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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya transportasi, komunikasi dan 

teknologi menjadikan sebuah perusahaan ditutut untuk dapat 

mempertahankan bahkan meningkatkan keunggulan yang dimilikinya agar 

dapat bersaing. Persaingan yang dihadapi oleh suatu perusahaan bukan 

hanya berasal dari persaingan lokal saja, tetapi juga mencangkup pesaing-

pesaing dari luar negeri. Agar perusahaan dapat terus bertahan dalam 

“pasar” dan menjalankan kegiatan operasi secara berkesinambungan di 

tengah persaingan yang semakin ketat, salah satu cara yang dapat 

ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

Kualitas merupakan ukuran kemampuan suatu produk dalam 

memenuhi kepuasan konsumen dan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, sekaligus juga merupakan kunci keberhasilan perusahaan agar 

dapat bersaing secara kompetitif (Fitria dan Daud, 2012). Memperbaiki 

kualitas secara terus-menerus merupakan sesuatu yang penting dalam 

membangun masa depan bisnis yang berkelanjutan. Namun, untuk 

mengukur kualitas sehingga dapat digunakan sebagai alat perencanaan, 

pengendalian, atau bahkan pengambilan keputusan atas kualitas dari suatu 

produk yang dihasilkan, maka perlu diketahui berapa besar biaya kualitas 

(cost of quality) yang dikeluarkan perusahaan untuk mencapai kualitas 

produk yang diinginkan oleh konsumen. 
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Pengukuran kualitas melalui biaya kualitas dapat dilakukan karena 

kualitas tidak hanya ditentukan oleh gambaran visual dari bentuk fisik 

produk saja, tetapi bisa juga dilihat dari biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh produk yang berkualitas dan pengukuran melalui biaya 

(berupa ukuran vinansial) akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan 

pengendalian, perencanaan dan pengambilan keputusan (Susato, 2005). 

Semakin rendahnya biaya kualitas menunjukkan semakin baiknya  

program perbaikan kualitas yang dijalankan oleh perusahaan. Dan 

tentunya semakin baik kualitas yang dihasilkan secara tidak langsung 

dapat meningkatkan pangsa pasar dan nilai penjualan. Meningkatnya 

penjualan dengan semakin menurunnya biaya yang dikeluarkan maka 

tentu akan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan (Sandag, dkk, 

2014). Hansen dan Mowen (2009:273) menyatakan bahwa, biaya kualitas 

dapat dibagi menjadi 4 kategori biaya, yakni : biaya pencegahan 

(prevention cost), biaya penilaian (apprasial cost), biaya kegagalan 

internal (internal failure cost)  dan biaya kegagalan eksternal (eksternal 

failure cost)”. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai biaya kualitas 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Sandag, dkk (2014) penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan biaya kualitas di 

perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah 

kuantitatif yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian 
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ini dapat disimpulkan bahwa  dengan adanya alokasi biaya kualitas yang 

dikeluarkan oleh perusahaan khususnya biaya pencegahan dan biaya 

penilaian akan menurunkan biaya kegagalan dan tentu akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2005) 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi biaya kualitas 

secara bersamaan maupun secara individu memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan dari tahun 2011 

sampai 2013 total realisasi biaya kualitas khususnya biaya pengendalian 

terus meningkat, untuk biaya kegagalan dari tahun 2011 sampai 2013 

selalu menurun dan biaya kualitas secara individu maupun bersamaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

Membahas mengenai biaya kualitas, tentu ada perusahaan yang 

menerapkan biaya ini tetapi ada pula yang tidak. Akan tetapi sering kali 

ditemui banyak perusahaan yang menerapkan biaya kualitas salah satunya 

Koperasi Agro Niaga Jabung (KAN). KAN merupakan koperasi yang 

memiliki Unit Susu Olahan “JAB MILK”. Sebagai koperasi yang 

mengelola susu menjadi produk minuman kemasan siap saji, KAN perlu 

menjaga kualitas produk. Hal tersebut dikarenakan  banyaknya produk-

produk sejenis dari perusahaan lain sehingga Unit Susu Olahan “JAB 

MILK” perlu menjaga bahkan meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan sehingga dapat mampu bersaing dan bertahan dalam pasar. 
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Selain itu KAN juga perlu memperhatikan biaya-biaya apa saja yang 

dikeluarkan untuk menjaga kualitas produk. Dengan adanya kesesuaian 

antara produk yang dihasilkan dengan keinginan konsumen maka 

diharapkan akan menimbulkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. 

Produk dengan kualitas yang baik berdampak pada penjualan yang tinggi 

dan secara otomatis akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan memerlukan bahan 

baku yang diperoleh sendiri atau diperoleh dari luar perusahaan sehingga 

dapat dilihat dari kelancaran proses produksi dalam perusahaan. 

Perusahaan harus berusaha menyediakan sesuai dengan kebutuhan, dan 

pengawasan bahan baku maka perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya 

yang tidak perlu atau dinilai cukup mahal tetapi tidak efisien dan 

menghitung pengaruh biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan, 

biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan eksternal yang dapat 

meningkatkan profit perusahaan (Sandag, dkk, 2014). 

Atas dasar latar belakang di atas, akan ditetapkan topik sekaligus 

judul “Analisis Biaya Kualitas dalam Meningkatkan Profitabilitas 

Perusahaan Studi Kasus Pada Koperasi Agro Niaga Jabung (Unit 

Susu Olahan JAB MILK)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana identifikasi dan pengklasifikasian biaya kualitas yang 

diterapkan pada Unit Susu Olahan “JAB MILK”? 

2. Bagaimana hubungan biaya kualitas terhadap profitabilitas pada 

Unit Susu Olahan “JAB MILK”? 

 
C. Batasan Masalah  

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka 

penelitian ini difokuskan pada pencatatan dan identifikasi akun-akun biaya 

yang berkaitan dengan biaya kualitas terhadap profit yang dihasilkan pada 

Unit Susu Olahan “JAB MILK” di Koperasi Agro Niaga Jabung periode 

2013-2015. 

  
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis identifikasi dan 

pengklasifikasian biaya kualitas yang diterapkan pada Unit Susu 

Olahan “JAB MILK”. 

2. Untuk menganalisis hubungan biaya kualitas terhadap profitabilitas 

pada Unit Susu Olahan “JAB MILK”. 
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E.  Mafaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

bagi Koperasi Agro Niaga Jabung (Unit Susu Olahan JAB MILK) 

berkenan dengan biaya kualitas yang dikeluarkan perusahaan dan 

dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

referensi apabila akedemisi ingin melakukan penelitian selanjutnya 

sebagai salah satu sumber informasi tambahan yang bermanfaat, serta 

dapat dijadikan sebagai perbandingan dan bahan kepustakaan guna 

menambah pengetahuan mengenai biaya kualitas. 

 

 

 


