
ABSTAKSI 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Batik Danar Hadi Surakarta dengan judul “analisis optimalitas biaya kualitas 
aplikasi model : hansen dan mowen” (study kasus pt. batik Danar Hadi Surakarta). 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah informasi akuntansi yang ada dalam perusahaan dapat mendukung penerapan 
biaya kualitas dan untuk mengetahui apakah biaya kualitas yang dikeluarkan sudah optimal atau belum. Kegunaan penelitian ini 
diharapkan bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan 
biaya kualitas, merencanakan komposisi biaya kualitas yang optimal dan bagaimana penyajian laporan biaya kualitas bagi perusahaan. 

Dengan semakin mudahnya konsumen memperoleh informasi tentang mutu dan harga, konsumen akan memilih produk yang 
sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang rendah. Hal ini menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas baik 
dengan struktur biaya yang efisiensi. Peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan menekan biaya kualitas yang rendah. Jika biaya 
kualitas tidak diperhatikan perusahaan kehilangan sebagian besar pendapatannya dikarenakan produk cacat/rusak yang tidak dapat dijual 
dan dalam jangka panjang perusahaan akan kehilangan daya saing karena tanpa pengendalian biaya kualitas produk yang dihasilkan 
bermutu rendah.  

Dalam mencegah terjadinya produk cacat/rusak perusahaan menerapkan biaya kualitas dengan cara mengelompokkan biaya 
kualitas menjadi 4 : (a) biaya pencegahan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya produk cacat, (b) biaya 
penilaian merupakan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pengukuran, penilaian, atau pemeriksaan produk dan bahan yang akan 
diproses, (c) biaya kegagalan internal merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan 
terdeteksi sebelum barang-atau jasa tersebut dikirim ke pihak luar. (d) biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi karena 
produk atau jasa gagal menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan kepara pelanggan. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan didepartemen akuntansi diperoleh informasi bahwa perusahaan belum mengelompokkan 
biaya-biaya yang ditimbulkan oleh produk cacat secara khusus, tetapi pada dasarnya data yang diperlukan untuk mengidentifikasi biaya 
kualitas sudah tersedia. Dalam melakukan penelitian ini tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi semua elemen-elemen yang 
dapat digolongkan sebagai biaya sebagai biaya kualitas kemudian memisahkan kedalam kelompok biaya pencegahan, biaya penilaian, 
biaya kegagalan internal, kegagalan eksternal. Setelah teridentifikasi dibuatlah laporan biaya kualitas yang kemudian bisa diketahui 
berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas serta berapa % biaya kualitas dari total penjualan. Dari data yang diperoleh dicari 
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biaya kualitas yang optimal. titik optimal dari masing-masing komponen biaya kualitas dapat ditentukan dengan analisa regresi nonlinier 
karena hubungan antar komponen biaya kualitas dengan total biaya kualitas berbentuk parabola dengan persamaan y = a + bx + cx2 . 
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JUDUL   :   ANALISIS BIAYA KUALITAS 

          ( Study kasus PT. Batik DANAR HADI Surakarta ) 

 

LATAR BELAKANG  

 Globalisasi yang melanda negara-negara didunia membawa dampak pula pada dunia usaha. Pasar yang semakin luas menjadikan 

peluang semakin banyak, namun konsumen akan menjadi selektif terhadap barang atau jasa yang diinginkan. Kompetisi global 

memberikan pilihan yang banyak kepada konsumen dan mereka semakin sadar biaya (cost concious) dan sadar nilai (value concious). 

Hal itu harus mengharuskan semua perusahaan melihat jauh kedepan dan mengembangkan suatu strategi jangka panjang untuk 

menghadapi kondisi yang berubah rubah dalam industri mereka (Kotler, 1984: 50). 
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 Strategi bersaing yang tepat dalam menghadapi hal ini adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Peningkatan 

kualitas bertujuan untuk memuaskan kebutuan pelanggan dan memenuhi harapan pelanggan  (Blocher, et, al, 2000 : 206). Kualitas 

didefinisikan sebagai ukuran kemampuan produk dalam memenuhi kepuasan pelanggan dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh sebab 

itu manajemen perusahaan bertanggung-jawab untuk menjaga mempertahankan dan meningkatkan kualitas agar produk perusahaan 

mampu bersaing dipasar.    

 Pengertian kualitas menurut A.V. Feigen baum adalah keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, 

rekayasa, pembikinan dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan konsumen. Fandy tjiptono 

dan Anastasia Diana mendevinisikan kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,  jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau berlebihan. 

 Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan karena tidak sesuainya suatu produk dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan disebut biaya kualitas. Biaya kualitas menurut Hansen dan Mowen adalah biaya yang terjadi karena mutu 

produk rendah yang mungkin terjadi atau sudah terjadi. Biaya mutu itu tersendiri diklasifikasikan menjadi  : 

1. Biaya pencegahan merupakan  biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk atau jasa yang diproduksi. Biaya ini mencakup 

biaya yang berhubungan dengan perancangan, pengimplementasian dan pemilihan sistem mutu. 
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2. Biaya penilaian  merupakan biaya yang tejadi untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

mutu. Tujuan utama fungsi penilaian adalah untuk mencegah pengiriman barang-barang yang tidak sesuai dengan persyaratan-

persyaratan ke pelanggan. 

3. Biaya kegagalan merupakan biaya yang terjadi setelah adanya kegagalan produk yang terdiri dari  : 

a. Biaya kegagalan internal merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan terdeteksi 

sebelum barang-atau jasa tersebut dikirim ke pihak luar. 

b. Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal menyesuaikan persyaratan-persyaratan 

yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan kepara pelanggan. 

Setelah diketahui besarnya tingkat biaya kualitas yang diukur dengan melihat proporsi dari denominator. Seorang manajemen bisa mudah memahami angka-angka yang tersaji serta memperoleh angka 

indek tertentu jika biaya kualitas dibandingkan dengan (Garpersz, 2000 : 168) : 

1. Penjualan (presentase biaya kualitas total terhadap nilai penjualan), semakin rendah nilai ini menunjukkan program perbaikan 

kualitas semakin sukses. 

2. Keuntungan (presentase biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan), semakin rendah nilai ini menunjukkan program perbaikan 

kualitas semakin sukses. 
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3. Harga pokok penjualan (presentase biaya kualitas total terhadap nilai harga pokok penjualan), semakin rendah nilai ini menunjukkan 

program perbaikan kualitas semakin sukses. 

Menurut Juran (Juran dan Gryna, 1993 : 24) untuk presentase perusahaan manufaktur biasanya memiliki tingkat biaya kualitas sebesar 15% dari penjualannya, dan bervariasi dari 5% hingga 35% 

tergantung dari kompleksitas produk perusahaan. Namun para pakar kualitas berpendapat bahwa pelaksanaan pengukuran pengendalian kualitas yang baik diarahkan untuk mencapai target tidak lebih 

besar dari 2,5% dari penjualan (Fandy Nasution, 2000 : 132) 

 Untuk menentukan biaya kualitas optimal ada dua pandangan tentang biaya kualitas (Hansen dan Mowen 1994 : 12 – 14)  : 

1. Pandangan Tradisional  

Pandangan ini berdasarkan pada anggapan bahwa “trade off” pada biaya kualitas yaitu antara biaya pengendalian dan biaya 

kegagalan. Apabila biaya pengendalian meningkat maka biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya kegagalan 

lebih besar dari peningkatan biaya pengendalian, perusahaan seharusnya perlu terus melakukan upaya untuk mencegah produk yang 

berkualitas rendah. 

2. Pandangan Kontemporer 

Pandangan kontemporer tidak mengenal batas toleransi, pendekatan ini menggunakan tingkat toleransi “zero”. Pendekatan ini 

tidak menganggap adanya “trade off” antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. 
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Kedua jenis biaya tersebut harus ditekan untuk mencapai titik optimum. Titik optimum bisa dicapai bila produk yang  dihasilkan 

tepat pada target yang telah ditetapkan. 

 Biaya kualitas optimal merupakan biaya kualitas yang paling menguntungkan perusahaan. Pada titik biaya optimal ini 

berarti perusahaan sudah memanfaatkan berbagai input yang tersedia secara efisien dan efektif. Dengan mengetahui biaya kualitas 

optimal perusahaan dapat mengukur jumlah relatif yang harus dikeluarkan untuk setiap kategori biaya kualitas agar menghasilkan 

kualitas standar yang sudah ditetapkan atau meningkatkan kualitas yang sudah anda. Bila biaya kualitas sudah melebihi tingkat optimal 

maka akan mengakibatkan biaya yang lebih besar dari pada penurunan biaya kegagalan 

PT. Batik Danar Hadi merupakan produsen yang memproduksi berbagai jenis batik tulis, batik printing maupun batik kombinasi 

printing dan tulis. Perusahaan ini terletak pada daerah penghasil batik sehingga persaingan antara perusahaan sejenis sangatlah ketat. 

Selain itu pasar yang dituju adalah pasar international dan pasar domestik. PT. Batik Danar Hadi menyadari persaingan diera global 

hanya dapat dihadapi dengan strategi yang tepat yaitu dengan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kualitas produk terus 

diupayakan oleh manajemen PT. Batik Danar Hadi dengan mengoptimalkan efektivitas kualitas produksinya dengan menciptakan 

sebuah kerangka kerja yang berkesinambungan. 
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PT. Batik Danar Hadi memproduksi barang  untuk memenuhi persediaan  dan memenuhi pesanan. Perusahaan ini mempunyai 3 

devisi yang terdiri  devisi batikkan, devisi garmen dan devisi penjualan. Selain memproduksi sendiri         PT. Batik Danar Hadi juga 

melakukan pembelian barang dagangan dari pihak luar, hal tersebut dilakukan karena hasil produksi sendiri tidak mampu memenuhi 

permintaan konsumen (pasar). Dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan  untuk memproduksi batik dengan kualitas baik menimbulkan  

biaya kualitas.  

Dalam penelitian tentang Analisis Pengukuran dan Pengendalian Biaya Kualitas (Study kasus pada PT. Damatex Salatiga)  oleh 

Dwi Kristiani mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta  tahun 2003 menerangkan bahwa biaya kualitas 

perusaaan  belum dikelompokkan secara terpisah oleh karena itu pelaporan dan pengendaliannya belum dilaksanakan secara khusus. 

Biaya kualitas diperlakukan sebagai biaya produksi dan biaya umum, akibat yang timbul ketidaktahuan manajemen mengenai besarnya 

biaya kualitas yang telah dikeluarkan. 

 Sesuai saran  Dwi Kristiani untuk menyempurnakan penelitiannya, Penulis mencoba memperluas pokok bahasan sampai 

penentuan biaya kualitas yang optimal dan mengambil sampel pada suatu perusahaan lain dengan pertimbangan penulis perusahaan ini 

terkenal dengan kualitas produknya yaitu PT. Batik Danar Hadi Surakarta selain itu penulis juga menambahkan pada analisa data yang 
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tidak hanya komparatif tetapi menggunakan metode regresi nonlinier  sehingga penulis mengambil judul Skripsi ini “ANALISIS 

BIAYA KUALITAS”  (Study Kasus PT. Batik Danar Hadi Surakarta)  

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapatlah penulis angkat masalah  untuk skripsi ini adalah Apakah biaya 

kualitas PT. Batik Danar Hadi sudah optimal atau belum?  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian   ; 

1. Menentukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan biaya kualitas PT. Batik Danar Hadi tahun 2001 dan 2002 

2. Menyajikan laporan biaya kualitas PT. Batik Danar Hadi tahun 2001 dan 2002. 

3. Mengetahui tingkat  biaya kualitas PT. Batik Danar Hadi tahun 2001 dan 2002 sudah optimal atau belum. 

Manfaat penelitian  : 

1. Bagi penulis 

Peneltian ini bisa digunakan untuk menambah skill karena bisa membandingkan dan mempraktekkan teori dengan kenyataan yang 

ada dalam kasus  nyata di perusahaan. 
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2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan biaya kualitas, merencanakan komposisi biaya kualitas yang optimal dan bagaimana penyajian laporan biaya 

kualitas bagi perusahaan. 

METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah studi kasus. Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi masalah yang ada 
pada obyek penelitian. 

Obyek Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian di  PT. Batik Danar Hadi Surakarta. Obyek ini dipilih karena perusahaan 

tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai penghasil batik yang punya kualitas yang baik. 

Tehnik Pengumpulan Data 
Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian langsung pada perusahaan. Adapun cara pengumpulan data 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada perusahaan. 

b. Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan catatan akuntansi perusahaan yang relevan. 
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c. Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang penulis 

akan bahas. 

d. Study pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan referensi yang lain yang berhubungan dengan materi 

penelitian ini. 

Jenis Data 
Jenis data yang diperlukan untuk melakukan penulisan ini adalah : 

1. Data organisasi PT. Batik Danar Hadi Surakarta  

2. Data laporan Harga Pokok Produksi  tahun 2001dan 2002  

3. Data penjualan  tahun 2001dan 2002. 

4. Data Laporan Rugi-Laba tahun 2001dan 2002 

Analisis Data 

 Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif yaitu memakai data data kuantitatif dan 

data berujud keteraangan-keterangan, pengamatan-pengamatan, kemudian ditelaah mengenai hubungan perilaku data dan 

diinterprestasikan. 

 Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisa data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Survey pendahuluan untuk mendapatkan gambaran umum dan identifikasi perusahaan serta data-data yang 

dibutuhkan. 

b. Mengetahui apakah informasi akuntansi yang ada dapat mendukung penerapan biaya kualitas. Maka pertama kali yang diselidiki 

adalah apakah data data yang tersedia dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori biaya kualitas atau tidak? 

c. Mengelompokkan jenis data-data tersebut kedalam klasifikasi biaya kualitas dalam bentuk laporan  biaya kualitas.  

d. Menganalisa rasio biaya kualitas dengan membandingkan dengan penjualan,  keuntungan dan harga pokok produksi. 

e. Dari laporan biaya kualitas penulis mencoba merekayasa biaya kualitas sehingga diperoleh biaya kualitas yang optimal. Titik 

optimal dari masing masing komponen dapat ditentukan dengan analisa regresi nonlinier antara komponen biaya kualitas dengan 

total biaya kualitas. Hubungan antara keduanya biaya tersebut cenderung berbentuk parabola sehingga persamaannya adalah      Y 

= a + bx + cx2
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MOTTO 

 

Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya                                           (Q.S Al 

Baqarah : 286) 

 

Sesungguhnya ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap  (Q.S Alam Nasryah 6-7) 
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Allah Tidak akan menilai “hasil usahamu” tapi Allah akan menilai usaha yang kamu lakukan 

 

 

 

 

    Kupersembahkan karya kecil ini untuk  :  

q Papa dan mama tercinta, thank yau for loving me no matter wahat serta semua doa support dan 

pengorbanan yang lain. 

q Untuk Adikku Sigit Hendryatno, yau’ve got to fight for every dream. I love both of yau. 

 

 

iv 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Globalisasi yang melanda negara-negara didunia membawa dampak pula pada dunia usaha. Pasar yang semakin luas menjadikan 

peluang semakin banyak, namun konsumen akan menjadi selektif terhadap barang atau jasa yang diinginkan. Kompetisi global 

memberikan pilihan yang banyak kepada konsumen dan mereka semakin sadar biaya (cost concious) dan sadar nilai (value concious). 

Hal itu harus mengharuskan semua perusahaan melihat jauh kedepan dan mengembangkan suatu strategi jangka panjang untuk 

menghadapi kondisi yang berubah rubah dalam industri mereka (Kotler, 1984: 50). 

 Strategi bersaing yang tepat dalam menghadapi hal ini adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Peningkatan 

kualitas bertujuan untuk memuaskan kebutuan pelanggan dan memenuhi harapan pelanggan  (Blocher et. al. 2000: 206). Kualitas 
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didefinisikan sebagai ukuran kemampuan produk dalam memenuhi kepuasan pelanggan dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh sebab 

itu manajemen perusahaan bertanggung-jawab untuk menjaga mempertahankan dan meningkatkan kualitas agar produk perusahaan 

mampu bersaing dipasar.    

 Pengertian kualitas menurut Feigenbaum (1992) adalah keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, 

rekayasa, pembikinan dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan konsumen.  

 Biaya kualitas menurut Hansen dan Mowen (1994) adalah biaya yang terjadi karena mutu produk rendah yang mungkin terjadi 

atau sudah terjadi. Hansen dan Mowen mengklasifikasikan Biaya kualitas sebagai berikut ini. 

4. Biaya pencegahan merupakan  biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk atau jasa yang diproduksi. Biaya ini mencakup 

biaya yang berhubungan dengan perancangan, pengimplementasian dan pemilihan sistem mutu. 

5. Biaya penilaian  merupakan biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

mutu. Tujuan utama fungsi penilaian adalah untuk mencegah pengiriman barang-barang yang tidak sesuai dengan persyaratan-

persyaratan ke pelanggan. 

6. Biaya kegagalan merupakan biaya yang terjadi setelah adanya kegagalan produk. Biaya kegagalan meliputi hal-hal berikut ini. 
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c. Biaya kegagalan internal yang merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan 

terdeteksi sebelum barang-atau jasa tersebut dikirim ke pihak luar. 

d. Biaya kegagalan eksternal yang merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal menyesuaikan persyaratan-

persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan kepara pelanggan. 

Sebuah organisasi sebaiknya melakukan pengukuran biaya kualitas mereka untuk mengoreksi kegagalan dalam pengendalian 

kualitasnya, sehingga baik biaya kualitas dapat menjadi komunikasi yang efektif untuk memberitahu para karyaman tentang masalah 

kualitas (Hilton et.al 2000: 451).  

Menurut Garpersz (2000: 168) Manajer bisa mudah memahami angka-angka yang tersaji serta memperoleh angka indek tertentu 

jika biaya kualitas dibandingkan dengan antara lain sebagai berikut ini. 

4. Biaya kualitas dibandingkan dengan nilai penjualan (presentase biaya kualitas total terhadap nilai penjualan), semakin rendah nilai 

ini menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. 

5. Biaya kualitas dibandingkan dengan keuntungan (presentase biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan), semakin rendah nilai 

ini menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. 
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6. Biaya kualitas dibandingkan dengan harga pokok penjualan (presentase biaya kualitas total terhadap nilai harga pokok penjualan), 

semakin rendah nilai ini menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. 

Menurut Juran dan Gryna (1993: 24) untuk presentase perusahaan manufaktur biasanya memiliki tingkat biaya kualitas sebesar 15% dari penjualannya, dan bervariasi dari 5% hingga 35% tergantung 

dari kompleksitas produk perusahaan. Namun para pakar kualitas berpendapat bahwa pelaksanaan pengukuran pengendalian kualitas yang baik diarahkan untuk mencapai target tidak lebih besar dari 

2,5% dari penjualan (Nasution, 2000: 132) 

Seorang manajer memiliki tanggung jawab dalam memutuskan tingkat biaya kualitas optimal  dan menetapkan jumlah relatif yang harus dikeluarkan untuk setiap kategori (Hansen dan Mowen 1994: 

12 – 14)  . Dalam menetapkan  biaya kualitas yang optimal Hansen dan Mowen mempunyai  dua pandangan sebagai berikut ini. 

3. Pandangan Tradisional  

Pandangan ini berdasarkan pada anggapan bahwa “trade off” pada biaya kualitas yaitu antara biaya pengendalian dan biaya 

kegagalan. Apabila biaya pengendalian meningkat maka biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya kegagalan 

lebih besar dari peningkatan biaya pengendalian, perusahaan seharusnya perlu terus melakukan upaya untuk mencegah produk yang 

berkualitas rendah. Tingkat minimum biaya kualitas dicapai apabila tambahan peningkatan biaya pencegahan lebih besar dari 

penurunan biaya kegagalan yang terjadi. Keadaan optimal adalah keadaan dimana terjadi keseimbangan antara biaya pengendalian 

dan biaya kegagalan. Total biaya kualitas optimal terletak pada titik minimum kurva parabola. Untuk mencari biaya kualitas optimal 

yang berada dititik minimum kurva parabola, dapat digunakan rumus diferensial karena kurva parabola mencapai titik minimum 
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tepat pada saat turunan pertama dari fungsi parabola. Fungsi persamaan parabola adalah  y = a + bx + cx2 . Rumus diferensial 

adalah    
dx
dy

 = 0 

4. Pandangan Kontemporer 

Pandangan kontemporer tidak mengenal batas toleransi, pendekatan ini menggunakan tingkat toleransi “zero”. Pendekatan ini 

tidak menganggap adanya “trade off” antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Kedua jenis biaya tersebut harus ditekan untuk 

mencapai titik optimum. Titik optimum bisa dicapai bila produk yang  dihasilkan tepat pada target yang telah ditetapkan. 

 Biaya kualitas optimal merupakan biaya kualitas yang paling menguntungkan perusahaan. Pada titik biaya optimal ini 

berarti perusahaan sudah memanfaatkan berbagai input yang tersedia secara efisien dan efektif. Dengan mengetahui biaya kualitas 

optimal perusahaan dapat mengukur jumlah relatif yang harus dikeluarkan untuk setiap kategori biaya kualitas agar menghasilkan 

kualitas standar yang sudah ditetapkan atau meningkatkan kualitas yang sudah ada. Bila biaya kualitas sudah melebihi tingkat optimal 

maka akan mengakibatkan biaya yang lebih besar dari pada penurunan biaya kegagalan 

 Berdasarkan laporan biaya kualitas, selanjutnya pihak manajemen dapat mengevaluasi kemajuan perbaikan kualitas 

secara terus menerus, untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pengendalian kualitas dalam perusahaan. Pengendalian kualitas 
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dikatakan efektif dan efisien apabila biaya total kegagalan internal maupun biaya total kegagalan eksternal terus menerus, sehingga 

biaya kualitas total juga menurun (Garpersz, 2000: 174). Dalam indikator rasio, kemajuan pengendalian kualitas perusahaan akan 

tampak melalui hal berikut ini. 

1. Rasio biaya kualitas total terhadap harga pokok penjualan yang terus menerus semakin kecil. 

2. Rasio biaya kualitas total terhadap penjualan yang terus menerus semakin kecil. 

PT. Batik Danar Hadi merupakan produsen yang memproduksi berbagai jenis batik tulis, batik printing maupun batik kombinasi 

printing dan tulis. Perusahaan ini terletak pada daerah penghasil batik sehingga persaingan antara perusahaan sejenis sangatlah ketat. 

Selain itu pasar yang dituju adalah pasar international dan pasar domestik. PT. Batik Danar Hadi menyadari persaingan diera global 

hanya dapat dihadapi dengan strategi yang tepat yaitu dengan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kualitas produk terus 

diupayakan oleh manajemen PT. Batik Danar Hadi dengan mengoptimalkan efektivitas kualitas produksinya dengan menciptakan 

sebuah kerangka kerja yang berkesinambungan. 

PT. Batik Danar Hadi memproduksi barang  untuk memenuhi persediaan  dan memenuhi pesanan. Perusahaan ini mempunyai 3 

devisi yang terdiri  devisi batikkan, devisi garmen dan devisi penjualan. Selain memproduksi sendiri         PT. Batik Danar Hadi juga 
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melakukan pembelian barang dagangan dari pihak luar, hal tersebut dilakukan karena hasil produksi sendiri tidak mampu memenuhi 

permintaan pasar. Dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan  untuk memproduksi batik dengan kualitas baik menimbulkan  biaya kualitas. 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan didepartemen akuntansi PT. Batik Danar Hadi diperoleh sample aktivitas 

proses produksi tahun 2000 dan 2001 sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 1 

Laporan Produksi dan kerusakan tahun 2000 dan 2001 

Bulan Produksi  Rusak  % kerusakan 

Januari 2001 46500 269 0,578 
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Februari 43750 254 0,580 
Maret 41250 239 0,579 
April 38250 220 0,575 
Mei 35250 194 0,550 
Juni 32750 179 0,546 
Juli 31250 172 0,550 
Agustus 32250 186 0,576 
September 38750 250 0,645 
Oktober 42750 288 0,673 
November 46500 304 0,653 
Desember 52250 321 0,614 
Januari 2002 51500 300 0,582 
Februari 48000 279 0,581 
Maret 45500 264 0,580 
April 42000 241 0,573 
Mei 38000 218 0,573 
Juni 36500 210 0,575 
Juli 33500 190 0,567 
Agustus 36500 208 0,569 
September 41500 240 0,578 
Oktober 46000 266 0,578 
November 50000 290 0,580 
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Desember 54500 318 0,583 
  Sumber : Data Laporan Biaya Produksi  PT. Batik Danar Hadi Surakarta 

                tahun 2000 dan 2001 
  

Berdasarkan hasil penelitian di departemen akuntansi diperoleh informasi bahwa belum ada pengelompokkan secara khusus 

terhadap biaya kualitas. Biaya kualitas yang terjadi belum diidentifikasikan secara jelas sehingga cenderung dimasukkan kedalam biaya 

produksi dan biaya umum. 

Dalam penelitian tentang Analisis Pengukuran dan Pengendalian Biaya Kualitas (Study kasus pada PT. Damatex Salatiga)  oleh 

Kristiani (2003) menerangkan bahwa biaya kualitas perusaaan  belum dikelompokkan secara terpisah oleh karena itu pelaporan dan 

pengendaliannya belum dilaksanakan secara khusus. Biaya kualitas diperlakukan sebagai biaya produksi dan biaya umum, akibat yang 

timbul ketidaktahuan manajemen mengenai besarnya biaya kualitas yang telah dikeluarkan. 

 Dalam penelitian ini, penulis mencoba memperluas pokok bahasan sampai penentuan biaya kualitas yang optimal dan 

mengambil sampel pada suatu perusahaan lain dengan pertimbangan penulis perusahaan ini terkenal dengan kualitas produknya yaitu 

PT. Batik Danar Hadi Surakarta selain itu penulis juga menambahkan pada analisa data yang tidak hanya komparatif tetapi 

menggunakan metode regresi nonlinier  sehingga penulis mengambil judul Skripsi ini “ANALISIS OPTIMALITAS BIAYA 

KUALITAS APLIKASI MODEL : HANSEN DAN MOWEN” (Study Kasus PT. Batik Danar Hadi Surakarta) 
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B. RUMUSAN MASALAH 

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapatlah penulis angkat masalah  untuk skripsi ini adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Berapa besar tingkat biaya kualitas jika dilihat dari indikator rasio pengukuran biaya kualitas? 

2. Apakah biaya kualitas PT. Batik Danar Hadi sudah optimal? 

 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

1. Tujuan penelitian: 

a. Menentukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan biaya kualitas PT. Batik Danar Hadi tahun 2000 dan 2001 

b. Menyajikan laporan biaya kualitas PT. Batik Danar Hadi tahun 2000 dan 2001. 

c. Mengetahui tingkat  biaya kualitas PT. Batik Danar Hadi tahun 2000 dan 2001 sudah optimal atau belum. 

2. Manfaat penelitian: 

a.  Bagi penulis 
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Penelitian ini bisa digunakan untuk menambah skill karena bisa membandingkan dan mempraktekkan teori dengan 

kenyataan yang ada dalam kasus  nyata di perusahaan. 

b.   Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan aktivitas-

aktivitas yang berhubungan dengan biaya kualitas, merencanakan komposisi biaya kualitas yang optimal dan bagaimana 

penyajian laporan biaya kualitas bagi perusahaan. 

D. METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah studi kasus. Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi masalah biaya 
kualitas yang ada pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta. 

2. Obyek Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian di  PT. Batik Danar Hadi Surakarta. Obyek ini dipilih karena 

perusahaan tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai penghasil batik yang punya kualitas yang baik dan peneliti bisa 

mendapatkan data-data biaya kualitas yang peneliti butuhkan. 
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3. Tehnik Pengumpulan Data 

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian langsung pada perusahaan. Adapun cara 
pengumpulan data adalah sebagai berikut ini. 
e. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada aktivitas-aktivitas proses produksi perusahaan khususnya 

dalam menangani kualitas. 

f. Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan catatan akuntansi perusahaan yang 

relevan seperti struktur organisasi untuk mengetahui job dan wewenang karyawan, laporan biaya produksi, dan laporan Rugi-

Laba. 

g. Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara langsung pada manajer akuntansi yang mencacat biaya kualitas, manajer 

produksi yang melakukan proses pengendalian kualitas serta karyawan karyawan lain yang berhubungan dengan biaya 

kualitas 

4. Analisis Data 

 Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif yaitu memakai data-data kuantitatif 

dan data berujud keterangan-keterangan, pengamatan-pengamatan, kemudian ditelah mengenai hubungan perilaku data dan 

diinterprestasikan. 
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 Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisa data pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

f. Survey pendahuluan untuk mendapatkan gambaran umum dan identifikasi perusahaan serta data-data yang 

dibutuhkan. 

g. Mengetahui apakah informasi akuntansi yang ada dapat mendukung penerapan biaya kualitas. Maka pertama kali yang 

diselidiki adalah apakah data-data yang tersedia dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori biaya kualitas atau tidak? 

h. Mengelompokkan jenis data-data tersebut kedalam klasifikasi biaya kualitas dalam bentuk laporan  biaya kualitas.  

i. Menjawab rumusan masalah nomor satu maka harus mengetahui dulu  besarnya tingkat biaya kualitas dengan tehnik 

pengukuran total biaya kualitas dibandingkan dengan total penjualan. Pendapat para pakar kualitas mengatakan bahwa 

pengukuran pengendalian biaya kualitas diarahkan untuk mencapai target tidak lebih dari 2,5% dari penjualan. 

j. Menjawab rumusan masalah nomor dua penulis mencoba merekayasa biaya kualitas dari laporan biaya kualitas sehingga 

diperoleh biaya kualitas yang optimal. Titik optimal dari masing masing komponen dapat ditentukan dengan analisa regresi 

nonlinier antara komponen biaya kualitas dengan total biaya kualitas. Hubungan antara keduanya biaya tersebut cenderung 

berbentuk parabola sehingga persamaannya adalah      Y = a + bX + cX2   
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Keterangan   Y  = Total biaya  

              X = Persentase kerusakan 

                       b = c koefisien regresi X dan X2  

                  a  = Konstanta 

Menentukan biaya kualitas optimal dengan menjumlahkan fungsi persamaan biaya pengendalian dan fungsi biaya kegagalan, 

kemudian mencari titik terendah dari persamaan regresi kuadrat total biaya kualitas dengan rumus  
dx
dy

 = 0.  Membanding 

biaya kualitas pada titik optimal dengan biaya kualitas perusahaan. 

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Secara berurutan skripsi ini akan dibagi dan dibahas dalam lima bab sebagai berikut ini. 

BAB  II    :  Bab ini berisi landasan teori yang digunakan yaitu pengertian kualitas, pentingnya kualitas, faktor faktor yang 

mempengaruhi kualitas, biaya kualitas, hubungan antara jenis-jenis biaya kualitas, pengukuran biaya kualitas, 

pelaporan biaya kualitas, dan pengendalian biaya kualitas dan penelitian pendahulu 
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BAB III      :  merupakan tinjauan umum perusahaan, disini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan, jenis dan jumlah 

karyawan, lokasi perusahan dan budaya kerja karyawan, struktur organisasi, proses produksi, kebijakan kualitas, data 

elemen biaya kualitas dan pelaporan biaya kualitas. 

BAB  IV   :  Merupakan bab analisa data, disini akan dibahas mengenai besarnya tingkat biaya kualitas, menentukan fungsi 

persamaan biaya pengendalian dan biaya kegagalan, menentukan total biaya kualitas optimal, grafik total biaya 

kualitas dan  membandingkan biaya kualitas pada titik optimal dengan biaya kualitas perusahaan. 

BAB  V   : Merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan pada bab 

sebelumnya 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PENGERTIAN KUALITAS  

Dalam mendefinisikan kualitas, para pakar tentang manajemen kualitas mempunyai pendapat yang berlainan, tetapi maksudnya 

sama. Pendapat-pendapat tersebut antara lain. 
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1. Menurut Juran dan Gryna (1993: 3), kualitas didefinisikan sebagai customer satisfaction. Keputusan pelanggan seperti dikemukakan 

diatas dapat dicapai melalui dua hal yaitu product features dan freedom from deficiencies. 

a. Ciri-ciri produk (product features) memiliki dampak yang cukup besar terhadap penjualan. Produk dengan kualitas tinggi 

memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual,  mampu bersaing,  meningkatkan 

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

b. Produk yang bebas dari kelemahan (freedom from deficiencies) memiliki dampak yang cukup besar terhadap biaya melalui 

pengurangan dalam hal  scrap, pengerjaan ulang, serta keluan dari luar. 

2. Menurut Crosby (dalam Nasution,  2001: 16) kualitas adalah conformance to requirement yang sesuai dengan yang disyaratkan atau 

disandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai standar kualitas yang telah ditentukan. Standart kualitas meliputi bahan 

baku, proses produksi dan produk jadi. 

3. Menurut Deming (dalam Nasution, 2001: 16), kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Menurut Deming perusahaan 

harus benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan. 
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4. Menurut Feigenbaum (1986:  16) kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk 

dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan 

konsumen atas suatu produk. 

5. Menurut Garvin (dalam Nasution, 2001: 16) kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera 

atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah sehingga kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan. 

Meskipun tidak ada definisi kualitas yang diterima secara universal, namun dari beberapa definisi diatas terdapat beberapa persamaan, 

yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut ini. 

a. Kualitas mencangkup usaha memenuhi pelanggan. 

b. Kualitas mencangkup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. 

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang 

berkualitas pada masa yang akan mendatang). 
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B. PENTINGNYA KUALITAS  

Kualitas merupakan faktor yang mendasar yang mempengaruhi pilihan konsumen untuk berbagai jenis produk dan jasa. Kualitas telah 

menjadi kekuatan penting  yang membuahkan keunggulan bersaing perubahan baik dipasar berskala nasional maupun international. 

Kualitas produk didefinisikan sebagai sifat-sifat yang mencirikan ketepatan produk untuk digunakan. Hal ini sebuah produk dianggap 

berkualitas atau tidak tergantung pada apakah produk tersebut dapat menjalankan fungsi sebagaimana dimaksudkan atau tidak. 

Pelanggan menginginkan suatu produk yang berfungsi baik adalah yang memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu semua sistem 

ekonomi terutama membidik pada keputusan konsumen, maka definisi kualitas yang melihat dari sudut pandangan pelanggan paling 

banyak diterima. 

Sifat dan fungsi yang digunakan dalam menilai kualitas produk disebut sifat kualitas. Apabila produsen menentukan sifat-sifat kualitas 

itu sendiri dan menentukan standar kualitas sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pemakai, sifat-sifat ini tidak akan 

mencerminkan kualitas produk yang sesungguhnya. 
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Seringkali sulit untuk mengukur secara langsung sifat-sifat kualitas yang dikehendaki sehingga diterapkan sifat pengganti. Sifat 

pengganti juga harus mencerminkan tuntutan-tuntutan konsumen. Menurut Shigeru (dalam Hermaya, 1994: 6-7)  unsur-unsur kualitas 

produk yang diterapkan  sebagai   sifat   pengganti   adalah sebagai berikut  ini. 

1. Harga wajar 

Sebuah produk tidak perlu secara mutlak kualitasnya baik, yang terpenting ialah bahwa produk itu memenuhi tuntutan konsumen 

karena selain sifat fisik konsumen juga mencari harga yang wajar. 

2. Ekonomis 

Konsumen mencari sifat ekonomis seperti kebutuhan energi sekecil mungkin, kemungkinan rusak sedikit mungkin, pemeliharaan 

dan biaya pengamanan sekecil mungkin dan penggunaan yang hemat. 

3. Awet 

Pemakai mengharapkan agar produk itu terbuat dari bahan yang awet dan tahan terhadap perubahan yang dratis sepanjang waktu. 

4. Aman  
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Sebuah produk diharapkan untuk aman digunakan dan tidak membahayakan kehidupan. Beberapa produk yang telah menimbulkan 

masalah dapat menurunkan nilai produk tersebut. 

5. Mudah digunakan 

Sebuah produk dirancang untuk rata-rata konsumen pada umumnya, tanpa memerlukan latihan khusus terlebih dahulu untuk 

menggunakan. Konsumen berharap dapat menggunakan produk itu segera terus menerus dan tanpa kesulitan, ,dan diharapkan bahwa 

akan ada tanda-tanda bahaya sebelum timbul kesulitan. 

 

 

6. Mudah dibuat 

Hal ini berkaitan dengan biaya produk. Produk harus dibuat dari bahan yang mudah diperoleh dan disimpan, pemanufakturannya 

harus memerlukan proses dan keterampilan sedikit mungkin 

7. Mudah dibuang 
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Pada masyarakat sekarang yang sangat padat populasinya, sebuah produk yang sudah habis kegunaanya diharapkan bisa dibuang 

begitu saja dengan mudah. Barang yang sudah tidak berguna sekurang-kurangnya terbukti terganggu dan terkadang merugikan. 

 Sebuah produk yang kurang salah satu untuk kualitas tersebut tergolong berkualitas rendah atau cacat. Ketiadaannya dapat 

mengurangi nilai kualitas sebuah produk, tetapi keberadannya tidak menjamin bahwa produk akan memenangkan persaingan. Unsur-

unsur tersebut diatas dapat disebut sebagai faktor kualitas negatif. 

Menurut Shigeru (dalam Hermaya, 1994: 7-8)  unsur-unsur kualitas yang dapat dimasukkan untuk memiliki sebuah produk yang unggul 

(faktor kualitas positif) adalah sebagai berikut ini. 

1. Desain yang bagus 

Desain harus orisinil dan harus memikat cita rasa konsumen. 

2. Keunggulan dalam persaingan  

Sebuah produk harus unggul baik dalam fungsi maupun desainnya dibanding produk-produk lain yang sejenis. 

 

3. Daya tarik fisik 
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Produk tersebut harus menarik panca indera apabila disentuh dan dirasakan, harus dicap dengan baik dan harus indah. 

4. Berbeda dengan yang asli 

Bagi banyak produk, konsumen ingin mengetahui bahwa tidak ada orang lain yang memiliki produk yang sama persis dengan yang 

ia miliki dan asli. 

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS 

Kualitas produk dan jasa secara langsung dipengaruhi dalam sembilan bidang dasar atau pada bidang yang dapat dianggap sebagai “9M” 

(Feigenbaum 1992: 54-55), “9M” tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1. Market (pasar) 

Bisnis harus lebih fleksibel dan mampu berubah arah dengan cepat karena sekarang konsumen meminta dan memperoleh produk 

yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

2. Money (uang) 
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Biaya-biaya kualitas yang dikaitkan dengan pemeliharaan dan perbaikan kualitas telah mencapai ketinggian yang tak terduga yang 

belum pernah terjadi sebelumnya. Kenyataan ini telah memfokuskan perhatian para manajer pada bidang biaya kualitas sebagai 

salah satu dari titik lunak tempat biaya operasi dan kerugian dapat diturunkan untuk memperbaiki laba. 

3. Management (manajemen) 

Tanggung jawab kualitas telah didistribusikan antara beberapa kelompok khusus. Hal ini telah menambah beban manajemen puncak 

khususnya dipandang dari bertambahnya kesulitan dalam mengalokasikan tanggung jawab yang tepat untuk mengoreksi 

penyimpangan dari standar kualitas. 

4. Men (manusia) 

Spesialisasi bidang-bidang pengetahuan yang bertambah menciptakan suatu permintaan akan ahli tehnik sistem pada semua bidang 

spesialisasi untuk bersama merencana, mencipta dan mengoperasikan berbagai sistem yang akan menjamin suatu hasil yang 

diinginkan. 

5. Motivation (motivasi) 
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Motivasi akan tambahan hadiah uang para pekerja memperkuat rasa keberhasilan didalam pekerjaan mereka dan pengakuan yang 

positif bahwa mereka secara pribadi turut memberikan sumbangan atas tercapainya tujuan perusahaan, hal ini membimbing kearah 

kebutuhan yang lebih baik tentang kesadaran kualitas. 

6. Materials (bahan) 

Disebabkan oleh biaya produksi dan persyaratan kualitas, para ahli teknik memilih bahan dengan batasan yang lebih ketat dari pada 

sebelumnya. Akibatnya, spesialisasi bahan menjadi lebih ketat dan keanekaragaman bahan lebih besar. 

7. Machines and mechanis (mesin dan mekanisasi) 

Semakin besar usaha perusahaan untuk melakukan pemekanisasian dan otomasi untuk mencapai penurunan biaya, kualitas yang baik 

menjadi lebih kritis, baik untuk membuat penurunan-penurunan ini menjadi nyata dan untuk meningkatkan pekerja dan pemakaian 

mesin hingga ke nilai yang memuaskan. 

8. Modern information methods (metode informasi modern) 

Tehnologi informasi baru memberikan kemampuan untuk menangani informasi yang lebih bermanfaat, lebih akurat,  tepat waktu, 

dan bersifat ramalan yang mendasari keputusan-keputusan yang membimbing masa depan bisnis. 
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9. Mounting product requirement (persyaratan proses produksi) 

Kemajuan yang pesat didalam kerumitan kerekayasaan rancangan yang memerlukan kendali yang jauh lebih ketat pada seluruh 

proses pembikinan, telah membuat hal-hal kecil yang sebelumnya terabaikan menjadi penting secara potensial. 

D. BIAYA KUALITAS 

Menurut Feigenbaum (1986: 109) bagi pembeli pada masa sekarang ini kepuasan terhadap kualitas berarti pula kepuasan terhadap harga 

rendah. Harga rendah diusahakan  perusahaan dengan  mempertahankan efisiensi biaya. Manajemen harus berusaha untuk meningkatkan 

kualitas produk dengan tanpa adanya kenaikan biaya sehingga harga jual produk tetap kompetitif. Biaya yang terjadi karena tidak 

tercapainya kualitas produk atau jasa sesuai standar perusahaan atau bertentangan dengan pelanggan disebut sebagai biaya kualitas 

(Basterfield, 1999: 142).  

Sejak konsep biaya kualitas pertama kali diperkenalkan oleh Feigenbaum (1986), pengukuran dan kendali biaya-biaya ini menjadi unsur 

yang penting dalam sistem akuntansi perusahaan. Pada masa sekarang ini kepentingan biaya kualitas sebanding dengan biaya buruh, 

biaya rekayasa dan biaya penjualan. Biaya kualitas itu sendiri didefinisikan sebagai biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan,  

pengidentifikasikan, perbaikan dan pembetulan produk yang berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu 
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produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Menurut Garpersz (2000: 168) perusahaan-perusahaan kelas dunia menduga 

biaya kualitas untuk beberapa alasan berikut ini. 

1. Mengkuantifikasi ukuran masalah kualitas dalam bahasa uang,  guna meningkatkan komunikasi diantara manajer menengah dan 

manajer puncak. 

2. Kesempatan utama untuk reduksi biaya dapat diidentifikasi 

3. Kesempatan untuk mengurangi ketidakpuasan pelanggan dan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan 

dapat diidentifikasi. 

Juran (1993) mengklasifikasikan biaya kualitas kedalam empat kategori yaitu : pencegahan, penilaian, kegagalan internal dan kegagalan 

eksternal. Kriteria utama Juran adalah pada saat terjadinya biaya kualitas. Biaya kualitas dibagi atas 2 bagian yaitu biaya kendali 

(control cost) dan biaya kegagalan kendali (control failure cost). Biaya kendali diukur dalam 2 bagian yaitu biaya pencegahan 

(prevention cost) untuk mencegah terjadinya kecacatan atau ketidak sesuaian serta menyertakan pengeluaran biaya untuk mencegah 

produk-produk yang tidak memuaskan yang muncul pertama kali dan biaya penilaian (appraisal cost) yang memasukkan biaya 

pemeliharaan tingkatan kualitas perusahaan dengan perusahaan dengan cara mengevaluasi kualitas produk. Biaya kegagalan kendali 

disebabkan oleh bahan atau produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas juga diukur dalam 2 bagian yaitu biaya kegagalan internal 
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(internal failure cost) yang menyertakan biaya kualitas yang tidak memuaskan dalam perusahaan, dan biaya kegagalan eksternal 

(eksternal failure cost) yang mencangkup biaya kualitas yang tidak memuaskan diluar perusahaan, seperti  kegagalan prestasi produk 

dan keluan pembeli.  

Menurut Juran (1993) penggolongan biaya kualitas dapat digolongkan sebagai berikut ini. 

1. Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk yang dihasilkan. Biaya pencegahan dapat meliputi 

hal berikut ini. 

a. Biaya perencanaan kualitas yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan patokan rencana 

kualitas produk yang dihasilkan, rencana tentang keandalan, rencana pemeriksaan, sistem data dan rencana khusus dari jaminan 

kualitas. 

b. Biaya tinjauan produk yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyiapan usulan tawaran, penilaian rancangan baru dari segi 

kualitas, penyiapan program percobaan, dan pengujian untuk menilai penampilan produk baru dan aktivitas-aktivitas kualitas 

lainnya selama tahap pengembangan dan praproduksi dan rancangan produk baru. 

c. Biaya rancangan proses atau produk yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan pada waktu perancangan produk atau pemilihan proses 

produksi yang dimaksudkan untuk meningkatkan keseluruhan kualitas produk tersebut. 
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d. Biaya pengendalian proses yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk tehnik pengendalian proses, seperti diagram pengendalian 

yang memantau proses pembuatan dalam usaha mencapai kualitas produksi yang dikehendaki. 

e. Biaya pelatihan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan, penyiapan, pelaksanaan, penyelenggaraan, dan 

pemeliharaan program latihan formal masalah kualitas. 

f. Biaya pemeliharaan peralatan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memasang, menyesuaikan, mempertahankan, memperbaiki, 

dan menginspeksi peralatan produksi, proses dan sistem. 

g. Biaya penjaminan suplier yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan kebutuhan dan pengukuran data, auditing dan 

pelaporan kualitas. 

h. Biaya sertifikasi kualitas dari lembaga yang berwenang. 

Umumnya dengan naiknya biaya pencegahan, biaya kualitas lainnya akan menurun. Cara terbaik bagi perusahaan dalam 

mengeluarkan uang untuk biaya yang berkaitan dengan kualitas dengan cara menginvestasikannya kedalam tindakan-tindakan 

pencegahan. Biasanya biaya pencegahan merupakan biaya kebijakan dan sebagian besar merupakan biaya yang efekrtif untuk 

memperbaiki kualitas. 
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2. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

kualitas. Perusahaan mengeluarkan biaya penilaian untuk mengidentifikasikan hal-hal yang cacat dan untuk memastikan bahwa 

semua unit yang dihasilkan sesuai atau melebihi persyaratan yang diminta pelanggan. Aktivitas yang mengeluarkan biaya ini tidak 

menurunkan kesalahan atau mencegah cacat produksi terulang tetapi hanya mendeteksi unit sebelum produk tersebut dikirim ke 

pelanggan. Biaya penilaian dapat meliputi hal berikut ini. 

a. Biaya pengujian dan inspeksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menguji dan menginspeksi bahan yang datang, produk dalam 

proses dan produksi selesai atau jasa. 

b. Peralatan pengujian yaitu pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh, mengoperasikan atau mempertahankan fasilitas, software, 

mesin dan peralatan pengujian atau penilaian kualitas produk, jasa atau proses. 

c. Audit kualitas yaitu gaji dan upah semua orang terlibat dalam penilaian kualitas produk dan jasa maupun pengeluaran lain yang 

dikeluarkan selama penilaiaan kualitas  

d. Penilaian secara laborat. 

e. Pengujian dan evaluasi lapangan 

f. Biaya informasi yaitu biaya untuk menyiapkan dan membuktikan laporan kualitas. 
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2. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan karena adanya kerusakan produk yang terdeteksi atau 

diketahui sebelum produk dijual kepada konsumen.  Biaya kegagalan internal dapat meliputi hal berikut ini. 

a. Biaya sisa bahan (scrap) yaitu kerugian yang terjadi karena adanya sisa bahan baku yang tidak terpakai dalam upaya memenuhi 

tingkat kualitas yang dikehendaki. 

b. Biaya pengerjaan ulang yaitu biaya ekstra yang dikeluarkan untuk melakukan proses pengerjaan ulang agar dapat memenuhi 

standar kualitas yang disyaratkan. 

c. Biaya proses yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendesain ulang produk atau proses, pemberhentian mesin yang tidak 

direncanakan dan gagalnya produksi karena ada penyelaan proses untuk perbaikan atau pengerjaan kembali. 

d. Biaya untuk memperoleh bahan baku yaitu biaya-biaya tambahan yang timbul karena adanya aktivitas yang menangani 

penolakan (reject) dan pengaduan (complaints) terhadap bahan baku yang dibeli. 

e. Factory contact engineering cost yaitu biaya yang berhubungan dengan waktu yang digunakan oleh para ahli produksi yang 

telibat dalam masalah-masalah produksi yang menyangkut kualitas. 

3. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi karena produk dan jasa gagal memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

diketahui setelah produk tersebut dikirim ke pelanggan. Biaya kegagalan eksternal dapat meliputi hal berikut ini. 
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a. Biaya penanganan keluhan selama masa garansi yaitu biaya yang terjadi karena adanya keluhan-keluhan tertentu sehingga 

diperlukan pemeriksaan, reoperasi, atau penggantian/penukaran produk. 

b. Biaya penanganan keluhan diluar masa garansi yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan keluhan-keluhan yang timbul setelah 

berlalunya masa garansi. 

c. Biaya pelayanan produk yaitu biaya yang diakibatkan oleh usaha untuk memperbaiki ketidaksempurnaan atau untuk pengujian 

khusus atau untuk memperbaiki cacat yang bukan disebabkan oleh adanya keluan pelanggan. 

d. Product liability cost yaitu biaya yang timbul sehubungan dengan jaminan atau pertanggungjawaban atas kegagalan memenuhi 

standar kualitas 

e. Biaya penarikan kembali produk yaitu biaya yang timbul karena adanya penarikan kembali suatu produk atau komponen produk 

tertentu 

Untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk, 

manajemen perlu memahami biaya kualitas yang merupakan biaya yang mungkin terjadi atau kemungkinan adanya mutu produk yang 

rendah. Biaya kualitas juga penting untuk dianalisa dan dijadikan dasar sebagai pengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk. Menurut Feigenbaum, (1986: 122) proses analisis terjadi dari pemeriksaan setiap unsur 
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biaya dalam hubungannya dengan unsur-unsur biaya lain dan totalnya. Proses ini juga menyertakan perbandingan biaya dari waktu 

kewaktu yaitu membandingkan operasi satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. 

E. HUBUNGAN ANTARA JENIS-JENIS BIAYA KUALITAS  

Menurut Juran (1993), struktur biaya kualitas sangat dipengaruhi oleh interaksi antara keempat jenis biaya kualitas, yaitu biaya 

pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan  internal, dan biaya kegagalan eksternal. Pada masing-masing kelompok biaya kualitas 

terdapat hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jika terjadi perubahan pada satu kelompok biaya kualitas, akan dapat 

mempengaruhi kelompok biaya kualitas yang lain. Apabila biaya pencegahan sebelum proses produksi ditingkatkan maka penambahan 

biaya ini dapat mengurangi pengeluaran pada biaya penilaian serta biaya kegagalan. Hal ini disebabkan penambahan biaya pencegahan 

dapat mengeliminasi kelemahan-kelemahan proses produksi secara lebih awal, sehingga metode produksi yang efisien juga dapat 

direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih baik. 

Demikian juga kemampuan dan ketrampilan kerja para karyawan dalam proses produksi dapat mengurangi aktifitas penilaian yang 

dibutuhkan. Sebaliknya jika pengeluaran biaya-biaya pencegahan dikurangi maka perencanaan proses produksi dan kualitas karyawan 

kurang baik karena tidak ada program pelatihan, sehingga aktivitas penilaian yang dibutuhkan menjadi lebih besar yaitu untuk 

pengawasan proses produksi serta penyortiran kualitas produk cacat supaya tidak sampai ditransfer ke konsumen. Oleh karena itu 
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peningkatan usaha yang lebih intensif pada aktivitas pencegahan sangat penting karena dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan 

proses produksi secara dini.  

Pencegahan yang lebih baik terhadap kualitas yang buruk, jelas akan menurunkan semua biaya kualitas (Blocher at.al, 2000: 223). 

Semakin sedikit unit yang cacat juga menurunkan biaya kegagalan internal dan eksternal seperti perbaikan, pengerjaan kembali dan 

menurunkan pengembalian produk. 

Biaya pengendalian (biaya pencegahan dan biaya penilaian) meningkat seiring dengan peningkatan kualitas. Apabila digambarkan, 

hubungan ini akan menjadi kurva biaya kualitas total yang berbentuk huruf “U”, seperti pada gambar dibawah ini. 

Gambar 2.1 

Pandangan Tradisional terhadap Biaya kualitas 

Cost          Optimum 

 Total Cost 

 

 Prevention & 
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 Appraisal Cost 

 

 

 Failure Cost 

    Percent Conforming      

Sumber : Don R. Hansen, Management Accounting (Boston : PWS – Kent  Publishing 

 Company 1990 : 687)        

 

Para ahli kualitas berpendapat bahwa keseimbangan optimal diperoleh pada perpotongan antara kurva biaya pencegahan dan biaya 

penilaian, dengan biaya kegagalan internal dan eksternal. Adanya penambahan pengeluaran untuk biaya pencegahan dan biaya 

penilaian, membuat kurva kedua biaya ini akan bergerak dari nol, sedangkan biaya kerusakan bergerak turun mendekati nol, hal ini 

menimbulkan penurunan biaya kualitas. Pada saat biaya pencegahan dan biaya penilaian rendah, jumlah pengeluaran untuk biaya 

kerusakan tinggi. Pada posisi ini menunjukkan bahwa usaha untuk memperbaiki dan menjaga kualitas kurang mendapat perhatian, 

sehingga kemungkinan besar perusahaan menghasilkan produk berkualitas rendah dalam jumlah besar, dan membutuhkan dana yang 

besar pula untuk memperbaiki produk tersebut. 
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F. PENGUKURAN BIAYA KUALITAS  

Pengukuran biaya kualitas menjadi alat dalam manajemen untuk mengkuantifikasi dampak dari kegiatan kualitas (James, 1996: 278). 

Pengukuran biaya kualitas akan mengarahkan perhatian pada biaya-biaya seperti penilaian, pencegahan dan kegagalan sehingga 

menyediakan kesempatan untuk mengurangi biaya. Menurut Hilton et.al. (2000: 451) sebuah organisasi sebaiknya melakukan 

pengukuran biaya kualitas mereka untuk mengoreksi kegagalan dalam pengendalian kualitas, sehingga baik kualitas dapat menjadi alat 

komunikasi yang efektif untuk memberitahu para karyawan tentang masalah kualitas. 

Disamping itu biaya kualitas juga dapat dipakai sebagai alat pengawasan keuangan bagi manajemen, yaitu sebagai pengidentifikasi 

kesempatan-kesempatan menurunkan biaya kualitas, serta merupakan indikator kinerja masalah kualitas bagi perusahaan dalam 

kaitannya dengan produk yang dihasilkan. Dengan usaha mengarah pada penurunan biaya kualitas hal ini merupakan suatu kesempatan 

bagi perusahaan untuk meningkatkan laba.  

 Berbagai aktivitas dan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan saling tergantung satu sama lain. Sebagai contoh, pembelian bahan 

baku bermutu rendah oleh bagian pembelian akan berakibat memungkinkan bagian produksi harus melakukan perencanaan ulang, 
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pengerjaan ulang, adanya cacat pada produk jadi, atau melakukan pekerjaan lapangan tambahan. Hubungan seperti ini biasanya sulit 

dikenali dan seringkali diabaikan. Sistem akuntansi konvensional tidak dapat membedakan biaya kualitas atas aktivitas-aktivitas yang 

saling berkaitan. Sistem akuntansi konvensional mengelompokkan aktivitas-aktivitas kedalam kelompok linifungsionalnya dan 

memposting biaya kualitas kedalam beberapa kelompok biaya umum seperti gaji, depresiasi, pelatihan, dan lain-lain. Dengan kata lain 

akuntansi konvensional menggabungkan biaya kualitas kedalam biaya operasi umum. Sebagai contoh, biaya untuk mengerjakan ulang 

sisa bahan tidak dicatat dalam suatu perkiraan biaya tersendiri, tetapi digabungkan kedalam biaya total bersama dengan biaya-biaya 

untuk melakukan keseluruhan produksi atau proyek. Biaya kualitas akan menjadi bagian dari biaya total dan dengan demikian menjadi 

bagian dari biaya per unit barang.  

Pengklasifikasian biaya kedalam pos yang umum akan menghasilkan estimasi yang terbatas terhadap biaya kualitas, sehingga akan sulit 

untuk digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan maupun dalam melakukan perencanaan. Sebagai salah satu tahap 

perancangan suatu sistem perencanaan dan pengendalian, perlu mengidentifikasikan adanya saling hubungan antara aktifitas yang 

menyebabkan terjadinya biaya. 

G. PELAPORAN BIAYA KUALITAS 
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Biaya kualitas berhubungan dengan semua aktivitas perusahaan, mulai dari bidang riset sampai dengan pelayanan pelanggan. Sebagai 

bagian dari sistem biaya kualitas, biaya kualitas dikeluarkan dari setiap aktivitas perusahaan dan dikumpulkan dalan satu laporan biaya 

kualitas, mengingat bahwa alat kontrol utama terhadap biaya kualitas adalah operasionalisasi laporan biaya kualitas. Data yang 

diperlukan untuk menyediakan sebuah laporan biaya kualitas bisa didapat melalui sistem akuntansi perusahaan. Informasi biaya kualitas 

dapat diperoleh dari laporan biaya-biaya, order pembelian, laporan pengerjaan ulang lain-lain (Feigenbaum, 1986: 199). 

Menurut Hansen dan Mowen (dalam Adnan dan Subandi, 2000: 130) manfaat laporan biaya kualitas, antara lain sebagai berikut ini. 

1. Informasi biaya kualiatas membantu manajer melihat pengaruh finansial dari kualitas. 

2. Informasi biaya kualitas membantu manajer mengidentifikasikan problem kualitas yang relatif penting yang dihadapi oleh 

perusahaan. 

3. Informasi biaya kualitas membantu manajer melihat bagaimana distribusi biaya kulaitas dan ketika diperlukan informasi ini 

membantu mereka untuk mendistribusikan biaya kualitas dengan lebih baik. 

4. Informasi biaya kualitas memberikan acuan untuk membuat anggaran biaya kualitas sebagai usaha manjemen untuk mengurangi 

total biaya. 

5. Mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dikehendaki para pelanggan. 
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6. Dijadikan sebagi alat manajemen strategik untuk mengalokasikan sumber daya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. 

7. Dijadikan ukuran kinerja yang obyektif. 

Sebuah sistem biaya kualitas yang efektif akan memberikan gambaran untuk menentukan dimana dan kapan perlu dilakukan tindakan 

koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Dengan pelaporan biaya kualitas secara tersendiri diharapkan pengambilan keputusan 

manajemen lebih bermutu dan kualitas produk lebih terjaga.  

Contoh laporan biaya kualitas :         

TABEL 2 

PT X 

Laporan Biaya Kualitas 

Untuk Tahun Berakhir Tanggal 31 Maret 1996 

(Angka Rupiah dalam Jutaan)  

 

 

Keterangan  

Biaya kualitas  Jumlah 
golongan biaya 

kualitas  

Persentase 
dari 

penjualan 
(a) 

Biaya pencegahan     

   Biaya pelatihan kualitas 35.000   
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   Biaya rekayasa kualitas 80.000 115.000 4,11% 

    

Biaya penilaian     

Biaya inspeksi bahan baku 20.000   

Biaya product acceptance 10.000   

Biaya process acceptance 38.000 68.000 2,43% 

    

Biaya kegagalan internal     

Biaya sisa bahan 50.000   

Biaya pengerjaan ulang 35.000 85.000 3,04% 

    

Biaya kegagalan eksternal    

Biaya penanganan keluaan pelanggan 25.000   

Biaya penjaminan 25.000   

Biaya perbaikan  15.000 65.000 2,32% 

    

Biaya kualitas total  333.000 11,90% 

 

(Sumber : Hansen dan Mowen dalam Adnan dan Subandi, 2000: 130) 
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H. KONSEP BIAYA KUALITAS OPTIMAL 

Signifikansi keuangan dari biaya kualitas dapat ditaksir relatif mudah dengan menggambarkan biaya-biaya tersebut dalam 

bentuk prosentase dari penjualan yang sesungguhnya. Menurut Hansen dan mowen (1994: 445) ada  dua pandangan mengenai biaya 

kualitas optimal sebagai berikut ini. 

1. Pandangan Tradisional 

Banyak ahli mutu percaya bahwa ada keseimbangan optimal antara biaya pencegahan,  biaya penilaian, biaya kegagalan 

internal dan biaya kegagalan eksternal. Jika biaya-biaya pencegahan dan penilaian menaik maka biaya kegagalan menurun. Selama 

penurunan biaya kegagalan lebih besar dari pada kenaikan biaya pencegahan dan penilaian, maka perusahaan harus terus menerus 

meningkatkan usaha-usahanya untuk mencegah atau mendeteksi ketidaksesuaian unit-unit produk yang dihasilkan dengan 

persyaratan kualitas. Pada akhirnya suatu titik akan dicapai yang menunjukkan keseimbangan antara peningkatan biaya pencegahan 

dan penilaian dengan biaya kegagalan. 

Gambar 2.2 

Pandangan Tradisional terhadap biaya kualitas 
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Sumber : Don R. Hansen, Management Accounting (Boston : PWS – Kent  Publishing 

 Company 1990)        
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Cost 

Failure Cost 
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cost 
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Gambar biaya kualitas optimal menunjukkan bahwa persentase unit rusak meningkat jika jumlah biaya pencegahan dan 

penilaian menurun. Sebaliknya biaya kegagalan menaik jika jumlah unit rusak meningkat. Dari fungsi biaya total kita dapat melihat 

biaya kualitas total menurun sejalan dengan peningkatan kualitas sampai dengan titik tertentu. Setelah titik tersebut tidak 

dimungkinkan lagi peningkatan kualitas. Tingkat optimal unit rusak dapat diidentifikasikan dan perusahaan harus berusaha 

mencapai titik tersebut. Titik produk rusak yang masih dimungkinkan tersebut didefinisikan sebagai tingkat kualitas yang dapat 

diterima (Acceptable Quality Level). 

Total biaya kualitas optimal terletak pada titik minimum kurva parabola. Untuk mencari biaya kualitas optimal yang berada 

di titik minimum kurva parabola. Dapat digunakan rumus deferensial karena kurva parabola mencapai titik minimum tepat pada 

saat turunan pertama dari fungsi parabola. Fungsi persamaan parabola adalah  y = a + b + cx2. Rumus differensial adalah 
dx
dy

 = 0. 

2. Pandangan Kontemporer 
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Pendekatan kontemporer tidak mengenal batas toleransi, pendekatan ini menggunakan tingkat kerusakan nol. Model cacat 

nol menyatakan bahwa dengan mengurangi unit catat hingga nol maka akan diperoleh keunggulan biaya. Perusahaan yang 

menghasilkan semakin sedikit produk cacat akan lebih kompetitif dari pada perusahaan yang menggunakan model AQL. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Grafik Biaya Kualitas Kontemporer 
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Sumber : Don R. Hansen, Management Accounting (Boston : PWS – Kent  Publishing 

 Company 1990)        

 

Model cacat nol sudah lebih disempurnakan dan melahirkan model kualitas kaku (Robust Quality Model). Menurut model 

ini kerugian terjadi karena diproduksi produk yang menyimpang dari nilai target dan semakin jauh penyimpangan semakin besar 

nilai kerugiannya. Selain itu kerugian masih mungkin terjadi meskipun deviasi masih dalam batas toleransi spesifikasi. Tingakat 

0 Percent Defect 100% 

Control Cost 
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optimal dari biaya adalah keadaan dimana produk diproduksi sehingga memenuhi nilai targetnya. Kerusakan nol adalah standar 

kerja yang mengharuskan produk dan jasa yang diproduksi dan dijual sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Kerusakan nol 

mencerminkan filosofi TQC (Total Quality Control). TQC melekat dalam pendekatan pemanufakturan JIT. 

3. PENGENDALIAN BIAYA KUALITAS 

Berdasarkan pengukuran biaya kualitas, pihak manajemen dapat menjadikan ukuran-ukuran itu sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi 

biaya-biaya yang dikeluarkan dalam upaya meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Jika suatu perusahaan ingin melakukan 

program perbaikan kualitas, pertama kali perusahaan itu harus mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan pada masing-masing 

kategori biaya dalam sistem pengendalian kualitas (Garpersz, 2000: 172). Biaya kualitas harus dilaporkan dan dikendaliakan. 

Pengendalian bisa digunakan untuk membandingkan hasil aktual dengan standar, sehingga manajemen dapat mengukur kinerja 

perusahaan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan (Adnan dan Subandi, 2000: 142). 

Pengendalian biaya sesungguhnya bukan hanya aktivitas membandingkan biaya aktual dengan standar atau anggaran, tetapi mempunyai 

makna yang lebih luas dan bersifat aktif. Artinya proses pengendalian tidak hanya dilakukan pada akhir proses tetapi justru dilakukan 

diawal proses dengan tujuan mengarahkan dan mengkoordinasi tindakan agar biaya yang terjadi sesuai dengan yang dianggarkan. 
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Berdasarkan laporan biaya kualitas, bisa digunakan untuk mengevaluasi kemajuan perbaikan kualitas secara terus menerus, untuk 

menentukan efektivitas dan efisiensi pengendalian kualitas dalam perusahaan. Pengendalian kualitas dikatakan efektif dan efisien 

apabila biaya total kegagalan internal maupun biaya total kegagalan eksternal terus menerus, sehingga biaya kualitas total juga menurun 

(Garpersz, 2000: 174). Dalam indikator rasio, kemajukan pengendalian kualitas perusahaan akan melalui  hal berikut ini 

1. Rasio biaya kualitas total terhadap harga pokok penjualan yang terus menerus semakin kecil 

2. Rasio biaya kualitas total terhadap penjualan yang terus-menerus semakin kecil 

Menurut Ross (dalam Adnan dan Subandi, 2000: 23) agar proses pengendalian dapat lebih efektif dalam tiap bagian dibentuk quality 

circle yaitu suatu kelompok kecil yang terdiri dari karyawan yang mempunyai pekerjaan yang serupa atau berkaitan satu sama lain, yang 

bertemu secara rutin untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memecahkan masalah-masalah mengenai kualitas produk dan kualitas 

proses, dan memperbaiki operasi perusahaan secara umum. Dalam setiap kurun waktu tertentu, misalnya triwulan, semester atau setiap 

tahun dibuat laporan biaya kualitas yang sesungguhnya terjadi. Hal ini akan menimbulkan dampak bagi anggota organisasi untuk ikut 

mengendalikan biaya kualitas agar sesuai dengan yang telah direncanakan atau dianggarkan. 

4. PENELITIAN PENDAHULU 
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Menurut Kristiani (2002) biaya kualitas  merupakan biaya yang seharusnya ada pada perusahaan-perusahaan yang memiliki fokus 

terhadap kualitas guna memenuhi keinginan konsumen. Tetapi pada kenyataannya biaya ini belum begitu dikenal dalam komponen 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Damatex dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut 

ini. 

1. PT. Damatex sudah mengeluarkan biaya-biaya kualitas namun belum diidentifikasi dan dikelompokkan secara tersendiri, sehingga 

dalam akuntansi perusahaan tidak dijumpai rekening-rekening biaya kualitas secara khusus. Biaya-biaya yang seharusnya termasuk 

kedalam kelompok biaya kualitas, dikelompokkan sebagai biaya produksi dan biaya umum. Dengan demikian perusahaan tidak 

mengetahui secara pasti berapa besar biaya kualitas yang telah dikeluarkan pada periode tertentu. 

2. Biaya kualitas dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam penyebab timbulnya masalah dalam pengendalian kualitas. 

Selain itu biaya kualitas dapat juga digunakan sebagai alat ukur dalam menilai efektifitas program pengendalian kualitas. Tetapi PT. 

Damatex  belum menerapkan biaya kualitas secara khusus sehingga pengendaliannya juga belum bisa dilaksanakan. 

3. Perusahaan sudah berusaha menjaga kualitas produk melalui aktivitas-aktivitas pengawasan  kualitas selama proses produksi tetapi 

aktivitas tersebut belum dikerjakan secara optimal, sehingga banyak ditemukan produk yang cacat/rusak yang dikembalikan oleh 

para pelanggannya. 
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  BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

SEJARAH PERUSAHAAN 

 Perusahaan batik ini sebelum dinamakan  PT. Batik Danar Hadi pada mulanya didirikan oleh bapak Wongso Dinomo pada tahun 

1957. Semula merupakan perusahaan yang berbentuk perseorangan dan dikelola secara turun temurun dan merupakan perusahaan 

keluarga. Pada saat itu system yang dipakai masih system barter dengan perusahaan lain yang antara lain bapak Wongso Dinomo 
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bekerja sama dengan bapak Hadi Priyono dan hal ini bersifat langgeng yaitu dengan pernikahan putra bapak R.H. Santosa dan Ibu 

Danarsih, yang kemudian perusahaan keduanya bergabung dan dikelola oleh Bapak R.H. Santosa pada tahun 1967. Lokasi perusahaan 

berada di Jl. Dr. Radjiman 164 Surakarta, dengan berkembang perusahaan akhirnya menjadi kantor pusat yang dipertahankan sampai 

sekarang. Dahulu perusahaan ini merupakan usaha home industry dimana perusahaan menyediakan bahan baku dan pengelolanya, 

sedangkan para buruh pabrik mengerjakan dirumah masing-masing karena sebagian besar buruh berasal dari lokasi sekitar. 

 Pada awalnya produk utama perusahaan batik ini adalah batik tulis yang saat itu sangat laris dalam pemasarannya. Untuk 

memenuhi permintaan yang terus menerus meningkat, maka disamping memproduksi batik tulis juga memproduksi batik kombinasi  

yaitu kombinasi antara cap dengan batik tulis. Namun setelah dua dasa warsa berjalan, perusahaan batik ini mengalami kemerosotan. 

Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan mori yang merupakan bahan baku industri batik,  disamping berkembang pesatnya industri 

tekstil dan konveksi yang menjadi pesaing. Dengan alasan inilah perusahaan memberanikan diri menciptakan kualitas dan warna 

modern yang menyimpang dari motif dan warna tradisional yaitu dengan batik printing meskipun dengan batik tulis tidak ditinggalkan, 

hanya mendapat porsi kecil untuk memenuhi pasaran khusus, sedangkan produk utama adalah batik printing. 

 Dalam perkembangannya, berkat keuletan, pengalaman dan jiwa wiraswasta pimpinan perusahaan, baik dalam hal desain produk 

maupun dalam mengelola perusahaan, maka perusahaan mengalami perkembangan besar, bahkan untuk selanjutnya dari batik printing 
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dibuat menjadi busana jadi yaitu busana pria dan busana wanita dengan berbagai mode dan corak yang digemari konsumen. Dalam 

usaha pemanfaatan kain-kain yang tidak terpakai atau sisa proses produksi, diproduksi juga mainan anak-anak, sepatu dan tas yang tentu 

saja menambah hasil perusahaan ini. Pada tahun 1980 industri batik ini berkembang dan semakin kuat eksistensinya setelah memperoleh 

ijin industri dengan nomor 503/230/3534/IX/1980 dan melihat perkembangan perusahaan yang semakin pesat, maka pimpinan 

perusahaan memutuskan untuk membuka rumah batik, dan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi perusahaan ini, maka 

perusahaan yang semula merupakan perusahaan keluarga, pada tahun 1984 menjadi perusahaan menjadi perusahaan yang berbadan 

hukum dengan memperoleh ijin resmi dari pemerintah dan kemudian diberi nama “PT. Batik Danar Hadi” berdasarkan akta Notaris 

Nomor 17 tanggal 11 Desember 1984 dan Akta perubahan  Nomor 10 tanggal 3 Juli 1985 oleh Notaris Maria Theresia Budi Santosa, 

SH. Adapun nama “DANAR HADI” diambil dari nama pemiliknya yaitu Ibu Danarsih dan ayahnya yaitu Bapak Hadi Priyono.  

 Perkembangan PT. Batik Danar Hadi yang begitu pesat ternyata tidak mengabaikan para pengrajin yang ada di Solo dan 

sekitarnya. Para pengrajin tersebut dijadikan anak angkat dengan tujuan agar mereka tidak punah. Selain itu keberadaan para pengrajin 

tersebut dapat mendukung eksistensi dari PT. Batik Danar Hadi 

 PT. Batik Danar Hadi merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tertutup dimana saham-sahamnya tidak 

diperjualbelikan kepada pihak luar. Adapun persero-persero PT. Batik Danar Hadi masih satu keluarga ditambah kerabat dekat bapak 
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R.H. Santosa. Pemilik saham tersebut adalah Bapak R.H. Santosa, Ibu Hj. Danarsih Santosa, Diah Kusumasari, Diana Kusumadewi, 

Dian Kusumahadi, Dewanto Kusumawibowo, Ibu Dra Mariam Sampoerno dan Bapak Suhenro, Bsc. 

 Untuk lebih mengoptimalkan produk busana jadi yang semula dengan system home industry, yaitu perusahaan hanya 

menyediakan bahan sedangkan produksi dikerjakan dirumah oleh masing-masing karyawan dengan sambil memperkerjakan karyawan 

dengan status lepas, maka pada bulan maret 1987 perusahaan merintis pendirian unit usaha tersendiri dibidang produksi busana jadi 

yang selanjutnya disebut departemen konveksi yang  berlokasi  terpisah dengan kantor pusat PT. Batik Danar Hadi yaitu di Jl. Bedoyo 

No. 2 Kemlayan Solo. Departemen ini bertanggung jawab langsung ke PT. Batik Danar Hadi, dimulai dari perencanaan, proses produksi 

dan pembiayaan produksinya. Departemen konveksi bertanggung jawab atas proses produksi pakaian atau busana jadi untuk 

menyediakan kebutuhan rumah batik dan toko luar yang dimiliki konsumen luar yang menginginkan produk PT. Batik Danar Hadi. 

Menyadari adanya kesempatan luas yang telah diperoleh dalam menjalankan kegiatan usaha maka disamping ingin menjalankan 

usaha tersebut juga berkeinginan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan berperan aktif dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan dan menggali serta mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, disamping 

usaha melestarikan tradisi atau budaya jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. 
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Dalam perkembangan lebih lanjut, pada akhir tahun 1995 dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dan pengelolaannya, 

departemen konveksi yang kemudian dirubah menjadi divisi garmen mempunyai hak otonomi pengelolaan yang meliputi perencanaan, 

proses produksi dan pembiayaan atas produknya. Dalam pengelolaan lebih lanjut divisi garmen dibagi menjadi dua devisi sebagai 

berikut ini. 

1. Divisi Garmen Rok  

Berlokasi di Jl. Bayangkara No. 55 Surakarta 

2. Divisi Garmen Hem 

Berlokasi di Jl. Bedoyo No. 2 Kemlayan Surakarta 

Hak otonomi yang diberikan kepada masing-masing divisi tersebut juga dimulai dari perencanaan, proses produksi maupun 

pembiayaan produksinya. Dari personil yang ada juga dipisahkan atas tugas dan tanggung jawab terhadap masing-masing devisi. 

Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan, pada bulan Agustus 1998 divisi garmen Rok pindah tempat usahanya 

dan bergabung dengan devisi garmen hem tanpa mengubah pemisahan manajemen atau pengelolaannya. 

Dalam proses produksinya devisi garmen hanya menerima order pembuatan pakaian atau busana jadi (pemotongan, penjahitan, 

finishing), devisi garmen juga menyerahkan sebagian order yang dimiliki kepada pihak luar (selanjutnya disebut penyonggo atau 
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produksi luar). System penyonggo ini meneruskan tradisi awal berdirinya perusahaan yang melibatkan pihak luar dalam produksinya 

untuk turut mengembangkan usaha home industry. Dari penyonggo ini pihak divisi garmen memberikan penggantian biaya (selanjutnya 

disebut ongkos penyonggo) sebesar biaya atau ongkos produksi yang dikeluarkan penyonggo, sehingga keuntungan yang diperoleh 

berupa selisih antara ongkos produksi penyonggo dengan biaya produksi yang ditagih kepada pemesan. Karena merupakan divisi dari 

PT. Batik Danar Hadi, maka hampir 90% pesanan yang masuk atau tersedia datang dari pihak PT. Batik Danar Hadi yaitu untuk 

mencukupi kebutuhan akan produk atau barang jadi. 

Manajemen devisi garmen selain dikelola di Solo dimana ditempatkan manajer produksi sebagai penanggung jawab utama 

proses produksi, juga membantu urusan eksternal perusahaan di Solo serta manajer umum personalia yang membantu atau mendampingi 

manajer produksi dalam mengelola kepersonaliaan dan umum, berkedudukan dikantor pusat PT. Batik Danar Hadi. Selain itu secara 

administratif juga dikelola di Jakarta dengan menempatkan general manajer merangkap pemilik dan manajer akuntansi dan keuangan. 

JENIS DAN JUMLAH KARYAWAN 

 Salah satu komponen suatu proses produksi adalah pekerja atau karyawan, sebab yang menentukan berlangsung tidaknya suatu 

proses produksi adalah pekerja itu sendiri. Adapun jenis dan jumlah pekerja atau karyawan yang ada di PT. Batik Danar Hadi divisi 

garmen dapat digolongkan sebagai berikut  ini. 
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1. Karyawan bulanan yaitu karyawan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan perusahaan, diangkat oleh 

direksi dengan gaji sesuai peraturan yang berlaku dan merupakan staf perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab sesuai 

dengan jabatan yang ada dalam struktur organisasi atau surat keputusan penempatan yang diterima divisi garmen rok berjumlah 25 

orang dan divisi garmen hem sejumlah 43 orang. 

2. Karyawan harian yaitu karyawan dengan system penggajian harian atau disesuaikan dengan kondite absensi yang dibayarkan dalam 

periode satu minggu. Bekerja dengan keahlian tertentu menurut ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, baik yang 

berhubungan langsung dengan proses produksi atau tidak dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas atau pekerjaannya. Untuk 

devisi garmen rok berjumlah 84 orang sedangkan karyawan devisi garmen hem sejumlah 105 orang. 

3. Karyawan borongan yaitu karyawan dengan system pengajian berdasarkan banyaknya hasil produksivitas sesuai dengan ketentuan 

atau peraturan yang berlaku dan dibayarkan dalam periode satu minggu. Untuk garmen rok berjumlah 36 orang dan divisi garmen 

hem sejumlah 97 orang. 

C. LOKASI PERUSAHAAN DAN BUDAYA KERJA KARYAWAN. 

 PT. Batik Danar Hadi divisi garmen berlokasi di Jl. Bedoyo No. 2 Kemlayan, 300 meter sebelah utara kantor pusat PT. Batik 

Danar Hadi. Ditempat inilah segala aktivitas produksi dan sebagian besar administrasi garmen dijalankan. Sedangkan sebagian 
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administrasi lain dijalankan di Jakarta (Jl. Sampit II No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan). Penentuan lokasi produksi berdekatan 

dengan kantor pusat lebih dipertimbangkan untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan produksi khususnya pesanan yang 

sebagian besar dari kantor pusat. 

 Bangunan devisi garmen Kemlayan sebelumnya adalah tempat untuk melaksanakan produksi atau pembuatan batik, sehingga 

ketika dialih fungsikan menjadi tempat produksi busana jadi, manajemen lebih banyak menyesuaikan tempat yang tersedia dengan 

proses produksi garmen. Penyesuaian ini dilaksanakan sedemikian rupa dengan bangunan yang tersedia dimaksudkan agar proses 

produksi dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan urut sesuai prosedur sehingga dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja atau 

produksi. 

 Berawal dari usaha PT. Batik Danar Hadi yang berbentuk home industry, dimana karyawan bekerja sesuai dengan besarnya 

pesanan atau pekerjaan yang ada, maka kelonggaran atau toleransi diberikan perusahaan kepada karyawan dalam hal jam masuk kerja, 

jam istirahat, ijin meninggalkan tempat kerja, jam pulang kerja, tidak masuk kerja, dan sebagainya, dimana akhirnya membentuk budaya 

kerja karyawan.  

 Dengan semakin kompleknya permasalahan produksi dan administrasi menuju manajemen yang profesional dan berdasarkan 

pada peraturan atau ketentuan yang berlaku, maka perusahaan mengambil kebijaksanaan tegas melaksanakan peraturan yang terkait 
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dengan kepersonaliaan, yaitu seimbang antara kewajiban dan hak perusahaan dengan kewajiban dan hak karyawan. Kenyataan 

dilapangan ternyata kebijakan tersebut belum dijalankan dengan baik terutama kewajiban karyawan yang dibuktikan dengan laporan 

rekapitulasi kedisiplinan karyawan yang dibuat seksi umum personalia secara periodik sehingga permasalahan pelaksanaan kewajiban 

dan hak karyawan yang tidak proporsional turut mempengaruhi produktivitas perusahaan dan menjadi budaya kerja karyawan. 

D. STRUKTUR ORGANISASI 

 Pada dasarnya tujuan organisasi mempunyai struktur organisasi adalah agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Dengan adanya struktur organisasi menunjukkan adanya kejelasan mengenai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh masing-masing bagian yang ada dalam organisasi serta pengawasan kerja dan juga pendelegasian wewenang. Dibuatnya struktur 

organisasi juga bertujuan untuk menciptakan hubungan-hubungan yang sedemikian rupa yang dapat mengurangi dan mencegah 

timbulnya keretakan dan kesimpangsiuran. Untuk mencapai tujuan diatas, hubungan kerja sama antara pimpinan dan bawahan harus 

terjalin dengan baik atau dengan kata lain adanya koordinasi yang kuat antara pimpinan dan bawahan. Adapun struktur organisasi yang 

digunakan oleh perusahaan dalam gambar 3.1, gambar 3.2, dan gambar 3.3. 

 Wewenang dan tanggung jawab masing-masing departemen atau seksi dalam perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

1. General Manajer 
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a. Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan seluruh fungsi-fungsi dalam perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan. 

c. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Manajer Produksi 

a. Membantu General Manajer dalam memimpin, mengawasi, dan mengendalikan fungsi produksi agar sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran operasional perusahaan yang merupakan tugas dan fungsi departemen 

produksi. 

3. Manajer Akuntansi dan Keuangan 

a. Membantu General Manajer dalam memimpin, mengawasi, dan mengendalikan fungsi akuntansi dan keuangan agar sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran jalannya atau operasional perusahaan yang merupakan tugas dan fungsi dari 

departemen akuntansi dan keuangan. 
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4. Manajer Umum dan Personalia 

a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi perencanaan dan pengendalian produksi serta persiapan 

dan pengelolaan (penyediaan dan pemakaian) bahan baku dan bahan pembantu produksi hem agar sesuai dengan tujuan order 

produksi yang telah ditetapkan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran jalannya atau operasional perusahaan yang merupakan tugas dan fungsi 

departemen umum dan personalia.. 

5. Ka. Seksi PPC-Produksi Hem 

a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi perencanaan dan pengendalian produksi serta persiapan 

dan pengelolaan (penyediaan dan pemakaian) bahan-baku dan bahan pembantu produksi hem agar sesuai dengan tujuan atau 

order produksi yang telah ditetapkan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi seksi perencanaan dan pengendalian produksi (PPC) – 

Garmen Hem 

6. Ka. Seksi Potong dan Pres Krah-Produksi Hem 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi pemotongan bahan baku dan Pres Krah Hem agar sesuai 

dengan pesanan. 

b. Bertanggung jawap sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi Seksi Potong dan Pres Krah-Produksi Hem 

7. Ka. Unit Produksi Hem 

a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi pembuatan busana jadi (penjahitam dan Finissing awal) 

Hem agar sesuai dengan pesanan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi unit Produksi-Hem 

8. Ka. Seksi Seleksi dan Finishing-Produksi Hem 

a. Membantu Manajer Produksi  dalam memimpin dan mengawasi fungsi penyelesaiaan akhir produksi Hem (seleksi, pasang, dan 

lubang kancing serta setrika) agar sesuai dengan pesanan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi Seksi-seksi dan Finishing-Produksi Hem 

9. Ka. Seksi Transit dan Packing-Produksi Hem 

a. Membantu Manajer produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi persiapan sektor produk atau barang jadi produksi hem 

agar sesuai dengan pesanan 
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b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi Seksi Transit dan Packing-Produksi Hem 

10. Ka. Unit Produksi Ekspor-Produksi Hem 

a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi perencanaan, contoh produksi, persiapan bahan baku dan 

bahan pembantu, pemotongan, penjahitan, finishing, dan packing atau setor produk jadi agar sesuai dengan pesanan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi unit Produksi Eksport-Produksi Hem 

11. Ka. Seksi PPC-Produksi Rok 

a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi pemotongan bahan baku agar sesuai dengan pesanan 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi seksi perencanaan dan pengendalian produksi (PPC) – 

Garmen Rok. 

12. Ka. Seksi Potong dan Persiapan Sanggan-Produksi Rok 

a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi pemotongan bahan baku agar sesuai dengan pesanan 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi seksi Potong dan Persiapan Sanggan-Produksi Rok. 

13. Ka. Unit Produksi Exclusive dan Spesial Order-Produksi Rok 
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a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi pembuatan busana jadi (penjahitan dan finishing) agar 

sesuai dengan pesanan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi Unit Produksi Exclusive dan Spesial Order-Produksi Rok 

14. Ka. Unit Produksi Reguler-Produksi Rok 

a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi pembuatan busana jadi (Penjahitan dan Finishing) agar 

sesuai dengan pesanan yang diterima. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi Unit Produksi Reguler-Produksi Rok 

15. Ka. Seksi Transit dan Packing-Produksi Rok 

a. Membantu Manajer Produksi dalam memimpin dan mengawasi fungsi persiapan setor produk atau barang jadi produksi Rok 

agar sesuai dengan pesanan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi Seksi Transit dan Packing-Produksi Rok 

16. Ka. Seksi Akuntansi dan Keuangan  

a. Membantu Manajer Akuntansi dan Keuangan dalam memimpin, mengawasi dan mengendalikan fungsi akuntansi dan keuangan 

agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi Seksi Akuntansi dan Keuangan 

17. Ka. Seksi Umum dan Personalia 

a. Membantu Manajer Umum dan Personalia dalam memimpin, mengawasi dan mengendalikan fungsi umum, perawatan atau 

mantenance alat produksi atau non produksi dan personalia agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran tugas dan fungsi Seksi Umum dan Personalia 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi PT. Batik Danar Hadi – Divisi Garmen 
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Sumber : dokumen-dokumen kepegawaian (bagian Personalia) PT. Batik Danar Hadi Surakarta 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.2 
PT. Batik Danar Hadi – Divisi Garmen 

Departemen Produksi Hem 
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Sumber : dokumen-dokumen kepegawaian (bagian Personalia) PT. Batik Danar Hadi Surakarta 
 

 
Gambar 3.3 

PT. Batik Danar Hadi – devisi Garmen 
Departemen Produksi Rok 
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Sumber : dokumen-dokumen kepegawaian (bagian Personalia) PT. Batik Danar Hadi Surakarta 
 
 
E. PROSES PRODUKSI  

 PT. Batik Danar Hadi-Divisi Garmen adalah departemen atau divisi dari PT. Batik Danar Hadi Surakarta yang bertanggung 

jawab dan bertugas memproduksi busana jadi, baik busana wanita, untuk memenuhi kebutuhan dari PT. Batik Danar Hadi. Oleh 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



karenanya hampir 90% Divisi Garmen berasal dari PT. Batik Danar Hadi. Dalam produksinya divisi garmen membagi prosesnya 

menjadi dua sebagai berikut ini. 

1. Proses produksi busana pria (garmen hem) adalah proses pembuatan busana jadi pria, seperti hem pendek, hem panjang, hem santai 

dan sebagainya. Proses produksinya dimulai dari perencanaan, penerimaan bahan baku sampai dengan pengiriman produk jadi 

sesuai dengan pesanan yang diterima. Order produksi selesai dikerjakan apabila produk jadi tersebut dikirim kepada pemesan atau 

telah diterima pemesan dan ada penagihan biaya atau ongkos produksi dari divisi garmen. 

2. Proses produksi busana wanita (garmen rok) adalah proses pembuatan busana jadi wanita seperti blus, daster, kaftan, busana muslim 

dan sebagainya. Proses produksinya dimulai dari perencanaan, penerimaan bahan baku sampai dengan pengiriman produk jadi 

sesuai dengan pesanan yang diterima. Dalam proses produksi busana wanita tersebut proses akhir penyelesaiaan dilakukan oleh 

pemesan setelah produk jadi yang dikirim oleh devisi garmen diterima. Jadi order produksi dikatakan selesai dikerjakan dan ada 

penagihan biaya atau ongkos produksi dari devisi garmen apabila produk jadi tersebut lolos seleksi dari pesanan. 

Sedangkan untuk pelaksanaan produksi PT. Batik Danar Hadi memisahkan kedalam berikut ini. 

1. Produk dalam yaitu proses produksi yang dilaksanakan divisi garmen berdasarkan prosedur yang berlaku mulai dari perencanaan 

order yang diterima, penerimaan bahan baku, pemotongan, penjahitan dan finishing sampai pengiriman produk jadi kepada pemesan. 
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2. Produksi luar yaitu proses produksi yang dilaksanakan diluar divisi garmen (dilaksanakan oleh penyonggo), mulai dari perencanaan 

produksi, pembuatan contoh (apabila diperlukan), penerimaan bahan baku, pemotongan (apabila diperlukan), penjahitan sampai 

dengan finishing awal. 

Secara  prosedural   proses  atau  arus  kerja  produksi dapat dijelaskan sebagai berikut  ini. 

1. Produksi Busana Pria (Garmen Hem) 

a. Proses Penerimaan Order Produksi (Seksi PPC) 

Bahan baku dan dokumen diterima oleh seksi PPC (Production, Planning and Control). Selanjutnya seksi PPC merencanakan 

proses produksi dan membuat contoh produksi apabila diperlukan dan menyerahkannya ke pemesan dan apabila contoh tersebut 

diterima maka diteruskan proses produksi dan apabila ditolak dibuatkan contoh sampai dapat diterima, serta menginteruksikan 

ke sub gudang bahan baku untuk mempersiapkan bahan baku dan subsi gudang bahan pembantu/logistik untuk mempersiapkan 

bahan pembantu untuk proses produksi. 

b. Seksi Proses Pemotongan dan Pres Krah (seksi Potong dan Pres Krah) 
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Bahan baku yang diterima dari subsi gudang bahan baku oleh subsi potong dilakukan pemotongan sesuai dengan pesanan dan 

pola yang tersedia. Sesudah bahan baku dipotong, maka diserahkan ke subsi Pres Krah untuk proses krah dengan kain keras yang 

diterima dari subsi gudang bahan pembantu /logistik. 

c. Proses Produksi dalam (unit produksi) 

Dalam proses ini bahan baku yang telah melalui proses potong dan pres krah yang diterima dari seksi potong dan pres krah serta 

bahan pembantu yang diterima dari Subsi Gudang Bahan Pembantu/Logistik diproses untuk menjadi busana jadi yaitu melalui 

proses penjahitan (jahit/obras) serta penyelesaian (finishing) awal yang melalui obras, sum (untuk bahan sutera), catil dan 

seleksi. Dalam proses penjahitan, sistem yang digunakan adalah make trough yaitu setiap operator mesin (penjahit) membuat 

busana dari awal sampai jadi atau satu penjahit satu busana. 

d. Proses Produksi Luar (Penyonggo) 

Apabila pembuatan contoh produksi diperlukan terlebih dahulu maka penyonggo menyerahkan contoh tersebut kepada seksi 

PPC untuk memperoleh persetujuan. Dalam proses ini bahan baku yang diterima oleh penyonggo dapat berupa bahan sebelum 

dipotong yang diterima dari Subsi Gudang Bahan Baku atau berupa bahan sudah dipotong dari seksi Potong dan Pres Krah. 
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Bahan tersebut oleh penyonggo diproses menjadi busana jadi yaitu melalui proses penjahitan (jahit dan obras) dan finishing awal 

(obras, catil, sum dan seleksi). 

e. Proses Penyelesaian Akhir (Seksi Seleksi dan Finishing) 

Proses ini adalah akhir dari pembuatan busana jadi. Seksi Finishing dan Seleksi mempunyai tanggung jawab untuk menilai hasil 

dari produksi dalam maupun produksi luar dalam hal kualitas jahit dan kesesuaian ukuran (size) produk jadi dengan standar yang 

berlaku. Dalam proses penyelesaian akhir ini meliputi pasang dan lubang kancing, seleksi dan seterika. 

f. Proses Persiapan dan Pengiriman Produk Selesai (Seksi Transit dan Packing) 

Produk jadi yang telah lolos dari seksi seleksi dan finishing yang siap disetor atau dikirim kepemesan dipersiapkan di seksi 

transit dan packing. Dalam proses ini produk tersebut disesuaikan dengan pesanan dan dikemas atau dipacking sesuai kebutuhan 

serta dikirim dengan disertai dokumen atau bukti tagihan biaya atau ongkos produksi. 

g. Proses Produksi Ekspor (Unit Produksi Eksport) 

Produksi eksport dalam pengelolaannya memiliki status semi otonomi yaitu didalam proses produksinya dalam satu perencanaan 

dan pengawasan tersendiri yaitu dalam unit Produksi Ekspor atau proses produksi tidak melibatkan seksi yang ada dalam proses 

produksi busana pria. Proses produksi tersebut meliputi perencanaan produksi atas order yang ada, pengelolaan bahan baku dan 
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bahan pembantu, proses pembuatan busana jadi (pemotongan bahan baku, penjahitan dan finishing) serta proses penyetoran 

produk jadi. Dalam proses penjahitan (jahit dan obras), sistem yang digunakan adalah sistem ban berjalan yaitu setiap operator 

mesin (jahit dan obras) atau penjahit hanya membuat salah satu komponen dari busana jadi. 

2. Produksi Busana Wanita (Garmen Rok) 

a. Proses Penerimaan Order Produksi seksi PPC 

Bahan baku dan dokumen diterima oleh seksi PPC (Produktion Planning and Control). Selanjutnya seksi PPC merencanakan 

proses produksi dan membuat contoh produksi apabila diperlukan dan menyerahkannya ke pemesan dan apabila contoh tersebut 

diterima maka diteruskan proses produksi produksi dan apabila ditolak dibuatkan contoh sampai dapat diterima, serta 

menginteruksikan ke Sub Gudang Bahan pembantu/Logistik untuk mempersiapkan bahan pembantu untuk proses produksi. 

b. Proses Pemotongan seksi Potong dan Persiapan Sanggan 

Dalam proses ini bahan baku yang diterima dari subsi Gudang Bahan Baku dipotong sesuai dengan pesanan dan pola yang 

tersedia. Dari bahan yang sudah dipotong tersebut dipersiapkan untuk proses produksi dalam atau produksi luar. 

c. Proses Produksi Dalam (Unit Produksi) 
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Dalam proses ini bahan baku yang telah melalui proses pemotongan, yang diterima dari seksi potong dan persiapan sanggan, 

serta bahan pembantu yang diterima dari subsi gudang bahan pembantu / logistik, diproses menjadi bahan jadi dengan melalui 

proses penjahitan dan finishing (obras, sum, catil atau buang sisa benang, pasang kancing, lubang kancing, seterika). 

 

Proses produksi dalam untuk busana wanita meliputi berikut ini  : 

1. Unit Produksi Exsclusive dan Spesial Order 

Dalam produksi ini pesanan yang dikerjakan adalah jumlah atau kuantitas rendah atau sedikit tetapi dengan kualitas tinggi 

atau baik. Dalam proses penjahitan (jahit dan Obras) memakai sistem make traouht yaitu setiap operator mesin (penjahit) 

membuat busana dari awal sampai selesai (satu penjahit satu busana). 

2. Unit Produksi Reguler 

Dalam produksi ini pesanan yang dikerjakan adalah jumlah atau kuantitas produksi tinggi atau banyak dengan kualitas baik 

sesuai pesanan yang diterima. Dalam proses penjahitan (jahit dan obras) memakai sistem ban berjalan yaitu setiap operator 

mesin (penjahit) membuat satu komponen dari busana dan dalam produksinya dibagi dalam beberapa regu atau kelompok. 

d. Proses Produksi Luar (Penyonggo) 
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Apabila pembuatan contoh diperlukan terlebih dahulu maka penyonggo menyerahkan contoh tersebut kepada seksi PPC untuk 

memperoleh persetujuan. Dalam proses ini bahan baku yang diterima penyonggo dapat berupa bahan baku yang diterima dari 

Subsi gudang bahan baku atau berupa bahan potongan dari seksi potongan dan persiapan sanggan. Bahan tersebut diproses 

menjadi busana jadi melalui proses penjahitan (jahit obras) finishing (obras, catil, sum, seleksi, pasang atau lubang kancing dan 

seterika). 

e. Proses Persiapan dan Pengiriman Produk Selesai (seksi Transit dan Packing) 

Produk jadi yang diterima dari produksi dalam dan produksi luar yang siap disetor atau dikirim ke pesanan dipersiapkan diseksi 

transit.  Dalam proses ini produk tersebut disesuaikan dengan pesanan dan dikemas atau dipacking sesuai kebutuhan serta 

dikirim dengan disertakan dokumen tagihan ongkos produksi  

F. KEBIJAKAN KUALITAS 

 PT. Batik Danar Hadi - Divisi Garmen adalah suatu Unit usaha yang bergerak dalam bidang pakaian batik 

dimana kesuksesan usaha tertumpu pada pengalaman, keahlian, kemampuan, ketahanan, dan mutu produk 

yang prima yang senantiasa ditingkatkan didalam pelayanan agar memberikan kepuasan dan harapan 

pelanggan. 
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 Kebijakan kualitas di PT. Batik Danar Hadi-Divisi Garmen dituangkan untuk memahami keinginan dan 

harapan pelanggan dengan cara sebagai berikut. 

1. Selalu terdepan dalam mengembangkan kualitas (menghasilkan produk dengan kualitas prima), komposisi warna dan disain 

produk dibandingkan pesaing lainnya. 

2. Cepat tanggap keinginan atau harapan para pelanggan dan mitra usaha. 

3. Menjual produk-produk dengan harga bersaing serta untuk memenuhi bahkan lebih dalam memberikan pelayanan yang 

professional sesuai dengan kontrak yang disetujui. 

Untuk menjamin kebijakan kualitas ini telah dicapai dan dipelihara secara konsisten, maka PT. Batik 

Danar Hadi-Divisi garmen sedang mengembangkan, melaksanakan dan memelihara sistem manajemen 

kualitas yang terdokumentasi dan berpadanan dengan standar ISO 9002 : 1994, sehingga produk PT. Batik 

Danar Hadi dapat dibuktikan secara efektif mempunyai kualitas produk yang tinggi. 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif (AFTA, tahun 2000 dan APEC, tahun 2005), 

PT. Batik Danar Hadi-Devisi Garmen menjamin bahwa semua personil telah terlatih dan dididik sesuai 
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dengan bidang pekerjaannya untuk meyakinkan bahwa perusahaan selalu memberikan jasa yang selalu baru 

dan baik. 

Dalam hal kebijakan kualitas, aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan PT. Batik Danar Hadi-Divisi 

Garmen meliputi  : 

1. Kegiatan Pencegahan 

a. Pengawasan dan Pengendalian 

Kegiatan pengawasan dan pengendalian merupakan bagian tugas dan tanggng jawab dari seksi PPC hem maupun rok. Bagian 

PPC bertugas untuk memastikan pencapaian pengawasan dan pengendalian terhadap semua faktor (kondisi sumber daya 

manusia, material, peralatan dan mesin, metode dan lingkungan) yang  mempengaruhi kualitas dan produksi dari masuknya 

order, penyiapan model, bahan baku sampai pengepakan. Untuk teknis produksi secara langsung dilaksanakan oleh seksi seleksi 

dan finishing  yang merupakan bagian dari seksi PPC. Biaya aktivitas pengawasan dan pengendalian ini meliputi biaya gaji dan 

upah karyawan bagian PPC. 

b. Pelatihan Karyawan 

Kegiatan pelatihan karyawan merupakan bagian tugas dan tanggung jawab dari subsi personalia atas permintaan bagian produksi. Pelatihan karyawan diutamakan bagi operator mesin, supervisor, 
tenaga kerja langsung dan karyawan baru. Kegiatan pelatihan yang sering dilakukan adalah kegiatan bagi karyawan baru dan karyawan lama yang mengalami penurunan dalam produktivitas kerja. 
Pelatihan dilakukan bersamaan dengan proses produksi tetapi dalam kelompok yang tersendiri dengan sistem praktek langsung. Kegiatan ini tidak selalu dilaksanakan tergantung pada kondisi 
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perusahaan apakah membutuhkan tenaga kerja langsung (tergantung banyaknya order) atau tidak dan tergantung pada kemampuan kerja karyawan lama. Biaya aktivitas pelatihan karyawan meliputi 
gaji karyawan langsung saat pelatihan. 

2. Kegiatan Penilaian 

a. Pemeriksaan dan Pengujian Bahan Baku  

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian bahan baku merupakan bagian tugas dan tanggung jawab dari subsi gudang bahan baku. 

Petugas gudang bahan baku secara visual melakukan verifikasi terhadap bahan baku yang datang dengan melakukan 

pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kualitas bahan dan gambar batik. Bila kualitas bahan dibawah standar maka bahan 

akan dikembalikan dan dimintai persetujuan apakah dilanjutkan untuk diproses atau tidak. Bila bahan disetujui untuk dilanjutkan 

maka untuk bahan tersebut dikenakan harga khusus. Biaya bagian ini meliputi biaya gaji karyawan bagian pemeriksaan dan 

pengujian bahan baku. 

b. Pemeriksaan dan Pengujian Produk Jadi 

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian produk jadi merupakan bagian tugas dan tanggung jawab dari seksi seleksi  dan finishing. 

Supervisor masing-masing bagian akan melakukan pemeriksaan dan pengujian barang jadi yang sesuai dengan rencana kualitas 

yang telah ditetapkan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian barang jadi. Biaya pemeriksaan dan pengujian produk jadi terlihat 

dari bagian gaji seksi seleksi dan finishing. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



c. Biaya Evaluasi Persediaan Produk Jadi 

Kegiatan peninjauan produk jadi dan penyerahan ke konsumen merupakan bagian tugas dan tanggung jawab dari bagian transit 

atau packing. Bagian transit atau packing melakukan peninjauan kembali produk jadi yang disesuaikan dengan pesanan sebelum 

penyerahan ke konsumen. Didalam peninjauan produk jadi dan penyerahan ke konsumen dilakukan dilakukan secara mingguan 

dengan mengambil beberapa sample. Peninjauan produk jadi terhadap barang jadi yang siap dikirim dilakukan dengan 

menggunakan kode pada kemasan atau kontong  atau karton sebagai data periode dan volume produksi. Biaya untuk peninjauan 

produk jadi dan penyerahan ke konsumen diukur dari biaya bagian transit atau pengepakan. 

 

3. Kegiatan Produk Gagal Internal. 

  Biaya perbaikan produk cacat 

Kegiatan perbaikan produk cacat merupakan bagian tugas dan tanggung jawab dari bagian produksi atas permintaan dari bagian 

seleksi produk barang jadi. Apabila ditemukan produk yang tidak sesuai maka dilakukan pemisahan dari produk yang sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditentukan didalam rencana kualitas. Untuk produk yang tidak sesuai dilakukan reproses yaitu perbaikan 

sehingga memenuhi persyaratan. Perbaikan yang dilakukan tergantung dari jenis kesalahan yang terjadi. Dalam proses perbaikan 
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biaya yang mungkin dikeluarkan divisi garmen adalah biaya bahan pembantu seperti benang dan biaya tenaga kerja yang bekerja 

dengan upah harian. 

4. Kegiatan Produk Gagal Eksternal 

Dikarenakan dalam system penjualan produk jadi setiap barang yang sudah dijual tidak boleh dikembalikan maka dalam hal ini 

biaya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk gagal eksternalnya tidak ada. 

G. ELEMEN DATA BIAYA KUALITAS  

Dalam penelitian biaya kualitas PT. Batik Danar Hadi ini penulis menggunakan sampel produksi hem 

tahun 2000 – 2001 dan produk rok tahun 2000 – 2001. Tujuan penulis memisahkan produksi hem dan rok 

karena masing-masing mempunyai menejemen yang berbeda sekaligus yang diikuti oleh laporan biaya 

produksinya. 

Penulis mengelompokkan biaya kualitas sesuai dengan kegiatan kebijakan kualitas yang ada dalam PT. 

Batik Danar Hadi kemudian memisah-misahkan dalam laporan biaya produksi . Dan biaya-biaya yang 

termasuk dalam biaya kualitas tersebut dapat dikelompokkan antara lain : 

1. Biya Pencegahan 
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a. Pengawasan dan pengendalian : aktivitas dari biaya ini meliputi biaya gaji dan upah karyawan PPC 

b. Pelatihan Karyawan : aktivitas dari biaya ini meliputi gaji karyawan yang langsung menangani latihan 

2. Biaya Penilaian 

a. Pemeriksaan dan pengujian bahan baku : aktivitas dari biaya ini meliputi gaji bagian gudang yang melakukan pemeriksaan dan 

pengujian bahan baku 

b. Pemeriksaan dan pengujian produk jadi  : aktivitas dari biaya ini meliputi gaji bagian seleksi dan finishing. 

c. Peninjauan produk jadi dan penyerahan ke konsumen : aktivitas dari biaya ini meliputi gaji bagian transit dan pengepakan. 

3. Biaya kegagalan internal 

Perbaikan produk cacat yaitu aktivitas dari biaya ini meliputi biaya pembantu seperti benang dan biaya tenaga kerja yang bekerja 

dengan upah harian.  

 Dari hasil pengelompokkan biaya-biaya yang berhubungan dengan kebijaksanaan kualitas tahun 2000 dan 

2001 dapat dilaporkan sebagai berikut ini. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. BESARNYA TINGKAT RASIO BIAYA KUALITAS  

Pada tabel 3.11, 3.12, 3.14 dan 3.15 terlihat laporan biaya kualitas dilengkapi dengan presentase setiap unsur biaya terhadap 

penjualan. Persentase biaya kualitas divisi garmen hem tahun tahun 2000 dari total penjualan sebesar 3.80% yang terdiri 1,45% 

biaya pencegahan, 2,19% biaya penilaian, dan 0,16% biaya kegagalan internal. Persentase biaya kualitas divisi garmen hem tahun 

2001 dari total penjualan sebesar 3,13% yang terdiri 1,20% biaya pencegahan, 1,82% biaya penilaian, dan 0,11% biaya kegagalan 

internal. Mengacu kepada prinsip yang berlaku umum biaya kualitas sebaiknya kurang dari 2,5% dari penjualan. Bila melihat 

presentase biaya kualitas divisi hem tahun 2000 sebesar 3,80% dan tahun 2001 sebesar 3,13% menunjukkan biaya kualitas belum 

optimal. 

Untuk tahun 2000 persentase biaya kualitas divisi rok sebesar 7,95% yang terdiri 3,07% biaya pencegahan, 4,72% biaya 

penilaian, dan 0,16% biaya kegagalan internal. Presentase biaya kualitas divisi rok tahun 2001 sebesar 6,47% yang terdiri 2,45% 
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biaya pencegahan, 3,91% biaya penilaian, dan 0,12% biaya kegagalan internal. Mengacu kepada prinsip yang berlaku umum biaya 

kualitas sebaiknya kurang dari 2,5% dari penjualan. Bila melihat presentase biaya kualitas divisi Rok tahun 2000 sebesar 7,95% dan 

tahun 2001 sebesar 6,47% menunjukkan biaya kualitas belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah melebihi 

tingkat biaya kualitas yang optimal. Perusahaan harus melakukan pengurangan biaya agar tidak terjadi pemborosan. 

B. MENENTUKAN FUNGSI PERSAMAAN BIAYA PENGENDALIAN DAN BIAYA KEGAGALAN 

 Fungsi biaya pengendalian dan biaya kegagalan dicari dengan cara menganalisis data biaya-biaya kualitas dalam setiap 

bulan pada tahun 2000 dan 2001 dengan menggunakan analisa regresi kuadrat dengan rumus  : 

y  =  a + bx + c x2 

Keterangan  : 

y  =  Total biaya 

x  =  Persentase kerusakan  

b = c = Koefisien regresi x dan x2 

a =  Konstanta 
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 Dari data biaya kualitas yang ada dalam tabel 3.1, 3.2, 3.3,3.4 dan  data produksi dan kerusakan dalam tabel 3.5, 3.6 

dapat diperoleh data yang akan digunakan untuk input pengolahan data program SPSS seperti dalam lampiran.  Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan bantuan  program SPSS versi 10.0 dapat dianalisa masing-masing komponen biaya kualitas tahun 2000 dan 

2001 sebagai berikut ini. 

 

 

1.  Biaya pengendalian hem  

Biaya pengendalian hem rata-rata tahun 2000 dan 2001 adalah             Rp 5.276.249,99 dengan persentase kerusakan 

0,56% dan kuadrat persentase kerusakan 0,32%. Besarnya hubungan antara biaya pengendalian dengan persentase kerusakan 

yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah –0,786 sedangkan  kuadrat persentase kerusakan –0,774.  Tingkat signifikansi 

koefisien korelasi satu sisi dari autput (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.000 atau praktis 0. oleh karena itu 

probabilitas jauh dibawah 0,05, maka korelasi diantara sales dengan persentase kerusakan dan kuadrat persentase kerusakan 

sangat nyata. 
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Angka R Square adalah 0,767.  Hal ini berarti 76,7% biaya pengendalian hem dapat dijelaskan oleh variabel tingkat 

kerusakan dan kuadrat tingkat kerusakan. Dari uji ANOVA didapat F hitung adalah 34,58 dengan tingkat signifikansi 0,000. oleh 

karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi biaya pengendalian hem atau 

dapat dikatakan tingkat kerusakan dan kuadrat tingkat kerusakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap biaya pengendalian 

hem. Tabel  coefficients menggambarkan persamaan regresi. 

   Y =  123.776.553.06  –  382.297.549,86 X  +  304.437.503,95 X2 

Dimana   : 

Y  = Biaya pengendalian hem 

X  = Persentase kerusakan 

X2 = Kuadrat persentase kerusakan  

  Dari tabel output terlihat t hitung adalah –3,891 dan 3,673. Untuk t tabel dua sisi dengan tingkat signifikansi (a ) = 5% 

dan df = 21 adalah           ±  2,0796. oleh karena statistik hitung > statistik tabel maka koefisiens regresi adalah signifikan. Pada 

kolom Sig adalah 0,001 atau probabilitas dibawah 0,05 maka koefisiensi regresi signifikan atau tingkat kerusakan benar-benar 

berpengaruh secara signifikan terhadap biaya pengendalian hem. 
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2. Biaya kegagalan hem 

Biaya kegagalan hem  rata-rata tahun 2000 dan 2001 adalah              Rp 210.264,05 dengan persentase kerusakan 0,56% 

dan kuadrat persentase kerusakan 0,32%. Besarnya hubungan antara biaya kegagalan hem dengan persentase kerusakan yang 

dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,821 sedangkan  kuadrat persentase kerusakan 0,813.  Tingkat signifikansi koefisien 

korelasi satu sisi dari autput (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.000 atau praktis 0. oleh karena itu probabilitas jauh 

dibawah 0,05, maka korelasi diantara sales dengan persentase kerusakan dan kuadrat persentase kerusakan sangat nyata. 

 Angka R Square adalah 0,748.  Hal ini berarti 74,8% biaya kegagalan hem dapat dijelaskan oleh variabel tingkat 

kerusakan dan kuadrat tingkat kerusakan. Dari uji ANOVA didapat F hitung adalah 31,16 dengan tingkat signifikansi 0,000. oleh 

karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi biaya kegagalan hem atau 

dapat dikatakan tingkat kerusakan dan kuadrat tingkat kerusakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap biaya kegagalan 

hem. Tabel  coefficients menggambarkan persamaan regresi. 

   Y =  - 3.265.659,82  + 10.973.803,14 X  -  8.506.271.63 X2 

Dimana   : 

Y  = Biaya kegagalan  hem 
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X  = Persentase kerusakan 

X2 = Kuadrat persentase kerusakan  

 Dari tabel output terlihat t hitung adalah –2,485 dan 2,704. Untuk t tabel dua sisi dengan tingkat signifikansi (a ) = 5% 

dan df = 21 adalah ±  2,0796. oleh karena statistik hitung > statistik tabel maka koefisiens regresi adalah signifikan. Pada kolom 

Sig adalah 0,001 atau probabilitas dibawah 0,05 maka koefisiensi regresi signifikan atau tingkat kerusakan benar-benar 

berpengaruh secara signifikan terhadap biaya kegagalan hem. 

3. Biaya pengendalian Rok   

Biaya pengendalian Rok  rata-rata tahun 2000 dan 2001 adalah         Rp 4.734.452,24 dengan persentase kerusakan 0,65% 

dan kuadrat persentase kerusakan 0,43%. Besarnya hubungan antara biaya pengendalian rok dengan persentase kerusakan yang 

dihitung dengan koefisien korelasi adalah –0,709 sedangkan  kuadrat persentase kerusakan –0,703.  Tingkat signifikansi 

koefisien korelasi satu sisi dari autput (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.000 atau praktis 0. oleh karena itu 

probabilitas jauh dibawah 0,05, maka korelasi diantara sales dengan persentase kerusakan dan kuadrat persentase kerusakan 

sangat nyata. 
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  Angka R Square adalah 0,609.  Hal ini berarti 60,9% biaya pengendalian Rok dapat dijelaskan oleh variabel tingkat 

kerusakan dan kuadrat tingkat kerusakan. Dari uji ANOVA didapat F hitung adalah 16,38 dengan tingkat signifikansi 0,000. oleh 

karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi biaya pengendalian hem atau 

dapat dikatakan tingkat kerusakan dan kuadrat tingkat kerusakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap biaya pengendalian 

Rok. Tabel  coefficients menggambarkan persamaan regresi. 

   Y =  357.022.683,27  - 1.009.777.773,85 X  -  719.967.521,74 X2 

Dimana   : 

Y  = Biaya pengendalian Rok 

X  = Persentase kerusakan 

X2 = Kuadrat persentase kerusakan  

  Dari tabel output terlihat t hitung adalah –2,495 dan 2,395. Untuk t tabel dua sisi dengan tingkat signifikansi (a ) = 5% 

dan df = 21 adalah          ±  2,0796. oleh karena statistik hitung > statistik tabel maka koefisiens regresi adalah signifikan. Pada 

kolom Sig adalah 0,001 atau probabilitas dibawah 0,05 maka koefisiensi regresi signifikan atau tingkat kerusakan benar-benar 

berpengaruh secara signifikan terhadap biaya pengendalian rok. 
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4. Biaya kegagalan rok   

Biaya kegagalan rok  rata-rata tahun 2000 dan 2001 adalah                Rp 92.348,20 dengan persentase kerusakan 0,65% 

dan kuadrat persentase kerusakan 0,43%. Besarnya hubungan antara biaya pengendalian dengan persentase kerusakan yang 

dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,864 sedangkan  kuadrat persentase kerusakan 0,857.  Tingkat signifikansi koefisien 

korelasi satu sisi dari autput (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.000 atau praktis 0. oleh karena itu probabilitas jauh 

dibawah 0,05, maka korelasi diantara sales dengan persentase kerusakan dan kuadrat persentase kerusakan sangat nyata. 

 Angka R Square adalah 0,896.  Hal ini berarti 89,6% biaya kegagalan rok dapat dijelaskan oleh variabel tingkat 

kerusakan dan kuadrat tingkat kerusakan. Dari uji ANOVA didapat F hitung adalah 90,09 dengan tingkat signifikansi 0,000. oleh 

karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi biaya kegagalan rok atau 

dapat dikatakan tingkat kerusakan dan kuadrat tingkat kerusakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap biaya kegagalan 

rok Tabel  coefficients menggambarkan persamaan regresi. 

   

 

Y =  - 7485569.01  + 21695184,19 X  -  15447792,03 X2 
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Dimana   : 

Y  = Biaya kegagalan rok 

X  = Persentase kerusakan 

X2 = Kuadrat persentase kerusakan  

 Dari tabel output terlihat t hitung adalah –5,465 dan 5,701. Untuk t tabel dua sisi dengan tingkat signifikansi (a ) = 5% 

dan df = 21 adalah ±  2,0796. oleh karena statistik hitung > statistik tabel maka koefisiens regresi adalah signifikan. Pada kolom 

Sig adalah 0,001 atau probabilitas dibawah 0,05 maka koefisiensi regresi signifikan atau tingkat kerusakan benar-benar 

berpengaruh secara signifikan terhadap biaya kegagalan rok. 

MENENTUKAN TOTAL BIAYA KUALITAS OPTIMAL 

Fungsi total biaya kualitas bisa diperoleh dengan menjumlahkan biaya pengendalian dengan biaya kegagalan. Untuk divisi 

garmen hem total biaya kualitas adalah : 

Y = 123.776.553,07 – 382.297.549,85 X + 304.437.503,95 X2 
Y =  - 3.265.659,82  + 10.973.803,14  X   -  8.506.271.63  X2 

 

       Y = 120.510.893,25 – 371.323.746,71 X + 295.931.232,32 X2 
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 Untuk menentukan total biaya kualitas yang optimal dengan cara mencari titik terendah digunakan turunan dari fungsi total biaya 

kualitas yaitu 
dx
dy

 = 0, maka akan diperoleh persamaan. 

- 371.323.746,71 + 591.862.464,64 X  =  0 

                                            591.862.464,64 X  =  371.323.746,71 

                                                                      X  =  0,6273 »   0,62 

Y = 120.510.893,25 – 371.323.746,71 X + 295.931.232,32 X2 

X  =  0,6273 »   0,62 

Maka   : 

Y = 120.510.893,25 – 371.323.746,71 (0,62) + 295.931.232,32 (0,62)2 

Y = 120.510.893,25 – 230.220.722,95 + 113.755.965,70 

Y =  4.046.136,01 

Jadi total biaya kualitas divisi garmen hem optimal saat total biaya kualitas     Rp 4.046.136,01 dan persentase kerusakan 

yang masih dimungkinkan terjadi sebesar 0,62% 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sedangkan untuk total biaya kualitas divisi rok adalah  : 

Y =  357.022.683,27  - 1.009.777.773,85 X  + 719.967.521,74 X2 

Y =   - 7.485.569.01  +      21.695.184,19 X  -    15.447.792,03 X2 

 

Y =  349.537.114,26  -   988.082.589,66 X  +   704.519.729,72 X2 

Untuk menentukan total biaya kualitas yang optimal dengan cara mencari titik terendah digunakan turunan dari fungsi total 

biaya kualitas yaitu 
dx
dy

 = 0, maka akan diperoleh persamaan. 

- 988.082.589,66 + 1.409.039.459,44 X =  0 

                 1.409.039.459,44 X =  988.082.589,66 

            X  = 0,7012 »  0,70 

Y =  349.537.114,26  -   988.082.589,66 X  +   704.519.729,72 X2 

X  = 0,7012 »  0,70 

Maka  : 
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Y =  349.537.114,26  -   988.082.589,66 (0,70)  +   704.519.729,72 (0,70)2 

X  = 349.537.114,26  - 691.657.812,76 + 345.214.667,56 

Y = 3.093.969,06 

Jadi total biaya kualitas divisi garmen hem optimal saat total biaya kualitas   Rp 3.093.969,06 dan persentase kerusakan 

yang masih dimungkinkan terjadi sebesar 0,70%. 

 

 

 

 

 

GRAFIK TOTAL BIAYA KUALITAS 

Gambar 4.1 

Total Biaya Kualitas Hem 
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Grafik total biaya kualitas dibentuk menggunakan program SPSS curve fit gambar 4.1 menunjukkan total biaya kualitas 

terus mengalami penurunan sampai pada titik biaya biaya berjumlah Rp 4.046.136,01 dan persentase kerusakan mencapai 0,62%. 

Setelah titik ini biaya kualitas akan kembali mengalami kenaikan baik dari segi total biaya maupun persentase kerusakan. Hal ini 

berarti saat biaya kualitas berjumlah Rp 4.046.136,01 dengan persentase kerusakan 0,62% ini didevinisikan sebagai tingkat kualitas 
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yang dapat diterima (acceptable quality level). Setelah titik tersebut peningkatan usaha pencegahan dan penilaian mengakibatkan 

biaya yang lebih besar dari pada penurunan biaya kegagalan. 

Gambar 4.2 

Total Biaya Kualitas Rok 
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Grafik total biaya kualitas devisi garmen rok pada gambar 4.2 menunjukkan total biaya kualitas yang optimal pada saat 

jumlah biaya kualitas Rp 3.093.969,06 dan saat persentase kerusakan 0,70%. Persentase kerusakan 0,70 % merupakan tingkat 

kualitas yang dapat diterima, setelah titik ini tidak dimungkinkan lagi perbaikan kualitas karena titik ini merupakan titik minimum 
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pada grafik total biaya kualitas dan menaikkan biaya pencegahan dan penilaian mengakibatkan biaya yang lebih besar dari pada 

penurunan biaya kegagalan. 

Semua kerugian akan terjadi jika memproduksi produk yang menyimpang dari target dan semakin jauh penyimpangannya 

semakin besar nilai kerugiaannya. Kerugian masih mungkin terjadi meskipun deviasi masih dalam batas toleransi spesifikasi 

MEMBANDINGKAN BIAYA KUALITAS PADA TITIK OPTIMAL DENGAN BIAYA KUALITAS PERUSAHAAN  

Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya telah didapat total biaya kualitas pada titik optimal divisi hem pada saat jumlah 

total biaya kualitas Rp. 4.046.136,01 dengan persentase kerusakan mencapai 0,62%, sedangkan perhitungan total biaya kualitas 

rata-rata devisi hem adalah Rp 5.486.514,05 dengan persentase kerusakan 0,56%. Untuk devisi rok total biaya kualitas rata-ratanya 

adalah Rp. 3.093.969,06  dengan persentase kerusakan 0,70%, sedangkan perhitungan total biaya kualitas rata-ratanya adalah    Rp 

4.826.800,45 dengan persentase kerusakan 0,65%. Perbandingan antara biaya kualitas optimal dengan biaya kualitas perusahaan 

menunjukkan bahwa total biaya kualitas perusahaan belum optimal. 
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LAMPIRAN 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

Biaya kualitas merupakan biaya yang seharusnya ada dalam perusahaan yang memiliki fokus terhadap kualitas guna memenuhi 

keinginan konsumen. Tetapi pada kenyataannya biaya ini belum begitu dikenal dalam komponen biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di    PT. Batik Danar Hadi penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
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1. PT. Batik Danar Hadi sudah mengeluarkan biaya-biaya kualitas namun belum diidentifikasi dan dikelompokkan secara tersendiri 

sehingga dalam akuntansi perusahaan tidak dijumpai rekening-rekening biaya kualitas secara khusus. Biaya-biaya yang 

seharusnya termasuk kedalam biaya kualitas dikelompokkan sebagai biaya produksi dan umum. Dengan demikian perusahaan 

perusaan tidak mengetahui secara pasti berapa besar biaya kualitas yang telah dikeluarkan pada periode tertentu. Dengan kata 

lain kebijaksanaan biaya kualitas PT. Batik Danar Hadi belum ada. 

2. Dalam laporan biaya kualitas yang diambil dari aktifitas produksi          PT. Batik Danar Hadi menunjukkan bahwa total biaya 

kualitas hem dan rok pada tahun 2000 dan 2001 belum optimal. Biaya kualitas perusahaan terhadap penjualan masih lebih dari 

2,5% 

3. Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil bahwa total biaya kualitas yang terjadi selama dua tahun di PT. Batik Danar Hadi  - 

divisi garmen belum optimal. Tingkat optimal Perusahaan dicapai pada tingkat total biaya kualitas hem sebesar Rp 4.046.136,01 

dengan persentase kerusakan mencapai 0,62% dari jumlah produksi dan tingkat total kualitas rok sebesar Rp 3.093.969,06 dan 

saat persentase kerusakan 0,70% dari jumlah produksi 
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SARAN 

1. PT. Batik Danar Hadi sebaiknya mulai mengidentifikasikan dan mengelompokkan secara khusus biaya kualitas yaitu biaya-biaya 

yang dikaitkan usaha-usaha untuk menjaga kualitas. Biaya-biaya ini harus dipisahkan dari biaya produksi dan biaya umum. 

Setelah berhasil diidentifikasi, biaya-biaya ini kemudian dikelompokkan kedalam biaya kualitas yaitu biaya pencegahan, biaya 

penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. 

2. Perlu adanya peningkatan lebih lanjut dalam usaha pengendalian produk rusak karena dengan semakin ditingkatkannya usaha 

pengendalian sampai pada tingkat optimal diharapkan tingkat minimum total biaya kualitas dapat tercapai. 

3. Perusahaan perlu menyusun angaran biaya kualitas supaya biaya kualitas yang terjadi dapat diturunkan dan usaha untuk 

meningkatkan kualitas produk dapat terencana dengan baik. Penyusunan anggaran juga berguna untuk membandingkan biaya 

kualitas yang terjadi dengan biaya kualitas yang dianggarkan sehingga dapat dilakukan evaluasi biaya kualitas dari periode ke 

periode. 

4. Agar proses pengendalian dapat lebih efektif dalam tiap bagian sebaiknya dibentuk quality circle  yaitu suatu team yang terdiri 

dari seorang supervisor beserta bawahannya yang senantiasa mendiskusikan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
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kualitas. Program ini akan menunjang pelaksanaan kebijakan kualitas dimana seluruh karyawan dilibatkan dalam mengendalikan 

kualitas. 

 

 
 

TABEL 3.1 
Data Elemen Biaya Kualitas Hem tahun 2000 

           
  Biaya Pencegahan Biaya Penilaian   Biaya 

Kegagalan 
Internal 

    

 
Bulan Biaya 

Pengawasan 
dan 

Pengendalian 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan 
Pengujian 

Bahan Baku 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan Pengujian 
bahan baku 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan Pengujian 
Produk jadi 

Biaya evaluasi 
persediaan 
produk jadi 

Total Biaya 
Pengendalian  

Biaya 
Perbaikan 

Produk cacat 

Total Biaya 
Kegagalan 

Total Biaya 
Kualitas 

 
Januari 2000 1,178,244.27 706,946.56 848,335.87 1,413,893.13 589,122.14 4,736,541.97 222,919.10 222,919.10 4,959,461.07  
Februari 1,225,000.00 735,000.00 882,000.00 1,470,000.00 612,500.00 4,924,500.00 220,491.85 220,491.85 5,144,991.85  
Maret 1,314,681.44 788,808.86 946,570.64 1,577,617.73 657,340.72 5,285,019.39 212,991.60 212,991.60 5,498,010.99  
April 1,162,835.82 697,701.49 837,241.79 1,395,402.99 581,417.91 4,674,600.00 233,908.07 233,908.07 4,908,508.07  
Mei 1,779,498.86 1,067,699.32 1,281,239.18 2,135,398.63 889,749.43 7,153,585.42 149,914.72 149,914.72 7,303,500.14  
Juni 1,676,173.12 1,005,703.87 1,206,844.65 2,011,407.74 838,086.56 6,738,215.94 156,791.55 156,791.55 6,895,007.49  
Juli 1,584,328.02 950,596.81 1,140,716.17 1,901,193.62 792,164.01 6,368,998.63 165,043.73 165,043.73 6,534,042.36  
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Agustus 1,104,905.66 662,943.40 795,532.08 1,325,886.79 552,452.83 4,441,720.76 252,967.39 252,967.39 4,694,688.15  
september 977,142.86 586,285.71 703,542.85 1,172,571.43 488,571.43 3,928,114.28 268,146.59 268,146.59 4,196,260.87  
Oktober 934,285.71 560,571.43 672,685.71 1,121,142.86 467,142.86 3,755,828.57 284,676.18 284,676.18 4,040,504.75  
November 1,028,571.43 617,142.86 740,571.43 1,234,285.71 514,285.71 4,134,857.14 253,453.63 253,453.63 4,388,310.77  
Desember 1,077,735.85 646,641.51 775,969.81 1,293,283.02 538,867.92 4,332,498.11 240,096.16 240,096.16 4,572,594.27  
Total 15,043,403.04 9,026,041.82 10,831,250.18 18,052,083.65 7,521,701.52 60,474,480.21 2,661,400.57 2,661,400.57 63,135,880.78  
  Sumber : Data Biaya Kualitas PT. Batik Danar Hadi Surakarta 

                tahun 2000 dan 2001 
TABEL 3.2 

Data Elemen Biaya Kualitas Hem tahun 2001 
           
  Biaya Pencegahan Biaya Penilaian   Biaya 

Kegagalan 
Internal 

    

 
Bulan Biaya 

Pengawasan 
dan 

Pengendalian 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan 
Pengujian 

Bahan Baku 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan Pengujian 
bahan baku 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan Pengujian 
Produk jadi 

Biaya 
evaluasi 

persediaan 
produk jadi 

Total Biaya 
Pengendalian  

Biaya 
Perbaikan 

Produk cacat 

total Biaya 
Kegagalan 

Total Biaya 
Kualitas 

 
Januari 2001 1,271,755.73 763,053.44 915,664.13 1,526,106.87 635,877.86 5,112,458.03 215,069.83 215,069.83 5,327,527.86  
Februari 1,344,392.52 806,635.51 967,962.62 1,613,271.03 672,196.26 5,404,457.94 204,064.89 204,064.89 5,608,522.83  
Maret 1,384,487.53 830,692.52 996,831.02 1,661,385.04 692,243.77 5,565,639.88 190,108.21 190,108.21 5,755,748.09  
April 1,500,831.02 900,498.61 1,080,598.34 1,800,997.23 750,415.51 6,033,340.71 176,757.81 176,757.81 6,210,098.52  
Mei 1,462,149.53 877,289.72 1,052,747.66 1,754,579.44 731,074.77 5,877,841.12 186,587.69 186,587.69 6,064,428.81  
Juni 1,459,347.83 875,608.70 1,050,730.43 1,751,217.39 729,673.91 5,866,578.26 189,060.11 189,060.11 6,055,638.37  
Juli 1,184,776.12 710,865.67 853,038.80 1,421,731.34 592,388.06 4,762,799.99 221,484.05 221,484.05 4,984,284.04  
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Agustus 1,393,457.94 836,074.77 1,003,289.72 1,672,149.53 696,728.97 5,601,700.93 188,348.49 188,348.49 5,790,049.42  
september 1,327,388.06 796,432.84 955,719.40 1,592,865.67 663,694.03 5,336,100.00 210,316.79 210,316.79 5,546,416.79  
Oktober 1,576,521.74 945,913.04 1,135,095.65 1,891,826.09 788,260.87 6,337,617.39 172,411.31 172,411.31 6,510,028.70  
November 1,177,358.49 706,415.09 847,698.11 1,412,830.19 588,679.25 4,732,981.13 234,165.00 234,165.00 4,967,146.13  
Desember 1,374,130.43 824,478.26 989,373.91 1,648,956.52 687,065.22 5,524,004.34 196,562.50 196,562.50 5,720,566.84  
Total 16,456,596.94 9,873,958.17 11,848,749.79 19,747,916.34 8,228,298.48 66,155,519.72 2,384,936.68 2,384,936.68 68,540,456.40  
  Sumber : Data Biaya Kualitas PT. Batik Danar Hadi Surakarta 

                tahun 2000 dan 2001 
 

TABEL 3.3 
Data Elemen Biaya Kualitas Rok tahun 2000 

           
  Biaya Pencegahan Biaya Penilaian   Biaya 

Kegagalan 
Internal 

    

 
Bulan Biaya 

Pengawasan 
dan 

Pengendalian 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan 
Pengujian 

Bahan Baku 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan 
Pengujian 

bahan baku 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan Pengujian 
Produk jadi 

Biaya 
evaluasi 

persediaan 
produk jadi 

Total Biaya 
Pengendalian  

Biaya 
Perbaikan 

Produk cacat 

total Biaya 
Kegagalan 

Total Biaya 
Kualitas 

 
Januari 2000 1,152,941.18 576,470.59 720,588.23 1,297,058.82 1,008,823.53 4,755,882.35 89,806.68 89,806.68 4,845,689.03  
Februari 1,104,905.66 656,313.97 669,572.83 1,325,886.79 552,452.83 4,309,132.08 97,071.04 97,071.04 4,406,203.12  
Maret 968,470.59 484,235.29 605,294.12 1,089,529.41 847,411.76 3,994,941.17 102,728.55 102,728.55 4,097,669.72  
April 1,462,149.53 868,516.82 886,062.62 1,754,579.44 731,074.77 5,702,383.18 74,082.94 74,082.94 5,776,466.12  
Mei 1,384,487.53 822,385.59 838,999.46 1,661,385.04 692,243.77 5,399,501.39 80,726.77 80,726.77 5,480,228.16  
Juni 1,676,173.12 995,646.83 1,015,760.91 2,011,407.74 838,086.56 6,537,075.16 64,379.77 64,379.77 6,601,454.93  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Juli 1,584,328.02 941,090.84 960,102.78 1,901,193.62 792,164.01 6,178,879.27 66,049.18 66,049.18 6,244,928.45  
Agustus 1,393,457.94 827,714.02 844,435.52 1,672,149.53 696,728.97 5,434,485.98 76,635.03 76,635.03 5,511,121.01  
september 631,024.39 315,512.20 394,390.24 709,902.44 552,146.34 2,602,975.61 140,693.46 140,693.46 2,743,669.07  
Oktober 774,439.02 387,219.51 484,024.40 871,243.90 677,634.15 3,194,560.98 120,594.39 120,594.39 3,315,155.37  
November 754,864.86 377,432.43 471,790.55 849,222.97 660,506.76 3,113,817.57 132,045.16 132,045.16 3,245,862.73  
Desember 1,077,735.85 640,175.09 653,107.93 1,293,283.02 538,867.92 4,203,169.81 98,330.29 98,330.29 4,301,500.10  
Total 13,964,977.69 7,892,713.18 8,544,129.59 16,436,842.72 8,588,141.37 55,426,804.55 1,143,143.26 1,143,143.26 56,569,947.81  
  Sumber : Data Biaya Kualitas PT. Batik Danar Hadi Surakarta 

                tahun 2000 dan 2001 
TABEL 3.4 

Data Elemen Biaya Kualitas Rok tahun 2001 
           
  Biaya Pencegahan Biaya Penilaian   Biaya 

Kegagalan 
Internal 

    

 
Bulan Biaya 

Pengawasan 
dan 

Pengendalian 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan 
Pengujian 

Bahan Baku 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan 
Pengujian 

bahan baku 

Biaya 
Pemeriksaan 

dan Pengujian 
Produk jadi 

Biaya evaluasi 
persediaan 
produk jadi 

Total Biaya 
Pengendalian  

Biaya 
Perbaikan 

Produk cacat 

total Biaya 
Kegagalan 

Total Biaya 
Kualitas 

 
Januari 2001 1,314,681.44 780,920.77 796,696.96 1,577,617.73 657,340.72 5,127,257.62 83,580.75 83,580.75 5,210,838.37  
Februari 980,000.00 490,000.00 612,500.00 1,102,500.00 857,500.00 4,042,500.00 99,785.20 99,785.20 4,142,285.20  
Maret 946,536.59 473,268.29 591,585.36 1,064,853.66 828,219.51 3,904,463.41 113,755.13 113,755.13 4,018,218.54  
April 1,406,588.24 703,294.12 879,117.65 1,582,411.76 1,230,764.71 5,802,176.48 71,156.58 71,156.58 5,873,333.06  
Mei 1,177,358.49 699,350.94 713,479.24 1,412,830.19 588,679.25 4,591,698.11 93,078.56 93,078.56 4,684,776.67  
Juni 834,324.32 417,162.16 521,452.70 938,614.86 730,033.78 3,441,587.82 119,962.96 119,962.96 3,561,550.78  
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Juli 1,779,498.86 1,057,022.33 1,078,376.31 2,135,398.63 889,749.43 6,940,045.56 53,817.85 53,817.85 6,993,863.41  
Agustus 1,500,831.02 891,493.62 909,503.61 1,800,997.23 750,415.51 5,853,240.99 68,971.53 68,971.53 5,922,212.52  
september 868,636.36 434,318.18 542,897.73 977,215.91 760,056.82 3,583,125.00 115,205.90 115,205.90 3,698,330.90  
Oktober 1,344,392.52 798,569.15 814,701.88 1,613,271.03 672,196.26 5,243,130.84 82,597.45 82,597.45 5,325,728.29  
November 1,350,810.81 675,405.41 844,256.75 1,519,662.16 1,181,959.46 5,572,094.59 74,944.55 74,944.55 5,647,039.14  
Desember 1,091,363.64 545,681.82 682,102.27 1,227,784.09 954,943.18 4,501,875.00 96,357.28 96,357.28 4,598,232.28  
Total 14,595,022.29 7,966,486.79 8,986,670.46 16,953,157.25 10,101,858.63 58,603,195.42 1,073,213.74 1,073,213.74 59,676,409.16  
  Sumber : Data Biaya Kualitas PT. Batik Danar Hadi Surakarta 

                tahun 2000 dan 2001 
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TABEL 3.5 
Data Produksi dan Kerusakan Garmen Hem Tahun 2000 dan 2001 

      

Bulan 
Jumlah Produksi 

(Unit) 
jumlah Rusak 

(unit) % Kerusakan 
Kuadrat % 
Kerusakan 

Januari   34,000 189 0.555882 0.309005 
Februari 32,750 182 0.555725 0.308830 
Maret 31,500 175 0.555556 0.308642 
April 30,000 167 0.556667 0.309878 
Mei 28,500 150 0.526316 0.277008 
Juni 27,500 144 0.523636 0.274195 
Juli 26,500 142 0.535849 0.287134 
Agustus 27,000 152 0.562963 0.316927 
september 30,250 191 0.631405 0.398672 
Oktober 32,250 213 0.660465 0.436214 
November 34,250 215 0.627737 0.394054 
Desember 37,000 221 0.597297 0.356764 
Januari   37,250 207 0.555705 0.308808 
Februari 35,500 197 0.554930 0.307947 
Maret 34,250 190 0.554745 0.307741 
April 32,500 180 0.553846 0.306746 
Mei 30,500 169 0.554098 0.307025 
Juni 29,750 165 0.554622 0.307605 
Juli 28,250 157 0.555752 0.308861 
Agustus 29,750 165 0.554622 0.307605 
september 32,250 179 0.555039 0.308068 
Oktober 34,500 191 0.553623 0.306499 
November 36,500 203 0.556164 0.309319 
Desember 38,750 215 0.554839 0.307846 

Sumber : Laporan Penjualan  PT. Batik Danar Hadi 
   Surakarta  tahun 2000 dan 2001 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABEL 3.6 
Data Produksi dan Kerusakan Garmen Rok Tahun 2000 dan 2001 

      
Bulan Jumlah Produksi jumlah Rusak % Kerusakan Kuadrat % 
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(Unit) (unit) Kerusakan 

Januari   12,250 80 0.653061 0.426489 
Februari 11,000 72 0.654545 0.428430 
Maret 9,750 64 0.656410 0.430874 
April 8,250 53 0.642424 0.412709 
Mei 6,750 44 0.651852 0.424911 
Juni 5,500 35 0.636364 0.404959 
Juli 4,750 30 0.631579 0.398892 
Agustus 5,250 34 0.647619 0.419410 
september 8,500 59 0.694118 0.481799 
Oktober 10,500 75 0.714286 0.510204 
November 12,500 89 0.712000 0.506944 
Desember 15,250 100 0.655738 0.429992 
Januari   14,250 93 0.652632 0.425928 
Februari 12,500 82 0.656000 0.430336 
Maret 11,250 74 0.657778 0.432672 
April 9,500 61 0.642105 0.412299 
Mei 7,500 49 0.653333 0.426844 
Juni 6,750 45 0.666667 0.444444 
Juli 5,250 33 0.628571 0.395102 
Agustus 6,750 43 0.637037 0.405816 
september 9,250 61 0.659459 0.434887 
Oktober 11,500 75 0.652174 0.425331 
November 13,500 87 0.644444 0.415309 
Desember 15,750 103 0.653968 0.427674 

Sumber : Laporan Penjualan  PT. Batik Danar Hadi 
   Surakarta  tahun 2000 dan 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABEL 3.7 

Penjualan Hem (dalam rupiah) 
PT.BATIK DANAR HADI-Divisi Garmen 

Tahun 2000-2001 
   
Bulan Tahun 2000 Tahun 2001 
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Januari   152,150,850.00 203,737,944.00 
Februari 146,557,069.00 194,166,363.00 
Maret 140,963,288.00 187,329,519.00 
April 134,250,750.00 177,757,938.00 
Mei 127,538,213.00 166,818,988.00 
Juni 121,944,431.00 162,716,881.00 
Juli 118,588,163.00 154,512,669.00 
Agustus 120,825,675.00 162,716,881.00 
september 135,369,506.00 176,390,569.00 
Oktober 144,319,556.00 188,696,888.00 
November 153,269,606.00 199,635,838.00 
Desember 165,575,925.00 211,942,156.00 

Total 1,661,353,032.00 2,186,422,634.00 
Sumber : Laporan Penjualan  PT. Batik Danar Hadi 

   Surakarta  tahun 2000 dan 2001 
 

TABEL 3.8 

Penjualan Rok  (dalam rupiah) 
PT.BATIK DANAR HADI-Divisi Garmen 

Tahun 2000-2001 
   
Bulan Tahun 2000 Tahun 2001 
Januari   79,103,456.00 106,174,969.00 
Februari 71,031,675.00 93,135,938.00 
Maret 62,959,894.00 83,822,344.00 
April 53,273,756.00 70,783,313.00 
Mei 43,587,619.00 55,881,563.00 
Juni 35,515,838.00 50,293,406.00 
Juli 30,672,769.00 39,117,094.00 
Agustus 33,901,481.00 50,293,406.00 
september 54,888,113.00 68,920,594.00 
Oktober 67,802,963.00 85,685,063.00 
November 80,717,813.00 100,586,813.00 
Desember 98,475,731.00 177,351,281.00 
Total 711,931,108.00 982,045,784.00 

                                Sumber : Laporan Penjualan  PT. Batik Danar 
Hadi 

                                 Surakarta  tahun 2000 dan 2001 
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Data Biaya Kualitas Hem Tahun 2000 dan 2001 
      

Bulan 
Biaya 

Pengendalian 
Biaya 

Kegagalan 
Total Biaya 

Kualitas 

% 
Kerusaka

n 
Kuadrat % 
Kerusakan 

Januari 2000  4,736,541.97 222,919.10 4,959,461.07 0.555882 0.309005 
Februari 4,924,500.00 220,491.85 5,144,991.85 0.555725 0.308830 
Maret 5,285,019.39 212,991.60 5,498,010.99 0.555556 0.308642 
April 4,674,600.00 233,908.07 4,908,508.07 0.556667 0.309878 
Mei 7,153,585.42 149,914.72 7,303,500.14 0.526316 0.277008 
Juni 6,738,215.94 156,791.55 6,895,007.49 0.528440 0.279249 
Juli 6,368,998.63 165,043.73 6,534,042.36 0.535849 0.287134 
Agustus 4,441,720.76 252,967.39 4,694,688.15 0.562963 0.316927 
september 3,928,114.28 268,146.59 4,196,260.87 0.631405 0.398672 
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Oktober 3,755,828.57 284,676.18 4,040,504.75 0.660465 0.436214 
November 4,134,857.14 253,453.63 4,388,310.77 0.627737 0.394054 
Desember 4,332,498.11 240,096.16 4,572,594.27 0.597297 0.356764 
Januari  2001 5,112,458.03 215,069.83 5,327,527.86 0.555705 0.308808 
Februari 5,404,457.94 204,064.89 5,608,522.83 0.554930 0.307947 
Maret 5,565,639.88 190,108.21 5,755,748.09 0.554745 0.307741 
April 6,033,340.71 176,757.81 6,210,098.52 0.553846 0.306746 
Mei 5,877,841.12 186,587.69 6,064,428.81 0.554098 0.307025 
Juni 5,866,578.26 189,060.11 6,055,638.37 0.554622 0.307605 
Juli 4,762,799.99 221,484.05 4,984,284.04 0.555752 0.308861 
Agustus 5,601,700.93 188,348.49 5,790,049.42 0.554622 0.307605 
september 5,336,100.00 210,316.79 5,546,416.79 0.555039 0.308068 
Oktober 6,337,617.39 172,411.31 6,510,028.70 0.553623 0.306499 
November 4,732,981.13 234,165.00 4,967,146.13 0.556164 0.309319 
Desember 5,524,004.34 196,562.50 5,720,566.84 0.554839 0.307846 
 
  Sumber : Data Biaya Kualitas PT. Batik Danar Hadi Surakarta 

                tahun 2000 dan 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Biaya Kualitas Rok Tahun 2000 dan 2001 

      

Bulan 
Biaya 

Pengendalian 
Biaya 

Kegagalan 
Total Biaya 

Kualitas 
% 

Kerusakan 
Kuadrat % 
Kerusakan 

Januari  2000 4,755,882.35 89,806.68 4,845,689.03 0.653061 0.426489 
Februari 4,309,132.08 97,071.04 4,406,203.12 0.654545 0.428430 
Maret 3,994,941.17 102,728.55 4,097,669.72 0.656410 0.430874 
April 5,702,383.18 74,082.94 5,776,466.12 0.642424 0.412709 
Mei 5,399,501.39 80,726.77 5,480,228.16 0.651852 0.424911 
Juni 6,537,075.16 64,379.77 6,601,454.93 0.636364 0.404959 
Juli 6,178,879.27 66,049.18 6,244,928.45 0.631579 0.398892 
Agustus 5,434,485.98 76,635.03 5,511,121.01 0.647619 0.419410 
september 2,602,975.61 140,693.46 2,743,669.07 0.694118 0.481799 
Oktober 3,194,560.98 120,594.39 3,315,155.37 0.714286 0.510204 
November 3,113,817.57 132,045.16 3,245,862.73 0.712000 0.506944 
Desember 4,203,169.81 98,330.29 4,301,500.10 0.655738 0.429992 
Januari  2001 6,363,816.96 83,580.75 6,447,397.71 0.652632 0.425928 
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Februari 5,652,601.20 99,785.20 5,752,386.40 0.656000 0.430336 
Maret 3,003,411.07 113,755.13 3,117,166.20 0.657778 0.432672 
April 3,537,791.37 71,156.58 3,608,947.95 0.642105 0.412299 
Mei 3,470,422.03 93,078.56 3,563,500.59 0.653333 0.426844 
Juni 4,478,494.61 119,962.96 4,598,457.57 0.666667 0.444444 
Juli 6,940,045.56 53,817.85 6,993,863.41 0.628571 0.395102 
Agustus 5,853,240.99 68,971.53 5,922,212.52 0.637037 0.405816 
september 3,583,125.00 115,205.90 3,698,330.90 0.659459 0.434887 
Oktober 5,243,130.84 82,597.45 5,325,728.29 0.652174 0.425331 
November 5,572,094.59 74,944.55 5,647,039.14 0.644444 0.415309 
Desember 4,501,875.00 96,357.28 4,598,232.28 0.653968 0.427674 
  Sumber : Data Biaya Kualitas PT. Batik Danar Hadi Surakarta 

                tahun 2000 dan 2001 
 
 
 

Regression  
BIAYA PENGENDALIAN HEM 

Descriptive Statistics
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Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Biaya Pengendalianb. 
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Model Summary

.876a .767 .745 445797.9714744
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of the
Estimate

Predictors: (Constant), Kuadrat % Kerusakan, % Kerusakan
a. 

 
ANOVAb

13745240349942.4 2 6872620174971.2 34.582 .000a

4173452458784.165 21 198735831370.67

17918692808726.6 23

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kuadrat % Kerusakan, % Kerusakana. 

Dependent Variable: Biaya Pengendalianb. 
 

Coefficientsa
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Model
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Regression  
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BIAYA KEGAGALAN HEM 

Descriptive Statistics
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Model Summary
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Coefficientsa
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Regression  
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Regression  
BIAYA KEGAGALAN ROK 

Descriptive Statistics

92348.20833333 22691.60840032 24

.65642354 2.1720789E-02 24

.43134399 2.9240864E-02 24

Biaya Kegagalan

% Kerusakan

Kuadrat % Kerusakan

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1.000 .864 .857

.864 1.000 1.000

.857 1.000 1.000

. .000 .000

.000 . .000

.000 .000 .

24 24 24

24 24 24

24 24 24

Biaya Kegagalan

% Kerusakan

Kuadrat % Kerusakan

Biaya Kegagalan

% Kerusakan

Kuadrat % Kerusakan

Biaya Kegagalan

% Kerusakan

Kuadrat % Kerusakan

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Biaya
Kegagalan % Kerusakan

Kuadrat %
Kerusakan

 
Variables Entered/Removedb

Kuadrat % Kerusakan,
% Kerusakan

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Biaya Kegagalanb. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Model Summaryb
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Curve Fit  TOTAL BIAYA KUALITAS ROK 
MODEL:  MOD_3. 
_ 
 
 
 
Independent:  V5 
 
 
  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1      b2 
 
   TOTAL_BI QUA  .601    21   15.79  .000 3.5E+08 -1.E+09 7.0E+08 
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Curve Fit TOTAL BIAYA KUALITAS HEM 
MODEL:  MOD_4. 
_ 
 
 
 
Independent:  V5 
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  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1      b2 
 
   TOTAL_BI QUA  .767    21   34.63  .000 1.2E+08 -4.E+08 3.0E+08 
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Descriptive Statistics
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Mean Std. Deviation N

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adnan, M.A. dan Faisal Arief Subandi, (2000), Akuntansi Mutu Terpadu, 

Yogyakarta: UPP. AMP. YKPN. 
 
Basterfield, D.H, (1999), Total Quality Management, Second Edition, New  

Jersey : Prentice – Hall, Inc. 
 
Blocher, Edward J, Kung H. Chen, Thomas W. Lin, (2000), Manajemen Biaya: 

dengan Tekanan Strategik, Jakarta : Salemba Empat. 
 
Dwi Kristiani, (2002) Analisis Pengukuran dan Pengendalian Biaya Kualitas, 

Skripsi S1, FE UNS, Surakaerta 
 
Fregenbaum, A. V, (1986), Total Quality Control, Third Edition, New York : MC 

Grow – Hill 
 
Fregenbaum, A. V, (1992), Kendali Mutu Terpadu , terjemahan, Hundaya 

Kandahjaya, Penerbit Erlangga, Jakarta 
 
Garspersz, Vincent, (2000), Total Quality Management, Jakarta : PT. Gramedia 

Pustaka Utama 
 
Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen, (1994), Management Accounting, 

third edition, South Western Publishing Co, Ohio. 
 
Hilton, R.W, Michael W.M, Frank H.S, (2000), Cost Management : Strategiies 

for Business Decisions, New York : MC Grow – Hill Book Co. Inc 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



James, Poul T.J (1996) Total Quality Management (An Introductory Text), 
Hertfordshire : Prentice Hall, Europe  

 
Juran, J.M. and Frank M.Gryna (1993) Quality Planning and Analysis, Third 

Edition, New York: Mc Grow-Hill Book.Co 
 
Mizuno, Shigeru, (1994), Pengendalian Mutu Perusahaan Secara Menyeluruh, 

terjemahan T. Hermaya, PT. Pustaka Budiman Presindo, Jakarta. 
 
Nasution, M.N, (2001), Manajemen Mutu Terpadu, Penerbit Ghalia Indonesia, 

Jakarta. 
 
Supriyono, R. A., (1994), Akuntansi Biaya dan Akuntansi manajemen untuk 

Tehnologi Maju dan Globalisasi, BPFE, Yogyakarta. 
 
Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana, (!995), Total Quality Management, Andi 

Offset, Yagyakarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


