ISO 9000 menyediakan panduan atau pedoman tentang bagaimana 
memilih standar yang diperlukan dan aplikasinya.  

c. ISO 9001.  Tiga level sertifikasi disediakan oleh tiga standar ISO: ISO 9001, ISO 
9002, dan ISO 9003. ISO 9001 mencakup poin-poin yang menyangkut spesifikasi 
untuk desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Model ISO 9001 
digunakan bila kesesuaian dengan persyaratan tertentu dijamin oleh perusahaan 
untuk seluruh alur proses mulai dari desain, produksi, instalasi, dan pelayanan 
jasa. Model ini mencakup keseluruhan organisasi, misalnya perusahaan rekayasa 
dan konstruksi dan pabrik-pabrik yang mendesain, mengembangkan, 
memproduksi, menginstalasi produk dan memberikan pelayanan jasanya.  

d. ISO 9002. Model ISO 9002 digunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang 
ditentukan dijamin selama produksi dan instalasi saja, dimana spesifikasi untuk 
desain diasumsikan sudah benar-benar diterapkan perusahaan. Model ini 
khususnya cocok untuk industri-industri proses (makanan, kimia, farmasi) dimana 
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persyaratan-persyaratan khusus untuk produk dinyatakan dalam desain dan 
spesifikasi yang telah ada.  

e. ISO 9003. Terakhir, model ISO 9003 digunakan untuk situasi dimana kemampuan 
perusahaan hanya dijamin pada penilikan dan uji akhir. Model ini cocok untuk 
bengkel-bengkel kecil, bagian di dalam suatu perusahaan, laboratorium, atau 
distributor peralatan yang memeriksa dan menguji produk-produk yang 
dipasoknya.  

Saat ini hanya standar ISO 9001 yang diupgrade mengikuti perkembangan dunia 
bisnis, dari ISO 9001 tahun 1994 menjadi ISO 9001 tahun 2000. Standar ISO 9002 
dan ISO 9003 dianggap sudah tidak dapat dipakai lagi dalam perkembangan dunia 
bisnis, dan bagi perusahaan yang masih memakai standard ISO 9002 atau 9003 harus 
mengupgradenya menjadi standard ISO 9001:2000.  

Standar sistem mutu ISO 9000 dan sertifikasi yang berkaitan dengannya telah lama 
diperkenalkan. Standar internasional yang pertama adalah pengembangan dari 
standar militer (e.g. AQAP) dan standar Inggris (BS 5750), disetujui oleh Organisasi 
Internasional Standardisasi (ISO), dan dipublikasikan pada tahun 1987. Standar ini 
kemudian diupgrade untuk mengikuti perkembangan zaman pada tahun 1994 dan 
2000.  

Rangkaian ISO 9000 dibangun berdasarkan perhatian bahwa karakteristik minimum 
spesifik pada sistem mutu dapat distandardisasi, dan hal ini dapat memberikan 
keuntungan untuk organisasi dan pelanggan mereka karena masing-masing pihak 
memiliki persyaratan dan standar yang sama mengenai mutu (Tummala dan Tang, 
1996, dalam Wiele dkk., 2004). Standard ISO 9000 juga membantu organisasi untuk 
memastikan bahwa prosedur-prosedur dokumentasi spesifik yang baik telah 
dilaksanakan dalam pembuatan dan/atau pengiriman produk atau jasa mereka. 
Prosedur ini sebagai jaminan bahwa produk atau jasa organisasi sesuai dengan 
spesifikasi pelanggan. Menurut Dale (1994) dalam Carr dkk. (1997), standard ISO 
9000 hanyalah merupakan standard minimum bagi perusahaan yang ingin 
menerapkan sistem Total Quality Management (TQM).  

Menurut Wruck dan Jensen (1994) dalam Carr dkk. (1997), perusahaan yang 
menerapkan sistem Total Quality Management secara umum melakukan perubahan 
besar dalam sistem pengukuran kinerja, berpindah dari pengukuran akuntansi 
sederhana menuju sistem pengukuran yang menitikberatkan pada pengawasan 
efisiensi operasional, terutama untuk menelusuri kemajuan per hari. Sistem ini 
mengukur lamanya proses produksi berjalan, tingkat kegagalan produk, tingkat 
keterlambatan pengiriman, lama waktu pengembangan produk baru, tingkat komplain 
dan kekecewaan pelanggan, dan tingkat pemborosan.  

Standar ISO 9000 bukanlah merupakan standar spesifikasi produk, namun 
merupakan standar sistem manajemen (Hadiwiardjo dan Wibisono, 2000). Standar ini 
mencoba mengarahkan keseluruhan sistem manajemen mutu untuk menyempurnakan 
dan menjaga mutu produk dan jasa. Standar ini mengakui bahwa proses mutu terpadu 
melibatkan semua bagian dan fungsi dari organisasi. Sebagai konsekuensinya, standar 
ini menekankan pendekatan pendokumentasian yang konsisten dalam:  

a. menentukan secara jelas kebijaksanaan dan komitmen manajemen tentang mutu,  

b. mengidentifikasikan peran, tanggung jawab, dan kewenangan,  
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c. menyediakan satu set instruksi lengkap kepada semua orang yang mempengaruhi 
mutu, dan  

d. mengembangkan prosedur dan instruksi yang tepat di semua bidang kegiatan 
operasional untuk menjamin kekonsistenan dan kesamaan.  

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 telah melakukan perubahan dari versi 
sebelumnya (versi 1994) dengan menggunakan 8 prinsip manajemen mutu sebagai 
dasar dari versi yang baru. Dengan demikian, kekurangefektifan penerapan sistem 
manajemen mutu selama ini dapat dikurangi. Kedelapan prinsip manajemen mutu 
tersebut nantinya akan berintegrasi pada klausul-klausul ISO 9001:2000. Kedelapan 
prinsip manajemen mutu tersebut adalah:  

1. Fokus pada Pelanggan. Organisasi harus mengerti keinginan pelanggan sekarang 
dan masa depan dengan berusaha memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha 
melebihi harapan pelanggan.  

2. Kepemimpinan Kinerja pemimpin adalah memiliki kemampuan untuk menarik 
orang lain (karyawan) untuk bersama-sama mewujudkan visi perusahaan ke dalam 
kenyataan.  

3. Keterlibatan Personel. Keterlibatan personel dapat dilakukan dengan cara 
memampukan dan memberikan kesempatan kepada personel untuk 
merencanakan, menerapkan rencana, dan mengendalikan rencana pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawabnya atau kelompoknya.  

4. Pendekatan Proses. Proses dalam ISO 9000:2000 didefinisikan sebagai kumpulan 
aktivitas yang saling berhubungan, dimana berubahnya input menjadi output 
(penambahan nilai dari input). Pendekatan proses mensyaratkan organisasi untuk 
melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan, dan peningkatan 
berkesinambungan proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu.  

5. Pendekatan Sistem untuk Pengelolaan. Pendekatan sistem untuk pengelolaan 
adalah kumpulan dari pendekatan proses. Pendekatan sistem ke manajemen 
didefinisikan sebagai pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan sistem dari 
proses yang terkait untuk pencapaian dan peningkatan sasaran perusahaan dengan 
efektif dan efisien.  

6. Peningkatan Berkesinambungan Berbeda dengan ISO edisi 1994 yang didasari 
pada peningkatan berkelanjutan, dimana terjadi proses peningkatan terus-
menerus tanpa berhenti dan cenderung menyulitkan pemakai, maka peningkatan 
berkesinambungan lebih menekankan adanya kestabilan terlebih dahulu sebelum 
dilakukan peningkatan standar.  

7. Pembuatan Keputusan Berdasarkan Fakta. Keputusan yang efektif adalah 
keputusan yang berdasarkan analisis data dan informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  

8. Hubungan Saling Menguntungkan dengan Pemasok. Langkah-langkah untuk 
mengimplementasi prinsip ini antara lain adalah mengidentifikasi dan menyeleksi 
pemasok yang penting, melibatkan pemasok dalam mengidentifikasi kebutuhan 
pelanggan, memperlakukan pemasok sebagai mitra kerja, berkomunikasi dan 
berbagi informasi dengan pemasok, dan membuat aktivitas bersama dalam 
pengembangan dan peningkatan.  
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1.10 Perbedaan Standard ISO 9001:1994 dengan ISO 9001:2000  

Salah satu perubahan yang cukup besar dari revisi versi 1994 ke versi 2000 adalah 
penggabungan ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003 menjadi ISO 9001 saja. Sedangkan 
persyaratan ISO 9001 yang semula berjumlah 20, kemudian menciut menjadi 4 saja, 
yaitu: a) tanggung jawab manajemen, b) manajemen sumber daya, c) manajemen 
proses, dan d) pengukuran dan analisis peningkatan. Hal lain yang berubah adalah 
pemberdayaan ISO 9004 sebagai petunjuk pelaksanaan sistem manajemen mutu, yang 
di dalam versi 1994 hanya digunakan sebagai pedoman pemilihan dan penggunaan 
standard.  

Satu lagi perubahan yang sangat penting adalah penekanan pada peranan dan 
tanggung jawab manajemen puncak terhadap sistem manajemen mutu, dimana ISO 
9000 seri versi 1994 hanya berisi sedikit sekali persyaratan untuk manajemen. 
Terdapat dimensi baru dari tanggung jawab manajemen dalam ISO 9001:2000, dari 
peran minim yang hanya terbatas pada pemeliharaan sistem berkembang menjadi 
peningkatan berkesinambungan atas efektivitas sistem manajemen mutu (bukan lagi 
sistem mutu). Judul ISO 9001 sendiri telah direvisi dalam edisi baru ini dan tidak lagi 
mencakup istilah “jaminan mutu”. Hal ini mencerminkan fakta bahwa persyaratan 
sistem manajemen mutu telah ditentukan dalam edisi ISO 9001 ini, sebagi tambahan 
untuk jaminan mutu produk, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 
pelanggan. Secara umum, isi dari ISO 9001:2000 menunjukkan model total quality 
management dan memasukkan banyak kriteria penilaian Malcolm Badrige. Boleh 
dikatakan bahwa standard ini merombak total apa yang ada di ISO 9001:1994 (Suardi, 
2004). 

1.11 Hubungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dengan Biaya 
Mutu  

Standar manajemen mutu ISO 9001:2000, yang berfokus pada pengembangan mutu 
output perusahaan agar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan, secara 
langsung akan berdampak pada produktivitasperusahaan yang semakin meningkat. 
Hal ini terjadi karena meningkatnya perhatian terhadap mutu output (meminimalkan 
jumlah produk yang cacat) akan mendorong perusahaan untuk mengembangkan 
teknologi di lingkungan manufaktur ataupun mendesain ulang proses produksi 
mereka. Dengan berkurangnya produk yang cacat maka biaya yang dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki produk cacat tersebut dapat 
diminimalkan.  

Menurut Hadiwiardjo dan Wibisono (2000), perusahaan yang menjalankan 
manajemen sistem mutu cenderung untuk menunjukkan sifat-sifat berikut:  

a. suatu filosofi mencegah lebih baik daripada mendeteksi, tindakan koreksi, dan 
hasilnya;  

b. komunikasi konsisten di dalam proses dan antara pabrik pemasok dan pembeli;  

c. pemeliharaan rekanan yang cermat dan pengendalian dokumen-dokumen yang 
kritis secara efisien;  

d. kesadaran mutu/mutu terpadu dari seluruh karyawan; dan  

e. kepercayaan manajemen yang sangat tinggi.  
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Sifat-sifat di atas akan menghasilkan keuntungan yang dapat diukur seperti berikut 
ini:  

1. Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen yang berwenang yang kemudian 
disebarluaskan.  

2. Ketergantungan pada masukan proses (pengendalian pemasok).  

3. Pengendalian biaya-biaya mutu.  

4. Produktivitas yang meningkat.  

5. Limbah yang berkurang.  

Salah satu poin yang merupakan keuntungan dari sistem manajemen mutu adalah 
pengendalian biaya-biaya mutu. Secara teoritis, pengendalian biaya mutu dapat 
tercapai karena kecenderungan sifat perusahaan yang menjalankan sistem manajemen 
mutu ISO 9001 adalah lebih berupaya pada usaha preventif, upaya pemeliharaan 
rekanan yang cermat dan pengendalian dokumen-dokumen yang kritis secara efisien, 
dan adanya kesadaran mutu/mutu terpadu dari seluruh karyawan  

Kemudian, Dale (1994) menjelaskan bahwa standard manajemen mutu ISO 9001 
merupakan level minimum yang harus dilalui oleh perusahaan yang ingin menerapkan 
Total Quality Management. Perspektif TQM menerangkan bahwa tingkat efektivitas 
proses produksi optimal (optimum conformance level) akan tercapai jika tingkat 
output cacat adalah nol, yang berarti biaya kegagalan internal dan eksternal 
perusahaan juga akan menjadi nol.  

Dengan demikian, secara teoritis dapat dikatakan bahwa perusahaan yang telah 
menerapkan standard ISO 9001 akan lebih mampu mengendalikan biaya mutu, 
terutama dalam hal mengurangi secara signifikan biaya kegagalan internal dan 
eksternal berdasarkan trend analysis. Namun anggapan ini harus dikaji lebih 
mendalam.  

Dale (1994) menyatakan bahwa mutu harus diukur dari persyaratan yang ditetapkan 
oleh pelanggan, bukan oleh biaya mutu optimal. Pernyataan ini sesuai dengan Delapan 
Prinsip Manajemen Mutu ISO 9000:2000, dimana salah satunya adalah fokus pada 
pelanggan. Masalah pengendalian biaya mutu atau segala pertimbangan biaya yang 
berkaitan dengan mutu bukan merupakan salah satu prinsip dari 8 prinsip manajemen 
mutu ISO 9000:2000, dan ISO sendiri tidak memfokuskan pada upaya pengendalian 
biaya mutu. Hal ini berarti masalah pengendalian biaya-biaya yang berkaitan dengan 
mutu tidak dijamin oleh standar ISO 9001.  

Tidak adanya jaminan dari standard ISO 9001:2000 mengindikasikan bahwa standard 
ini tidak memiliki perhatian yang mendalam mengenai biaya mutu ataupun 
menggunakan informasi biaya mutu sebagai sarana untuk strategi quality 
improvement. Oleh sebab itu, perlu ditelusuri lebih jauh bagaimana kedelapan prinsip 
manajemen mutu ISO 9001:2000 tersebut berpengaruh terhadap pengendalian biaya 
mutu, dan seberapa besar pengaruh tersebut.  

1.12 Profitabilitas  

Siswanto Sutojo dalam bukunya Mengenali Arti dan Penggunaan Neraca Perusahaan 
(2000:56) secara tersirat mengungkapkan pengertian dan pentingnya profitabilitas 
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bagi perusahaan dengan menyebutkan bahwa operasi bisnis perusahaan dapat 
dikatakan berhasil apabila dari masa ke masa dapat mengumpulkan keuntungan 
secara memadai. Dengan jumlah dan tingkat keuntungan yang memadai manajemen 
perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan para pemilik serta para investor yang 
berminat membeli saham baru. Disamping itu perusahaan juga dapat membina 
kepercayaan para kreditur untuk menyediakan fasilitas pinjaman yang dibutuhkan.  

Laba merupakan tujuan akhir semua perusahaan yang berorientasi bisnis. Namun, 
perhitungan laba untuk suatu jangka waktu tertentu hanya mendekati ketepatan layak 
saja karena perhitungan yang tepat baru dapat terjadi jika perusahaan mengakhiri 
kegiatan usahanya dan menjual semua aktiva yang ada.  

Ukuran Profitabilitas  

Rasio profitabilitas merupakan aspek fundamental perusahaan, karena selain 
memberikan daya tarik yang besar bagi investor yang akan menanamkan dananya 
pada perusahaan juga sebagai alat ukur terhadap efektivitas dan effisiensi penggunaan 
semua sumber daya yang ada di dalam proses operasional perusahaan.  

Menurut Siswanto Sutojo (2000:), ada beberapa rasio keuangan utama yang 
dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kemampuan perusahaan 
menghasilkan keuntungan adalah:  

1. Margin laba kotor (Gross profit margin). Merupakan kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. 
Gross profit margin (GPM) dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: Gross 
Profit Margin = (Penjualan Bersih - Harga Pokok Penjualan)/ Penjualan Bersih  

2. Laba atas penjualan (Profit on sales). Merupakan perbandingan jumlah hasil 
penjualan hasil penjualan yang diperoleh selama masa tertentu dengan laba 
sesudah pajak. Rasio profit on sales dipergunakan untuk menilai profitabilitas, 
sekaligus kemempuan mamajemen perusahaan menekan biaya operasional. Profit 
on Sales dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: Profit on Sales = Laba 
sesudah pajak/Penjualan Bersih  

3. Laba atas investasi dana (Return on investment). Merupakan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk 
menutupi investasi yang dikeluarkan. Return On Investment dapat dihitung 
dengan formula sebagai berikut: Return on Investment = Laba sesudah 
pajak/Total Aktiva  

4. Laba atas modal sendiri (Return on equity) atau sering disebut Rentabilitas Modal 
Sendiri dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 
berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut 
pandang pemegang saham. Return on Equity dapat dihitung dengan formula 
sebagai berikut: Return on Equity = Laba sesudah pajak/ Total Modal Sendiri  

5. Laba bersih per saham (Earning per share). Merupakan ukuran kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Laba 
bersih per saham atau earning per share dapat dihitung dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: Earning per Share = Laba sesudah pajak/  Jumlah 
lembar saham 
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1.13 Hubungan Analisis Biaya Kualitas Dengan Laba (Profit)  

Setelah analisis biaya kualitas dilakukan, maka dapat diperoleh informasi mengenai 
biaya kualitas dan menghubungkannya dengan laba. Menurut Blocher, Chen, dan Lin 
(2002) dikemukakan: “Sebagian besar perusahaan mengeluarkan biaya kualitas 
sebesar 20–25% dari penjualannya, dan sekitar 40% biaya yang terjadi dalam proses 
bisnis terjadi akibat dari kualitas yang buruk. Dengan kata lain, perusahaan yang 
menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas memperoleh kelebihan dalam hal 
penjualan (sales gain) dan dalam hal perolehan profit (high profit).”  

Informasi ini dapat digunakan sebagai umpan balik bagi manajemen perusahaan 
untuk mengidentifikasikan kesempatan untuk mengoptimalkan kualitas dan menekan 
biaya kualitas yang akhirnya akan menekan biaya produksi dan dapat meningkatkan 
laba/profit.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1: Cara Kualitas Meningkatkan Laba (Profit) 
Sumber: Heizer dan Render (2005) 

1.14 Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Profitabilitas  

Penggolongan biaya kualitas ke dalam empat kategori yaitu biaya pencegahan, biaya 
penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal adalah sebagai 
perangkat bagi manajemen atau pihak lain untuk mempermudah melakukan analisis 
terhadap elemen-elemen biaya kualitas baik itu dari segi perilakunya maupun 
hubungan antar masing-masing elemen dari biaya tersebut serta pengaruhnya 
terhadap variabel lain di luar biaya kualitas, misalnya dengan tingkat produktivitas 
dan profitabilitas perusahaan.  

Empat golongan biaya kualitas tersebut dapat dikelompokan lagi ke dalam dua 
kelompok besar, yaitu biaya pengendalian/cost of control (pencegahan & penilaian) 
dan biaya kegagalan (failure cost) (internal & eksternal). Semakin besar perusahaan 
menginvestasikan modalnya pada aktivitas pengendalian, maka semakin kecil biaya 
kegagalan yang terjadi.  

Meningkatnya biaya pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan 
biaya penilaian yang dikeluarkan juga akan meningkat. Hal itu terjadi karena kedua 
biaya tersebut merupakan suatu kesatuan usaha pengendalian yang dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas. Usaha pengendalian kualitas yang dilakukan dengan 
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mengeluarkan biaya pencegahan dan penilaian akan menyebabkan berkurangnya 
kualitas produk cacat yang dihasilkan sebelum produk tersebut dikirim ke konsumen.  

Jadi, apabila biaya pencegahan dan penilaian meningkat, maka biaya kegagalan 
internal dan eksternal akan menurun. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas 
produk yang dihasilkan meningkat, karena produk akan sesuai dengan spesifikasi 
desain awal tanpa memilki suatu kecacatan baik sebelum maupun setelah produk 
tersebut dikirim ke konsumen.  

Sementara Blocher, Chen dan Lin (2002), mengungkapkan lebih lanjut bahwa dengan 
meningkatnya kualitas pada suatu produk yang dihasilkan maka perusahaan akan 
memiliki keunggulan kompetitif dan menikmati tingkat profitabilitas yang tinggi. 
Meningkatnya kualitas produk tentu dapat menurunkan tingkat pengembalian produk 
(retur) dari pelanggan, sehingga dengan itu akan berdampak pada menurunnya biaya 
garansi dan perbaikan.  

Meningkatnya kualitas produk juga dapat menurunkan biaya produksi melalui reduksi 
atau eliminasi dari biaya kegagalan internal yang memiliki porsi yang paling besar jika 
dibandingkan dengan biaya penilaian maupun pencegahan dalam biaya produksi. 
Produk yang berkualitas akan menyebabkan rendahnya persediaan di gudang, baik itu 
persediaan bahan baku, suku cadang, dan produk jadi. Sebab perusahaan dapat 
mengerjakan proses produksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya 
sehingga perputaran persediaan menjadi lebih lancar dan tentunya pendapatan laba 
akan dapat terealisir dengan lebih cepat. 
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PENGUKURAN BIAYA KUALITAS: 

Suatu Paradigma Alternatif 

Peningkatan Kualitas merupakan suatu hal yang paling esensial bagi suatu 
perusahaan untuk tetap eksis dalam dunia bisnis yang competitif ini. Kini sudah 
tidak jamannya lagi perusahaan hanya mementingkan volume penjualan yang 
begitu besar untuk mencapai keuntungan yang maksimal, tetapi lebih berorientasi 
pada aspek kepuasan konsumen. Dengan adanya kemampuan perusahaan untuk 
memberikan kepuasan terhadap konsumen yang membeli produknya, maka secara 
otomatis perusahaan akan mencapai keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu 
dikembangkan berbagai cara dan teknik untuk mengidentifikasi besarnya biaya 
kualitas (kerugian yang muncul akibat barang yang dihasilkan menyimpang dari 
standar) suatu perusahaan. Apabila biaya kualitas yang muncul tersebut Nampak 
dalam catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan, maka perusahaan akan 
lebih mudah melakukan pengendalian, tetapi apabila biaya kualitas tersebut 
sifatnya tersembunyi, maka akan lebih sulit untuk melakukan pengendalian dan 
estimasi. Berbagai teknik telah dikembangkan untuk memecahkan masalah Hidden 
Quality Cost ini. Salah satu metode yang populer adalah dengan menggunakan 
metode Taguchi. Dengan metode Taguchi ini akan membantu perusahaan dalam 
melakukan pengendalian dan estimasi khususnya terhadap biaya kualitas yang 
tersembunyi. 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini terjadi perubahan pandangan mengenai kualitas. Suatu produk yang 
berkualitas tidak hanya merupakan produk dengan performance yang baik tetapi juga 
harus memenuhi kriteria kepuasan konsumen.Ini merupakan hal yang sangat penting 
bagi perusahaan terutama dalam persaingan bisnis yang begitu ketat. Bahkan Myron 
Tribus (Tribus.M, 1991:1)mengatakan bahwa,”..The problem is not to increase quality; 
increasing quality is the answer to the problem.”  

Sehingga dalam persaingan global dunia bisnis mencakup kemampuan suatu 
perusahaan : 

� untuk mengerti apa yang diinginkan konsumen dan berusaha untuk 
memenuhinya pada tingkat biaya yang paling rendah 

� menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen dengan kualitas 
yang tinggi dan reliabilitas yang konsisten 

� senantiasa mengikuti perkembangan tehnologi, politik dan sosial yang terjadi 
di lingkungan perusahaan 

� dapat memprediksikan apa yang diinginkan konsumen bahkan sampai dekade 
sepuluh tahun mendatang. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kriteria-kriteria tersebut akan dapat 
mempertahankan pasarnya dan meningkatkan laba. 

What is quality ? 

Apabila kita berbicara mengenai kualitas, suatu produk dikatakan memiliki 
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kualitas baik apabila memenuhi dua kriteria : 

1) Kualitas desain (Design Quality). Suatu produk dikatakan memenuhi kualitas 
desain apabila produk tersebut memenuhi spesifikasi produk yang bersangkutan 
secara fisik/performance saja. Misalkan, suatu perusahaan memproduksi jam tangan, 
maka jam tangan tersebut haruslah memenuhi ciri fisik jam tangan secara umum. 

2) Kualitas Kesesuaian (Conformance Quality). Suatu produk dikatakan memiliki 
kualitas kesesuaian apabila produk tersebut tidak menyimpang dari spesifikasi yang 
ditetapkan dan dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga konsumen merasa 
puas dengan produk yang diterimanya. 

Diantara dua kriteria tersebut yang paling penting adalah kriteria kedua, yaitu kualitas 
kesesuaian. Seperti yang dikatakan oleh Crosby (H.Daniel, 1993:83), definisi dari 
kualitas adalah .”...Quality is conformance to requirement not goodness...”. Sehingga 
suatu produk atau jasa dikatakan berkualitas apabila produk atau jasa tersebut dapat 
memenuhi kepuasan konsumen sesuai dengan dimensi sbb : 

� Kinerja Reliabel 
� Estetika Tahan Lama 
� Pelayanan Kesesuaian produk dengan spesifikasi 
� Wujud barang ( kualitas Desain) Kesesuaian produk dengan apa yang 

diiklankan 

Perkembangan konsep kualitas ini menjadi semakin luas dengan munculnya beberapa 
tokoh yang merumuskan filosofi kualitas ini ke dalam konsep-konsep teori yang dapat 
membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan 
kualitas produk yang dihasilkannya.  

Beberapa tokoh yang sangat berperan dalam konsep kualitas ini adalah : 

1. Dr. W. Edwards Deming 

Deming menerapkan konsep kualitasnya pada perusahaan industri di Jepang. Dari 
penerapan tersebut membawa dampak yang sangat mengagumkan yaitu bahwa 
perusahaan-perusahaan industri di Jepang lebih berhasil mencapai target pasar 
karena produk yang dihasilkan bisa memenuhi kepuasan konsumen, daripada 
perusahaan industri di negara-negara barat. Sehingga pada saat itu produk-produk 
buatan Jepang lebih unggul kualitasnya dibandingkan dengan produk-produk negara 
Barat. Sampai sekarang, banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang menerapkan 
filosofi Deming dalam peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. 

Menurut pendapat Deming (N.Logothetis, 1991: 29), peningkatan kualitas suatu 
produk bukanlah tanggung jawab bagian Quality Control tapi juga melibatkan peran 
departemen-departemen dalam organisasi secara keseluruhan termasuk top manajer. 
Dalam pendekatannya, Deming lebih menekankan pada variasi penyimpangan produk, 
pengembangan kualitas produk secara kontinyu, dan optimalisasi keseluruhan sistem 
yang ada dalam perusahaan. 

2. Dr.Joseph Juran 

Metode pendekatan Dr.Juran mengenai kualitas sebenarnya tidak jauh berbeda dari 
Deming. Juran berpendapat bahwa kualitas suatu produk tidak terjadi secara 
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kebetulan saja tetapi harus ada perencanaan terlebih dahulu, sehingga Juran 
merumuskan tiga konsep mengenai kualitas yaitu : 

� Quality Planning 
� Quality Control 
� Quality Improvement 

Ketiga konsep ini yang akan mendasari peningkatan kualitas produk perusahaan dan 
memberikan competitive advantage bagi perusahaan. Juran juga memfokuskan 
konsep kualitasnya pada pencegahan produk yang menyimpang dari nilai target 
melalui peningkatan tanggung jawab manajer untuk mengawasi kualitas dari aktivitas 
produksi yang berlangsung. 

Jika dibandingkan dengan Deming, filosofi Juran mengenai kualitas lebih bersifat 
spesifik, karena Juran lebih mengutamakan praktek manajemen secara keseluruhan 
yang terjadi sebagai titik tolaknya. 

3. Philip B.Crosby 

Pendekatan kualitas yang diungkapkan oleh Philip Crosby ini dikenal sebagai Crosby 
Vactination Serum. Crosby lebih menitikberatkan pada integritas kepuasan konsumen 
terhadap produk yang dihasilkan serta sistem perusahaan dan operasionalnya 
haruslah didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan produk yang memenuhi 
kepuasan konsumen. Manajemen kualitas menurut Crosby (N.Logothetis, 
1991:83)meliputi hal-hal sebagai berikut : 

- Definisi kualitas adalah corformance dan bukan kemewahan. Suatu produk 
dikatakan sebagai produk yang berkualitas apabila produk tersebut mampu 
menimbulkan kepuasan konsumennya. Sehingga perusahaan harus berusaha untuk 
mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumennya. 

- Inti dari sistem kualitas adalah prevention (pencegahan). Kunci dari kesuksesan 
kualitas adalah menghindari adanya penyimpangan produk dari spesifikasi yang telah 
ditetapkan, sehingga manajemen harus berusaha untuk melakukan tindakan 
prevention. 

- Standard performance adalah konsep Zero-Defect. Suatu konsep Zero-Defect adalah 
konsep yang menyatakan tidak ada lagi kesalahan atau penyimpangan produk yang 
dihasilkan. 

- Pengukuran kualitas suatu produk adalah harga yang dikorbankan karena 
menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Dalam hal ini Crosby 
menganjurkan agar perusahaan melakukan pengukuran kualitas produk yang 
dihasilkan dan melaporkannya. Pengukuran kualitas ini dapat diketahui dari 
pengukuran jumlah produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. 

Dengan adanya konsep pengembangan kualitas yang dipelopori oleh Deming, Juran 
dan Crosby ini membuka fenomena baru bagi dunia bisnis terutama agar perusahaan 
bisa menjadi market leader dalam persaingan bisnis. 

Tragedi Kualitas 

Banyak kejadian yang muncul sejak dekade 1990-an, yang berhubungan dengan 
kualitas produk yang dihasilkan. Antara lain (Domingo R.T, ”Let The Seller Beware”, 
The World Executive Diggest, September 1997, page 36-41): 
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Tahun 1993 

� General Motors menarik kembali 500.000 unit mobil yang dibuat antara 1987-
1991 karena mesin yang cacat 

� Chrysler menarik kembali 35.000 unit mobil buatan tahun 1991-1993 karena 
kesalahan pada pemompa bahan bakar. Tahun 1995 

� Toyota menarik kembali 610.000 unit mobil karena suspensinya cacat.  

Pertengahan 1996 

� Mitsubishi menarik kembali 650.000 unit mobil buatan tahun 1990 dan 1994 
karena kerusakan pada sistem rem. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, 
menunjukkan bahwa produkproduk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak 
sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, bahkan kejadian-kejadian 
tersebut muncul ketika produk sudah sampai ke tangan konsumen. Oleh 
karena itu muncul akibat yang harus ditanggung oleh perusahaan yang 
bersangkutan seperti contohnya : 

� Toyota mengeluarkan $ 124 juta (10,5 % dari laba bersih 1994) untuk 
memperbaiki mobil yang ditarik kembali 

� General Motor mengeluarkan $ 200 juta untuk memperbaiki mobil yang cacat 
� XEROX mengeluarkan $ 1.4 trilyun untuk memperbaiki produk yang cacat dan 

membayar ganti rugi. Pangsa pasarnya turun dari 100 % tahun 1970 menjadi 
kurang dari 50 % tahun 1994. 

� General Electric, mengeluarkan berbagai biaya untuk memperbaiki kualitas 
yang jelek : 

− $ 0.003 sebelum produk dibuat 

− $ 30 pada saat produk dibuat 

− $ 300 setelah produk dijual ke konsumen 

Dari data sampel yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa begitu besar 
kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan dan betapa besar jumlah Dollar yang 
harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila perusahaan mengabaikan kualitas produk 
yang dihasilkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian kualitas dan 
pengukuran biaya-biaya kualitas yang timbul. 

Biaya Kualitas 

Yang dimaksud dengan Biaya kualitas adalah : biaya yang muncul karena produk yang 
dihasilkan tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen atau dengan kata 
lain produk tersebut memiliki kualitas yang jelek, baik yang akan terjadi ataupun yang 
telah terjadi dalam suatu perusahaan. 

Kita mengenal 4 macam biaya kualitas (Hansen dan Mowen1995): 

a. Prevention Cost: Biaya yang dikeluarkan agar barang yang akan dihasilkan tidak 
berkualitas rendah Misal : biaya program pelatihan kualitas, pemilihan supplier,dll 

b. Appraisal Cost: Biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk yang 
dihasilkan sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga jangan sampai terjadi 
barang rusak yang dikirim ke konsumen. Misal: biaya pengujian dan inspeksi 
bahan baku, inspeksi dan pengujian peralatan,dll. 
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c. Internal Failure Cost: Biaya yang dikeluarkan karena produk yang dihasilkan tidak 
sesuai dengan keinginan konsumen. Misal: biaya pengerjaan ulang (rework), 
penghentian mesin, inspeksi ulang,dll. 

d. External Failure Cost: Biaya yang dikeluarkan karena produk yang dihasilkan 
tidak sesuai dengan keinginan konsumen setelah produk tersebut dikirim ke 
konsumen Misal: biaya penarikan kembali, jaminan,perbaikan, kehilangan pangsa 
pasar, dll. 

KONSEPTUALITAS 

2.1 Pengukuran Biaya Kualitas 

Dilihat dari segi akuntansi,terdapat dua tipe biaya kualitas (H.Daniel,1994): 

1. Observable Quality Cost merupakan biaya kualitas yang tercatat dalam catatan 
akuntansi dan dapat diperkirakan dengan mudah (secara kuantitatif) berapa 
besar biaya kualitas yang timbul. 

2. Hidden Quality Cost merupakan biaya kualitas yang sukar untuk 
diperhitungkan secara kuantitatif karena sifatnya yang abstrak. Yang termasuk 
dalam Hidden Quality Cost ini adalah semua external failure cost seperti 
contohnya ketidakpuasan konsumen dan kehilangan pangsa pasar. 

Taguchi (H.Daniel,1994) mendefinisikan biaya kualitas tersembunyi ini sebagai : 

Sejumlah kerugian yang muncul dan harus dipikul oleh perusahaan apabila 
produk yang dihasilkan menyimpang dari nilai target, walaupun produk 
tersebut masih berada dalam batas spesifikasi produk yang dihasilkan. 

Termasuk dalam biaya-biaya tersembunyi ini menurut Taguchi adalah adanya 
ketidakpuasan konsumen (customer complain) yang sulit untuk diukur bila suatu 
produk yang dihasilkan menyimpang dari nilai target. 

2.2 Pengukuran Biaya Kualitas Tersembunyi 

Terdapat berbagai metode yang telah dikembangkan untuk mengukur biaya kualitas 
tersembunyi. Metode-metode ini berkembang setelah adanya fakta bahwa biaya 
kualitas yang tersembunyi merupakan biaya yang walaupun tidak diharapkan muncul, 
tetapi selalu ada bahkan akan berdampak merugikan perusahaan apalagi dengan 
adanya resiko kehilangan pangsa pasar. Metode-metode tersebut antara lain: 

a. Multiplier Method 

Metode Multiplier ini digunakan untuk mengukur besarnya biaya kualitas tersembunyi 
dengan cara mengalikan biaya kegagalan eksternal yang dialami oleh perusahaan 
dengan suatu konstanta efek pengganda (multiplier). Adapun besarnya konstanta, 
yang dilambangkan dengan k, tersebut adalah berlainan untuk setiap perusahaan 
karena besarnya k tersebut didasarkan pada pengalaman masa lalu masing-masing 
perusahaan. Apabila dituliskan adalah sebagai berikut : 

Total External Failure Cost = k ( Measured External Failure Cost ) 

k = efek pengganda , yang didasarkan pada pengalaman 
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Sebagai contoh, misalkan Westinghouse Electric melaporkan bahwa nilai k yang 
didasarkan pada pengalaman sebesar antara 3 dan 4. Jika biaya kegagalan eksternal 
yang terukur adalah $2 juta, maka biaya kegagalan eksternal yang aktual adalah antara 
$6 juta sampai $8 juta. 

Metode ini memiliki kelemahan karena penentuan besarnya k hanya didasarkan atas 
pengalaman masa lalu, sehingga besarnya hidden cost yang timbul dari kegagalan 
eksternal tidak dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

b. Market Research Method 

Dengan menggunakan metode Market Research, pengukuran biaya kualitas yang 
timbul dilakukan atas dasar penyelidikan terhadap pasar (konsumen) yang 
mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode ini biasanya 
digunakan untuk menilai pengaruh kualitas jelek terhadap penjualan dan pangsa 
pasar. Metode Market Research ini dilakukan dengan cara melakukan survey 
konsumen dan wawancara dengan bagian penjualan. Biasanya perusahaan yang 
melakukan metode ini menggunakannya sebagai proyeksi terhadap laba/rugi yang 
berkaitan dengan kualitas produk jelek. 

Metode ini sulit untuk diterapkan karena dalam penyelidikan terhadap pasar, sistem 
sampling yang dilakukan terkadang tidak bisa mewakili seluruh lapisan konsumen 
yang menggunakan produk tersebut. 

Selain itu kelemahan dari metode ini adalah kurang bisa mencerminkan kondisi 
kerugian perusahaan yang sebenarnya akibat adanya produk rusak/kualitas jelek. 

2.3 Metode Taguchi 

Alternatif metode pengukuran biaya kualitas muncul setelah disadari adanya 
kekurangan-kekurangan dari metode-metode yang sudah ada. Metode yang dimaksud 
dikenal dengan nama metode Taguchi. Metode ini diciptakan oleh Dr.Genichi Taguchi, 
direktur The Japanese Academy of Quality yang telah memenangkan empat kali 
penghargaan di bidang kualitas (Deming Prize). Metode yang dikembangkannya 
didasarkan atas metode eksperimental desain, untuk mendapatkan karakteristik yang 
efisien dari suatu produk atau prosess produksi dan dikombinasikan dengan analisis 
statistical untuk setiap penyimpangan atas varian yang muncul. 

Taguchi mendefinisikan biaya kualitas sebagai (N.Logothetis, 1991:17) kerugian yang 
dilimpahkan kepada konsumen pada saat barang (produk) dikirim ke konsumen. 
Menurut Taguchi kerugian ini termasuk juga aspek ketidakpuasan konsumen yang 
akan menyebabkan buruknya reputasi perusahaan yang bersangkutan. 

2.3.1 Perbedaan Pandangan Tradisional dan Pandangan Taguchi mengenai 
Kualitas 

Pendekatan Tradisional mengenai kualitas dikenal dengan Pendekatan Zero- Defect. 
Pendekatan ini menyatakan bahwa suatu produk dikatakan memenuhi standar 
kualitas apabila produk tersebut berada pada batas spesifikasi limit. 

Sehingga setiap produk yang berada dalam batas spesifikasi ini adalah produk yang 
‘acceptable’ dalam arti penyimpangan produk yang dihasilkan dari standar/targetnya 
dapat ditoleransi sehingga produk tersebut bisa dikirim ke konsumen. 
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Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan memproduksi paku dengan diameter 
standar produk adalah .0001 cm dan batas spesifikasi plus minus 2 cm, maka setiap 
paku yang dihasilkan dengan diameter antara 1.999 cm dan 2.001 cm dapat diterima 
dan dikirimkan ke konsumen. 

Pandangan Taguchi dalam hal kualitas ini lebih mengacu pada pendekatan robust 
quality yang menyatakan bahwa suatu produk yang dihasilkan haruslah fit for use. Hal 
ini dapat diartikan bahwa dalam menghasilkan produk haruslah memenuhi target atau 
standar yang telah ditetapkan. Apabila terdapat penyimpangan terhadap produk yang 
dihasilkan, walaupun produk tersebut masih berada dalam batas spesifikasi, tidak 
dapat diterima dan ditoleransi. Taguchi berpendapat bahwa penyimpangan sekecil 
apapun dari standar (target) akan menimbulkan kerugian bagi perusahan, dan 
kerugian tersebut akan bertambah besar apabila penyimpangan produk dari 
standarnya (target) bertambah besar pula. 

Taguchi menggambarkan kerugian ini dalam grafik yang dikenal dengan Taguchi 
Quality Loss Function. Fungsi ini juga didasari oleh pemikiran bahwa penyimpangan 
produk dari nilai targetnya tersebut akan menimbulkan biaya kerugian yang 
tersembunyi (hidden quality cost). Menurut Taguchi, biaya kualitas yang tersembunyi 
ini meliputi ketidakpuasan konsumen, kehilangan pangsa pasar dan biaya perbaikan 
produk kembali. Taguchi Loss Function ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

GAMBAR 1 

Fungsi Biaya Kualitas Taguchi 

 

Keterangan : 

Dari grafik Fungsi kerugian Kualitas Taguchi ini dapat dilihat bahwa biaya kualitas adalah nol 

ketika produk yang dihasilkan memenuhi nilai target, dan biaya kualitas meningkat secara 

simetris terhadap produk yang menyimpang dari nilai targetnya. Fungsi Biaya Kualitas 

Taguchi ini dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan manufaktur yang memproduksi 

produk-produk dengan tingkat ketelitian besar. 

Banyak perusahaan, dengan berbagai asumsinya, telah menerapkan konsep biaya 
kualitas ini. Ada yang menganut pandangan tradisional di dalam menentukan 
kerugian yang timbul akibat produk yang dihasilkan menyimpang dari standar yang 
dihasilkan, ada pula perusahaan yang menerapkan Konsep Taguchi dalam penentuan 
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biaya kualitas yang muncul karena penyimpangan produk dari standarnya. Dari 
perbandingan antara kedua penerapan ini diperoleh hasil yang berbeda. 

Hal ini dapat dilihat dari Sony Corporation. Sony Corporation memiliki berbagai 
cabang perusahaan di Tokyo maupun di San Diego. Kedua cabang ini samasama 
memproduksi TV berwarna. Sony menetapkan nilai target untuk ketajaman warna TV 
yang dihasilkannya dengan batas spesifikasi terendah dan batas spesifikasi atas. 
Apabila TV yang dihasilkan melebihi batas spesifikasi atas dan batas spesifikasi bawah, 
maka produk tersebut digolongkan sebagai produk rusak/cacat. Dalam penerapannya, 
kedua cabang Sony tersebut menerapkan metode yang berbeda. Perbedaannya adalah 
bahwa cabang Sony di Tokyo menerapkan konsep kualitas Taguchi sedangkan cabang 
Sony di San Diego menerapkan pendekatan Zero-Based Approach (Tradisional) dalam 
menentukan kualitas ketajaman warna TV yang dihasilkannya. Dari hasil penelitian 
diketahui bahwa Sony di San Diego tetap menjual TV berwarna walaupun tingkat 
ketajaman warnanya berada pada batas spesifikasi yang ditetapkan, sedangkan Sony di 
Tokyo benar-benar menjual produk yang memenuhi target value dan tidak menjual 
produk yang ketajaman warnanya menyimpang dari nilai target. Ketika diadakan 
penelitian pasar, diketahui bahwa tingkat kepuasan konsumen di Tokyo terhadap TV 
berwarna Sony lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan konsumen di San 
Diego dan complain customer terhadap TV yang rusak di Tokyo jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan di San Diego. Jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang 
lama, maka akibatnya akan cukup fatal karena penurunan pangsa pasar akan diikuti 
juga dengan penurunan penjualan dan laba Sony Corp. 

GAMBAR 2 

Distribusi Ketajaman Warna TV Berwarna Sony 

 

2.3.2 Konsep Metode Taguchi 

Taguchi berpendapat bahwa setiap produk yang dihasilkan yang menyimpang dari 
nilai targetnya, walaupun berada dalam batas spesifikasi produk yang ditetapkan  oleh 
perusahaan tetap akan menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut akan berdampak 
bagi perusahaan terutama dalam jangka panjang, dimana perusahaan akan kehilangan 
pangsa pasarnya karena produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kepuasan 
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konsumen. Oleh karena itu kerugian akibat adanya penyimpangan produk yang 
dihasilkan dari standarnya tersebut harus dapat diukur. 

Taguchi menawarkan suatu metode pengukuran yang cukup relevan apabila 
digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam mengevaluasi besarnya biaya kualitas 
tersembunyi (dikatakan tersembunyi karena sebenanya produk tersebut masih berada 
dalam batas spesifikasi yang ditetapkan tetapi menyimpang dari nilai 
target/standarnya). 

Pada intinya, filosofi Taguchi ini dapat diringkas sebagai berikut : 

a. Perubahan waktu dari penerapan quality control dari on-line quality control ke 
off-line quality control, sehingga perusahaan bisa melakukan inspeksi terhadap 
kualitas produk yang dihasilkan pada saat proses produksi. 

b. Melakukan perubahan atas prosedur eksperimen dari satu faktor pengubah 
menjadi dua atau lebih faktor pengubah melalui teknik eksperimen statistik. 

c. Perubahan tujuan eksperimen dan perubahan tujuan kualitas itu sendiri, dari 
tujuan pencapaian tingkat kesesuaian dalam batas spesifikasi menjadi 
pencapaian target dan meminimalkan terjadinya penyimpangan produk. 

d. Berusaha untuk mengendalikan faktor-faktor yang sifatnya 'uncontrollable' 
(misal: external failure dan internal failure)sehingga dihasilkan produk yang 
sesuai target. 

Dalam metodenya Taguchi menggunakan pendekatan fungsi kerugian yang dikenal 
dengan nama Taguchi's loss Function. Dalam fungsi ini diketahui adanya kebutuhan 
untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen dan adanya fakta bahwa 
penyimpangan dari target yang ditetapkan akan dapat diminimisasikan. Menurut 
pendapat Taguchi, jika suatu produk menyimpang dari nilai targetnya walaupun 
penyimpangan tersebut masih berada pada batas spesifikasi, akan menyebabkan 
kerugian. Sehingga menurut Taguchi, suatu program peningkatan kualitas haruslah 
memiliki tujuan utama untuk meminimalkan biaya (kerugian) yang muncul 
disebabkan oleh adanya penyimpangan produk dari nilai targetnya. Makin kecil 
penyimpangan produk dari nilai target makin baik kualitas produk yang dihasilkan 
tersebut. 

Kerugian akibat penyimpangan produk dari nilai target ini dapat diestimasi (diukur) 
dengan menggunakan pendekatan kurva fungsi kerugian Taguchi (Taguchi Loss 
Function) dengan cara menggabungkan kerugian yang diderita perusahaan secara 
finansial dengan fungsi kerugian melalui hubungan kuadratik. Secara umum, dapat 
diketahui bahwa kerugian perusahaan bersifat proporsional dengan besarnya 
penyimpangan produk dari nilai target. Hal ini dapat dilihat dari gambar 3 yang 
menjelaskan bahwa Fungsi kerugian Taguchi (Taguchi Loss Function) yang 
ditunjukkan dengan L(y) secara grafis menggambarkan kerugian yang diderita oleh 
kosumen jika kualitas produk y menyimpang dari nilai target (t). 

 

 

 

 

 



 

PERTEMUAN 03 | 38  
 

GAMBAR 3 

Fungsi Kerugian Taguchi 

 

Fungsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

L (y) = k (y-T)² 

Dimana : k = konstanta yang tergantung pada struktur external failure cost 

y = nilai aktual dari karakteristik kualitas 

T= nilai yang ditargetkan dari karakteristik kualitas 

L= rugi kualitas 

Adapun k merupakan konstansta yang dapat diestimasi dengan cara: 

k = c/d² 

c = rugi pada lower atau upper specification limit 

d = jarak limit dari target value 

Taguchi mendeskripsikan tujuan utama dari formulasi metode ini adalah: untuk 
meningkatkan dan mengembangkan desain produk dan proses produksi melalui 
pengidentifikasian faktor-faktor kegagalan kualitas yang dapat dikendalikan yang 
dapat meminimisasi terjadinya penyimpangan produk dan selalu menempatkan 
produk pada posisi pencapaian target value. 

Sehingga dalam tehnik penghitungan biaya kualitas tersembunyi menurut Taguchi ini 
(N.Logothetis, 1991:300), terdapat dua aspek utama yaitu: 

1. Aspek perilaku proses atau produk. Dalam hal ini dikarakteristikkan menjadi dua 
tipe yaitu : 
- Faktor-faktor yang dapat dikendalikan merupakan faktor-faktor yang dapat 

disesuaikan dengan proses desain atau proses mesin 
- Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan merupakan faktor-faktor yang 

menyebabkan adanya penyimpangan produk dari nilai targetnya. 
2. Aspek Controlable factors. Dalam hal ini dibagi menjadi dua karakter yaitu: 

- Faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata tingkat response of interest 
disebut dengan signal factors (TCF). 

- Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan/variabilitas produk disebut 
dengan variability control factors (VCF). 
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Apabila digambarkan, akan tampak sebagai berikut : 

GAMBAR 4 

Dua Aspek Metode Taguchi 

 

Metode pengukuran biaya kualitas menurut Taguchi ini, memiliki suatu karakter ide 
baru yang berbeda dengan metode pengukuran biaya kualitas lainnya. 

Perbedaan itu adalah terletak pada adanya filosofi Taguchi bahwa pengujian secara 
statistik atas suatu produk harus dilakukan sejak tahap desain produk atau prototype 
produk agar produk yang dihasilkan serta proses produksi yang dilakukan untuk 
menghasilkan produk tersebut tidak memiliki penyimpangan terhadap nilai target 
yang telah ditetapkan (robust condition). 

Selanjutnya, Taguchi juga menggunakan istilah off-line quality control yang berarti 
kontrol kualitas pada suatu fase produksi yang independen. Hal ini berbeda dengan 
on-line method, yaitu metode yang digunakan oleh pandangan tradisional, yang 
berarti kontrol kualitas secara menyeluruh pada saat akhir produksi seperti contohnya 
analisis sistem sampling atau inspeksi terhadap produk yang akan dikirim ke 
konsumen. 

Taguchi mengukur kualitas dengan menggunakan tehnik statistik yang sifatnya lebih 
reliable, yaitu standar deviasi, daripada menggunakan standar defect dan kriteria 
batas toleransi terhadap spesifikasi seperti yang digunakan oleh pandangan 
tradisional. Kriteria utama dari metode ini adalah mencapai nilai target spesifikasi dan 
meminimalkan penyimpangan produk sehingga output yang dihasilkan adalah output 
optimal (perfect) dalam segala aspek. Pada dasarnya, kriteria ini bukanlah hal yang 
baru, tetapi yang merupakan hal yang baru dan manjadi kelebihan dari metode ini 
dibandingkan dengan metode yang lain adalah penggunaan tehnik statistik untuk 
static control bagi industri tehnik manufaktur merupakan hal yang baru. 

Dalam metodenya, Taguchi juga membedakan antara controllable factor dan 
uncontrollable dimana ide untuk mengendalikan faktor yang sifatnya controllable 
untuk mencapai target ini bukan merupakan hal yang baru. Tetapi yang menjadi hal 
yang baru dari metode ini adalah pengidentifikasian uncontrollable factors yang hanya 
bisa dilakukan oleh perusahaan pada saat proses desain produk, karena faktor ini 
hanya bisa dikendalikan pada saat eksperimen produk. Uncontrollable factors ini juga 
dibedakan lagi menjadi Internal noise dan External noise yang merupakan faktor 
penyebab terjadinya penyimpangan produk dan sulit untuk dikendalikan. 
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Menurut Taguchi, pembedaan Contollable Factor ke dalam TCF dan VCF ini 
dimaksudkan untuk melakukan pendeteksian terhadap biaya-biaya yang telah terjadi 
dan diserap oleh produk yang menyimpang dari target, sehingga besarnya biaya-biaya 
yang muncul akan dapat dikendalikan. 

Dengan adanya tehnik pengukuran biaya kualitas tersembunyi melalui metode 
Taguchi ini, maka akan lebih mempermudah perusahaan di dalam menentukan 
besarnya kerugian yang diderita oleh perusahaan apabila terdapat suatu produk yang 
dihasilkan menyimpang dari nilai targetnya. Tentu saja hal ini membutuhkan 
komitmen perusahaan dalam menerapkan quality control sehingga dalam jangka 
panjang akan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan yang 
menerapkannya. 

2.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Taguchi 

Kelebihan Metode Taguchi  

Metode pengukuran biaya kualitas dengan metode Taguchi ini memiliki beberapa 
kelebihan jika diterapkan dalam perusahaan. Kelebihan-kelebihan metode ini antara 
lain adalah : 

� Adanya metode ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis 
terhadap produk yang dihasilkan. Dengan penerapan metode Taguchi, 
perusahaan akan mudah melakukan analisis karena produk yang dihasilkan 
dapat dideteksi tingkat penyimpangannya. 

� Memotivasi perusahaan sehingga meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan karena metode Taguchi ini selalu berpandangan bahwa produk yang 
dihasilkan haruslah mencapai nilai target, jika tidak, akan selalu ada kerugian 
yang diderita oleh perusahaan untuk setiap penyimpangan produk yang ada 
karena semakin besar penyimpangan produk dari nilai targetnya maka akan 
semakin besar tingkat ketidakpuasan konsumen bila produk tersebut 
didistribusikan ke konsumen. 

� Dengan metode Taguchi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi dan 
melakukan estimasi terhadap besarnya biaya kualitas yang tersembunyi. 
Selama ini metode yang digunakan perusahaan dalam menentukan besarnya 
biaya kualitas tersembunyi kurang mencerminkan kondisi (kerugian) yang 
diderita oleh perusahaan apabila produk yang dihasilkan menyimpang dari 
nilai target yang ditetapkan. 

Melalui metode ini, Taguchi berusaha memberikan suatu alternatif metode yang 
merupakan penerapan dari sistem yang terintegrasi untuk mengimplementasikan 
suatu eksperimen desain produk sehingga tidak menyimpang dari standar yang 
dihasilkan. Metode ini telah terbukti mampu mengembangkan proses produksi, baik 
yang sederhana maupun yang kompleks sifatnya, dengan meminimumkan tingkat 
eksperimental produk yang tidak sesuai dengan tingkat spesifikasi produk. 

Hal yang paling penting adalah bahwa metode Taguchi ini telah mampu 
menggabungkan metode statistik dengan industri terutama untuk pengembangan 
kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini tentu saja akan mendukung metode yang 
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dikembangkan oleh Deming, Juran dan Crosby mengenai pengembangan kualitas 
suatu produk. 

Kelemahan Metode Taguchi 

Metode yang telah terbukti berhasil diterapkan terutama oleh perusahaan industri 
manufaktur ini juga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain : 

� Dalam hal pengembangan produk (quality improvement) metode ini, apabila 
diterapkan tanpa diikuti penerapan tehnik-tehnik yang dikembangkan oleh 
Deming, Juran dan Crosby, tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Hal 
ini disebabkan karena metode ini hanya memberikan tehnik bagaimana 
menghasilkan produk yang benar-benar sesuai target dan menhitung biaya 
yang diserap oleh produk yang tidak dapat memenuhi nilai target, tetapi 
metode yang dikembangkan oleh Taguchi ini tidak memberikan tehnik-tehnik 
pengendalian dan pengembangan kualitas produk di masa yang akan datang. 

� Metode ini hanya cocok diterapkan untuk perusahaan industri manufaktur 
yang menghasilkan barang dengan tingkat ketelitian tinggi. Apabila produk 
yang dihasilkan menyimpang dari nilai target maka sedikit saja penyimpangan 
akan menyebabkan konsumen tidak puas dan lari ke produk/merk lain. 

� Implementasi dari metode ini membutuhkan perhitungan statistik yang sedikit 
rumit, sehingga diperlukan sumberdaya yang benar-benar mampu 
menerapkannya. Selain itu juga diperlukan keahlian khusus dalam melakukan 
analisa statistik. 

2.3.4 Perbedaan Konsep Taguchi dengan Deming 

Kalau Deming dikenal sebagai seorang yang memelopori revolusi persepsi manajemen 
tradisional terhadap industri, maka taguchi dikenal sebagai tokoh yang memelopori 
evolusi di bidang industri yaitu penerapan metode statistik dalam industri 
manufaktur. 

Deming lebih memfokuskan pada aspek implementasi pendekatan statistic untuk 
manajemen kualitas perusahaan. Ia berpendapat bahwa adalah suatu hal yang penting 
bagi seorang manajer untuk memiliki pengetahuan dan apresiasi yang benar terhadap 
peningkatan kualitas dan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. 

Deming juga mengidentifikasikan beberapa faktor yang dapat membantu perusahaan 
untuk meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan seperti pada aspek kepuasan 
kerja karyawan, penciptaan lingkungan kerja yang menyenangkan, dan sebagainya. 
Dengan kata lain, Deming lebih menitikberatkan pada …”serving society in the 
possible way”(N.Logothetis, 1991:338). 

Lain halnya dengan Taguchi, tujuan utama metode yang diciptakannya terletak pada 
filosofinya mengenai kualitas yaitu (N.Logothetis, 1991:338): 

Quality is the amount of damage incurred to society from the moment the product 
has left the factory. 

Sehingga Taguchi lebih menitikberatkan pada kerugian yang diderita oleh perusahaan 
bila suatu produk yang kualitasnya di bawah standar telah dijual ke pasaran dan 
dikonsumsi oleh konsumen. 
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Perbedaan antara konsep kualitas Deming dan Taguchi ini juga meliputi aspek 
pengendalian kualitas produk yang dihasilkan. Deming berpendapat bahwa untuk 
menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi yang telah 
ditetapkan, pengendalian atas kualitas produk yang dihasilkan harus dilakukan sejak 
produk tersebut diproses melalui proses produksi. Sedangkan Taguchi lebih 
menitikberatkan aspek pengendalian kualitas produk yang dihasilkan pada saat 
produk tersebut berada pada tahap desain produk, sehingga dapat dihasilkan produk 
yang mencapai nilai target (robust condition) dan penyimpangan terhadap nilai target 
dapat dihindari dan diestimasi kerugiannya. 

Secara keseluruhan, konsep-konsep yang dikemukakan oleh Deming dan Taguchi 
memiliki aspek-aspek yang bertentangan. Deming lebih menitikberatkan pada konsep 
kualitas yang ditujukan langsung untuk pihak manajemen serta strategi manajemen 
untuk mencapai kualitas produk, sedangkan Taguchi lebih menitikberatkan pada 
tehnik-tehnik pengukuran biaya kualitas (terutama yang bersifat hidden) yang dapat 
digunakan manajemen sebagai alat untuk mengukur kinerja kualitas produk yang 
dihasilkannya. 

KESIMPULAN 

Kualitas merupakan suatu persepsi dan konsep yang harus diterapkan oleh 
perusahaan dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan. Beberapa konsep 
mengenai kualitas telah dikembangkan oleh beberapa tokoh yang dapat membantu 
peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Tidak dapat dihindari lagi apabila suatu 
konsep kualitas haruslah dikembangkan dalam suatu perusahaan, karena 
pengembangan konsep kualitas ini akan membawa pengaruh yang besar bagi 
perusahaan terutama dalam pencapaian tujuan perusahaan untuk menjadi market 
leader dalam dunia bisnis yang kompetitif. 

Kualitas produk yang tidak memenuhi nilai target akan memberikan dampak dan 
kerugian bagi perusahaan, karena dengan hal yang demikian perusahaan tidak dapat 
memenuhi kepuasan konsumen. Kerugian tersebut akan diakui sebagai biaya kualitas 
oleh perusahaan. Tehnik penghitungan biaya kualitas ini bermacam-macam tetapi 
kebanyakan tehnik ini tidak dapat mendeteksi secara tepat berapa besar kerugian yang 
ditanggung oleh perusahaan apabila terjadi produk yang tidak memenuhi nilai 
targetnya. 

Metode Taguchi memberikan suatu alternatif pengukuran biaya kualitas terutama 
yang sifatnya tidak terdeteksi, dengan menggunakan penghitungan statistik dalam 
pengukurannnya. Melalui penggunaan metode Taguchi ini, maka perusahaan dapat 
mengestimasi berapa besarnya kerugian yang diderita oleh perusahaan bila produk 
yang dihasilkan tidak dapat mencapai nilai target yang dinginkan oleh perusahaan. 
Walaupun terdapat kelemahan dalam metode ini, tetapi metode Taguchi ini cukup 
reasonable untuk diterapkan dan telah terbukti efektif di dalam peningkatan kualitas 
produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Akan lebih baik bagi perusahaan untuk menerapkan Metode Taguchi dengan konsep-
konsep kualitas yang telah dikembangkan oleh Deming. Dengan penerapan prinsip 
dan pengendalian kualitas Deming dan metode pengukuran Taguchi ini akan 
memberikan dasar yang saling berhubungan dalam industri manufaktur yang 
menghasilkan produk dengan tingkat ketelitian tinggi. Ide ini akan membantu 
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perusahaan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas produk yang 
dihasilkan. 
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POLA HUBUNGAN ANTAR KONSEP PRAKTIK MANAJEMEN 

KUALITAS, STRATEGI BISNIS DAN PELAPORAN KINERJA 

TQM (total quality management) was a process controlling the quality in 
manufacturing process and other business process. Companies has standardized for 
the quality assurance board, for product quality assurance. Several international 
standard for quality assurance, is ISO 9000. ISO 9000 certification is recent 
phenomenon. An increasing number of organizations are obtaining ISO accreditation 
from the International Organization for Standardization (ISO). ISO 9000 series 
(Quality Management and Quality Assurance Standard) outlines the requirement to 
be met by producer ilustrating his competence to design, produce and deliver product 
and services with a consistence level of quality. Although ISO acreditation may reflect 
an organization’s pursuit of a quality focused, business strategy and commitment to 
management quality practices, ISO acreditation may merely be a response to 
external demand for quality certification. This paper describes whether ISO 
accredited companies differ from non ISO accredited companies in quality 
management practices, business strategy, and quality performance measurement. 

Keywords : ISO 9000; Quality Management; Business Strategy; Performance Reporting. 

PENDAHULUAN 

Tuntutan ekonomi mengharuskan perusahaan memberikan pelayanan yang baik dan 
kualitas yang maksimal bagi pelanggan, mengharuskan perusahaan menerapkan 
pengawasan kualitas yang ekstra. Globalisasi dan meningkatnya persaingan 
menyebabkan perusahaan berfokus pada kepuasan konsumen sebagai alat untuk 
meningkatkan daya saing dan bahkan menjamin kelangsungan hidup mereka. Salah 
satu strategi yang banyak digunakan untuk memenuhi kepuasan konsumen adalah 
penerapan total quality management (TQM). TQM sendiri sudah menjadi keharusan 
bagi semua perusahaan, jika ingin tetap eksis dalam jalur persaingan. 

Konsumen tentu sudah memiliki posisi tawar yang kuat atas semua produk yang 
disediakan saat ini. Banyka para penyedia barang dan jasa membuat berbagai pilihan 
muncul, akibatnya konsumen yang diuntungkan. Kebutuhan akan kualitas yang tinggi 
juga meningkatkan kebutuhan pengakuan oleh pihak luar atas penerapan sistem 
manajemen kualitas yang unggul oleh perusahaan. Salah satu “pengakuan” yang 
sekarang ini banyak dicari oleh perusahaan di dunia adalah sertifikat ISO baik seri ISO 
9000 maupun seri ISO 14000. Standar ISO 9000 memuat tiga aspek kualitas, yaitu 
sistem manajemen kualitas, metodologi sistem kualitas, dan pemeliharaan sistem 
kualitas (Brooks, 1995). 

Pada pembahasan ini akan menyajikan berbagai teori, hubungan antar konsep dan 
penyajian berbagai penelitian. Penelitian tentang sistem manajemen kualitas telah 
banyak dilakukan baik yang berupa market based research maupun fundamental 
based research. 

Beberapa penelitian yang berfokus pada reaksi pasar terhadap penerapan sistem 
manajemen kualitas adalah Hendricks dan Singhal (1996), Docking dan Dowen (1999), 
Aarts dan Vos (2001), Wibawa (2002), Sedjo (2004) dan Andrianita (2004). Sebagian 



 

PERTEMUAN 03 | 45  
 

penelitian di atas menemukan bukti bahwa pasar bereaksi terhadap penerapan sistem 
manajemen kualitas, sebagian yang lain tidak menemukan bukti bahwa pasar bereaksi 
terhadap penerapan system manajemen kualitas. Penelitian-penelitian yang berfokus 
pada aspek fundamental penerapan sistem manajemen kualitas antara lain Sun 
(2000), Curkovic et al. (1999), Mann dan Kahoe (1994). Philip et al. (1983), Jacobson 
dan Aaker (1987), Flyn et al. (1995), Haversjo (2000), Buttle (1997), Terziovski et al. 
(1997) dan Setyorini (2004). Beberapa penelitian tersebut menemukan bukti bahwa 
penerapan sistem manajemen kualitas berpengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan. Sebagian lain menemukan bukti bahwa penerapan sistem manajemen 
kualitas tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Gambaran penelitan di atas, 
secara umum menyatakan bahwa betapa pentingnya penerapan TQM dalam rangka 
peningkatan kinerja perusahaan. 

Pembahasan ini berusaha untuk menyajikan bukti empiric tentang praktik manajemen 
kualitas pada perusahaan-perusahaan bersertifikat ISO 9000. Motivasi pertama 
penulis melakukan tulisan ini adalah adanya kenyataan bahwa telah banyak penelitian 
tentang system manajemen kualitas tetapi belum banyak penelitan yang mengungkap 
praktik manajemen kualitas pada perusahaan-perusahaan yang telah mendapat 
sertifikat sistem manajemen kualitas seperti ISO 9000. Motivasi kedua adalah adanya 
hasil penelitian tentang praktik manajemen kualitas yang belum konsisten. Carr et al. 
(2000) dan Rahman (2001) menemukan bukti bahwa tidak ada beda praktik 
manajemen kualitas. Berbeda dengan kedua penelitan, Gupta (2000) menemukan 
bukti bahwa ada beda signifikan praktik manajemen kualitas antara perusahaan yang 
bersertifikat ISO 9000 dan perusahaan yang tidak bersertifikat ISO 9000. 

KONSEPTUALITAS 

a) Manajemen Kualitas 

Masalah kualitas merupakan perhatian utama perusahaan. Lingkungan persaingan 
yang semakin tajam dan bersifat global menuntut perusahaan meningkatkan mutu dan 
keunggulan daya saing yang dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu mutu yang 
tinggi dan biaya yang rendah (Mardiah dan Listianingsih, 2005). Perusahaan-
perusahaan manufaktur berusaha melakukan perbaikan terus menerus biasanya 
menggunakan teknik-teknik total quality management (TQM) atau Just-In-Time 
(JIT). 

Beberapa perusahaan yang telah menerapkan TQM, ada yang telah berhasil 
meningkatkan kinerjanya, tetapi ada juga yang belum mampu meningkatkan 
kinerjanya (Sim dan Killough, 1998). Beberapa peneliti bidang akuntansi menyatakan 
bahwa kinerja perusahaan yang rendah, disebabkan oleh ketergantungannya terhadap 
Sistem Akuntansi Manajemen perusahaan tersebut yang gagal dalam penentuan 
sasaran-sasaran yang tepat, pengukuran kinerja, dan sistem penghargaan (reward). 
Efektifitas penerapan TQM memerlukan perubahan mendasar infrastruktur 
organisasional, meliputi: sistem alokasi wewenang pembuatan keputusan, sistem 
pengukuran kinerja, sistem reward, dan hukuman.  

Temuan Ittner dan Larcker (1995) tidak menemukan bukti bahwa organisasi yang 
mempraktikan TQM dan Sistem Akuntansi Manajemen dapat mencapai kinerja yang 
tinggi. Peneliti lainnya yaitu Sim dan Killough (1998) serta Kurnianingsih (2000) 
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menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara praktik penerapan TQM 
dengan desain Sistem Akuntansi Manajemen terhadap kinerja. 

Kurnianingsih (2000) menguji praktik pemanufakturan TQM dan Sistem Akuntansi 
Manajemen secara interaktif mempengaruhi kinerja manajerial. Ittner dan Larcker 
(1995) yang memfokuskan TQM, tiga komponen utama Sistem Akuntansi Manajemen, 
antara lain: sasaran kinerja, sistem pengukuran kinerja, sistem reward tingkat 
organisasional, serta kinerja berdasarkan kualitas dan keuangan. Sim dan Killough 
(1998) memfokuskan TQM/JIT, tiga komponen Sistem Akuntansi Manajemen sama 
dengan Ittner dan Larcker (1995) yang diterapkan tingkat operasi produksi. 

b) ISO 9000 

ISO 9000 (the International Organization for Standardization) adalah suatu 
organisasi internasional yang beranggotakan para Dewan Standardisasi Nasional 
(DSN) yang berkedudukan di Genewa, Switzerland. DSN di Indonesia juga tergabung 
dalam ISO 9000 tersebut. Pada sidang anggota ISO 9000 di pertengahan dekade 80-
an dibentuk suatu panitia kecil yang disebut TC 176. Badan ini dibentuk untuk 
merumuskan suatu standar system manajemen mutu yang diakui secara internasional 
oleh semua anggotanya. Panitia kecil TC- 176 tersebut merumuskan standar sistem 
manajemen mutu yang selanjutnya disebut standar seri ISO 9000. 

Standar seri ISO 9000 merupakan suatu seri standar yang diterapkan sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. Secara umum, Seri Standar ISO 9000 ini terdiri dari elemen-
elemen yang mengatur mulai dari tanggung jawab manajemen terhadap mutu, sampai 
kepada hal-hal yang lebih teknis yang menyangkut pembelian bahan baku, 
perencanaan mutu, pengendalian proses, pengujian produk akhir, penyimpanan, 
pelayanan terhadap pelanggan, dan lain sebagainya. 

POLA HUBUNGAN ANTAR KONSEP 

a) Hubungan ISO 9000 dan Manajemen Kualitas 

Kata-kata “Jaminan mutu” sering dijadikan selogan bagi berbagai produk. Hal ini 
bukan tanpa alas an, tentunya ingin menarik minat beli konsumen. Namun slogan 
jaminan mutu harus benar-benar nyata adanya, artinya perusahaan yang memiliki 
kualitas yang baik harus memiliki standar kualitas dan harus diakui oleh pemberi 
standar. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa, tujuan utama standarisasi ISO 9000 adalah 
memberikan jaminan kepada konsumen atas kualitas produk dan jasa sebagai hasil 
dari proses manajemen yang unggul (Carr et al., 2000). Standarisasi ISO 9000 
memberikan keuntungan kepada perusahaan berupa berkurangnya komplain dari 
pelanggan, berkurangnya produk cacat dan peningkatan efisiensi biaya. Selain itu, ISO 
9000 juga meningkatkan konsistensi manajemen dan peningkatan kesadaran seluruh 
elemen organisasi atas kualitas. Perusahaan harus memiliki tanggungjawab untuk 
terus menjaga kualitasnya. 

Carr et al. (2000) meneliti perbedaan praktik manajemen, strategi bisnis dan 
pelaporan kinerja pada perusahaan bersertifikat ISO 9000 dan perusahaan non ISO 
9000 di New Zealand. Carr meneliti 100 perusahaan bersertifikat ISO 9000 dan 100 
perusahaan non- ISO 9000. Dalam penelitiannya, Carr tidak menemukan adanya 
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perbedaan praktik manajemen kualitas antara dua kelompok yang diteliti, bahkan 
meski telah dikontrol dengan ukuran perusahaan. 

Rahman (2000) juga menemukan bukti bahwa tidak ada beda yang nyata dalam hal 
praktik manajemen kualitas antara perusahaan kecil dan menengah yang bersertifikat 
ISO 9000 dan non-ISO 9000 di Australia. Rahman membandingkan tujuh dimensi 
kualitas, yaitu kepemimpinan, informasi dan analisis, strategi dan perencanaan, 
sumber daya manusia, fokus pada konsumen, proses dan produk, dan jasa. Dari sekian 
dimensi kualitas, hanya pengendalian proses yang merupakan bagian dari dimensi 
yang signifikan berbeda antara perusahaan bersertifikat ISO 9000 dan perusahaan 
yang tidak bersertifikat ISO 9000. Rahman juga menemukan bukti bahwa tidak 
terdapat beda yang signifikan atas dampak praktik manajemen kualitas terhadap 
kinerja organisasi pada perusahaan yang bersertifikat ISO 9000 dan perusahaan non 
ISO 9000. 

Berlawanan dengan kedua penelitian di atas, Gupta (2000) menemukan bukti bahawa 
terdapat beda signifikan praktik maanjemen kualitas antara perusahaan bersertifikat 
ISO 9000 dan perusahaan yang tidak bersertifikat ISO 9000. Gupta meneliti empat 
dimensi kualitas yaitu manajemen teknologi, penyebab rendahnya kualitas, partisipasi 
dalam program peningkatan kualitas dan teknik pengendalian kualitas. Penelitian 
tersebut dilakukan pada 500 perusahaan. Gupta menyatakan bahwa terdapat beda 
signifikan praktik manajemen kualitas antara perusahaan bersertifikat ISO 9000 
dengan perusahaan yang tidak bersertikat ISO 9000. Perbedaan praktik manajemen 
kualitas tersebut terutama terlihat pada pelatihan untuk sumber daya manusia, 
perencanaan strategi yang berfokus pada kualitas, desain produk dan pembentukan 
tim. 

b) Hubungan ISO 9000 dan Strategi Manajemen Kualitas 

Dalam akuntansi biaya, kecenderungan kualitas yang tinggi berbanding lurus dengan 
biaya yang tinggi pula, pemikiran ini mengandung makna bahwa strategi untuk 
meningkatkan kualitas produk akan diiringi dengan peningkatan biaya. Manajemen 
kualitas secara umum terbagi dalam dua perspektif. Perspektif pertama memandang 
bahwa kualitas produk akan meningkat jika dalam proses produksi terdapat 
keseimbangan anatra prevention cost dan appraisal cost di satu sisi, dan internal dan 
eksternal cost di sisi yang lain. Menurut perspektif ini akan dicapai economic 
conformance level (ECL) jika marginal prevention dan appraisal cost sama dengan 
marginal failure cost. Economic Conformance Level (ECL) artinya kualitas tinggi 
dicapai pada tingkat cost yang optimal yang bisa diterima. 

Menurut perspektif ini ada toleransi untuk defect yang terjadi asalkan cost yang terjadi 
adalah minimal hanya saja tidak akan tercapai zero defect. Menurut perspektif ini juga 
kualitas yang tinggi dicapai dengan cost yang lebih rendah. Perspektif kedua 
memandang bahwa kualitas yang tinggi akan dicapai jika tidak ada defects sama sekali 
atau dengan kata lain tercapai kondisi zero defects (Juran, 1979). 

Daniel dan Reitsperger (1991) meneliti hubungan antara akuntansi manajemen dengan 
strategi manajemen kualitas. Mereka mengidentifikasi dua strategi manajemen 
kualitas yaitu economic conformance level (ECL) dan zero defect. Mereka menguji 
empat hipotesis berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen yang mendukung 
strategi zero defect dibanding dengan sistem pengendalian pengendalian manajemen 
yang mendukung strategi ECL. Aspek sistem pengendalian manajemen yang berkaitan 
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dengan kualitas adalah provision of quality goals, provision of quality feedback, 
combined good setting and feedback dan reporting of unit versus cost information. 
Mereka menemukan bukti bahwa provision of quality goals lebih terlihat pada sistem 
pengendalian manajemen yang mendukung ECL. Mereka juga menemukan bukti 
bahwa provision of quality feedback dan combined goal setting and feedback akan 
lebih terlihat pada sistem pengendalian manajemen yang lebih mendukung pada 
strategi zero defect. Hanya hasil analisis tentang reporting of unit versus cost 
information yang tidak mendukung hipotesis, artinya justru system pengendalian 
manajemen yang mendukung zero defect lebih mementingkan pelaporan kinerja 
dalam bentuk finansial. Carr et al. (2000) menemukan bukti bahwa terdapat 
perbedaan strategi bisnis berkaitan dengan manajemen kualitas, perusahaan-
perusahaan bersertifikat ISO 9000 lebih memilih pelaporan kinerja dalam bentuk fisik 
atau unit. 

c) Hubungan ISO 9000 dan Pelaporan Kinerja 

Pelaporan kinerja merupakan permasalah yang cukup penting bagi perusahaan. Ada 
kecendrungan perusahaan yang memiliki kualifikasi dan sertfikasi yang baik akan 
melaporkan kinerja perusahaan, baik kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan, 
namun perusahaan yang belum tersertfikasi hanya berani melaporkan kinerja 
keuangan saja, tanpa mau melaporkan kinerja non keuangan, yang berupa 
pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif konsumen maupun bisnis internal. 

Beberapa penelitian memperlihatkan fenomena tersebut antara lain, Carr et. al. 
(2000) dalam penelitiannya juga membandingkan pelaporan kinerja perusahaan 
bersertifikat ISO 9000 dan perusahaan yang tidak bersertifikat ISO 9000. Mereka 
mendefinisikan pelaporan kinerja dalam dua kelompok yaitu pelaporan berbasis 
finansial dan pelaporan berbasis fisik (non-finansial). Mereka menemukan bukti 
bahwa perusahaan yang bersertifikat ISO 9000 menggunakan ukuran kinerja non 
finansial sedangkan perusahaan non ISO 9000 menggunakan ukuran kinerja finansial. 

KESIMPULAN 

Hasil beberapa penelitian menunjukkan terdapat beda signifikan praktik maanjemen 
kualitas antara perusahaan bersertifikat ISO 9000 dan perusahaan yang tidak 
bersertifikat ISO 9000. Para peneliti mengungkapkan bahwa terdapat empat dimensi 
kualitas yaitu manajemen teknologi, penyebab rendahnya kualitas, partisipasi dalam 
program peningkatan kualitas dan teknik pengendalian kualitas. Penelitian lain juga 
menyatakan bahwa terdapat beda signifikan praktik manajemen kualitas antara 
perusahaan bersertifikat ISO 9000 dengan perusahaan yang tidak bersertikat ISO 
9000. Perbedaan praktik manajemen kualitas tersebut terutama terlihat pada 
pelatihan untuk sumber daya manusia, perencanaan strategi yang berfokus pada 
kualitas, desain produk dan pembentukan tim 

Hubungannya dengan strategi manajemen kualitas atau strategi bisnis, para peneliti 
menemukan bahwa terdapat perbedaan strategi bisnis berkaitan dengan manajemen 
kualitas, perusahaan-perusahaan bersertifikat ISO 9000 lebih memilih pelaporan 
kinerja dalam bentuk fisik atau unit. 

Kecendrungan perusahaan yang memiliki kualifikasi dan sertfikasi yang baik akan 
melaporkan kinerja perusahaan, baik kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan, 
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namun perusahaan yang belum tersertfikasi hanya berani melaporkan kinerja 
keuangan saja, tanpa mau melaporkan kinerja non keuangan 
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