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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Pada zaman yang semakin pesat seperti sekarang ini, banyak para pengusaha 

khususnya pada bidang industri semakin tertantang untuk membuat bisnisnya 

semakin maju dan berkembang. Tidak terkecuali pada usaha kecil, menengah, 

maupun usaha yang sudah besar sekalipun. UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) menjadi salah satu usaha yang saat ini semakin banyak dan 

berkembang. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang 

pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat 

beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. 

Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi pengangguran 

yang ada di Indonesia. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan 

daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. 

      UMKM pada mulanya tidak mengalami kemajuan yang sangat berarti baik dari 

segi kuantitas maupun dari kualitas, karena pada saat itu belum terdapat perhatian 

yang serius dari pihak-pihak yang berwenang, perhatian hanya diarahkan sebagai 

bentuk formalitas saja. Tapi sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998 

dimana UMKM ternyata mempunyai ketahanan yang relatif baik dibanding usaha 

besar, maka pihak-pihak yang berwenang sudah mulai sangat memperhatikan 

terhadap perkembangan UMKM baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 
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      Agar tetap dapat bersaing dengan industri lainnya, para pengusaha UMKM 

harus dapat menghasilkan produk yang berkualitas agar memperoleh laba yang 

maksimal. Untuk dapat meningkatkan kualitas produk, suatu industri harus dapat 

menyesuaikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jika kualitas produk tersebut 

sudah memenuhi kriteria perusahaan dan dapat memuaskan pelanggan, pasti para 

pelanggan akan lebih mempercayai kualitas produk tersebut. Jika para pelanggan 

mempercayainya, itu akan berdampak baik pada profitabilitas perusahaan. 

Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memuaskan para pelanggan dengan produk 

yang dihasilkan, para pelanggan tersebut tidak akan mempercayai kualitas produk, 

sehingga itu akan berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. 

      Dalam meningkatkan kualitas suatu produksi, perusahaan tidak akan terlepas 

dari biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas suatu produk 

disebut biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan suatu indikator finansial kinerja 

kualitas perusahaan. Dalam bersaing, perusahaan memilih untuk bersaing melalui 

harga yang rendah. Namun harga yang rendah bukan berarti kualitas yang dimiliki 

perusahaan tersebut juga rendah. Harga yang rendah tersebut juga harus mampu 

memuaskan para pelanggan dengan kualitas produk yang dihasilkan (Tandiontong, 

dkk; 2010). Perusahaan harus dapat mengetahui biaya-biaya yang diperlukan dalam 

meningkatkan kualitas suatu produk. Klasifikasi biaya kualitas yang harus diukur 

oleh suatu perusahaan meliputi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan 

internal, dan biaya kegagalan eksternal (Hansen dan Mowen, 2009). 
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      Biaya kualitas yang terjadi dalam suatu perusahaan, dapat digunakan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana fungsi sistem pengendalian kualitas yang ada di 

dalam suatu perusahaan. Semakin rendah biaya kualitas yang dikeluarkan oleh 

perusahaan, menunjukkan semakin baiknya program pelayanan kualitas yang 

dijalankan oleh perusahaan. Dengan demikian akan semakin baik pula kualitas 

yang dihasilkan dan secara tidak langsung akan menaikkan pangsa pasar dan nilai 

penjualan. Oleh Karena itu biaya kualitas merupakan biaya yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan karena dengan melihat biaya yang dikeluarkan perusahaan 

untuk kualitas suatu produk, perusahaan akan dapat menilai kelayakan produk 

tersebut sampai ke tangan konsumen. Meningkatnya penjualan, akan berdampak 

positif bagi perusahaan karena akan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan 

tersebut (Tandiontong, dkk; 2010). 

      Tujuan akhir dari setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan laba maksimal. 

Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat keuntungan atau tingkat profitabilitas yang 

didapat. Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. Profitabilitas adalah alat yang digunakan untuk menganalisis 

kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba 

perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya 

tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen 

harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. 
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      Gitman (2009:56) mendefinisikan profitabilitas merupakan hubungan antara 

pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan, baik 

lancar maupun tetap, dalam aktivitas produksi. Definisi tersebut mengandung 

pengertian bahwa profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktivanya dalam aktivitas yang produktif dan semakin tinggi 

efisiensi dari suatu perusahaan dalam mengelola aktivanya, maka akan semakin 

tinggi tingkat profitabilitasnya. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba-rugi perusahaan. Analisis 

profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset, maupun modal 

sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun 

gambaran tentang efektifitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang 

diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. 

      Karena kualitas suatu produk merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan dalam mengukur tingkat profitabilitas, banyak pula yang ingin meneliti 

sampai sejauh mana kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Beberapa peneliti 

seperti Tandiontong, dkk (2010) dan Sandag, dkk (2014) menjelaskan bahwa biaya 

kualitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Hadi, (2003) unsur biaya kualitas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga pokok penjualan. Winahyu, 

(2012) juga menjelaskan bahwa persepsi harga, kualitas produk, dan daya tarik 

iklan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 
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Dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas 

sangat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

      Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, M. Chori 

yang dikutip dari Surya Online menjelaskan bahwa sebagai kota wisata, kota Batu 

merupakan salah satu kota yang memiliki banyak pengusaha UMKM. Pada tahun 

2013 ada sekitar kurang lebih 14.570 pegiat UMKM di kota Batu. Selain sebagai 

kota wisata, faktor yang mempengaruhi banyaknya sektor UMKM tersebut karena 

kota Batu memiliki sumberdaya yang memadai. Oleh karena itu, penduduk kota 

Batu memanfaatkan sumberdaya tersebut untuk berbisnis yang nantinya akan 

menguntungkan, dan sekaligus menambah pendapatan daerah kota Batu tersebut. 

Pada tahun 2013, sektor usaha UMKM membantu perekonomian mencapai 42% 

dari pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp. 54 Milyar. 

      Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah CV. Bagus Agriseta 

Mandiri. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri minuman dan makanan 

ringan. Perusahaan ini berlokasi di JL. Kopral Kasdi No. 2 Banaran-Batu. Produk 

yang dihasilkan CV. Bagus Agriseta Mandiri antara lain dodol apel, keripik apel, 

pia apel, dodol buah, keripik buah, sari buah, bakpia buah, manisan buah, dan sirup 

apel. Perusahaan sangat mengutamakan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, 

perusahaan selalu menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar tetap mendapat 

kepercayaan konsumen. Perusahaan selalu mengawasi dengan sangat teliti 

mengenai kelayakan produk yang akan dipasarkan kepada konsumen. Selain itu, 

Perusahaan telah menerapkan Organisasi Standar Internasional (ISO 9001:2008)) 
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sehingga produk yang dihasilkan oleh CV. Bagus Agriseta Mandiri sangat terjaga 

kualitasnya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Pengendalian Biaya Kualitas Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan (studi kasus pada CV. Bagus Agriseta Mandiri). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan perusahaan dalam meningkatkan 

kualitas produk pada tahun 2012, 2013, dan 2014? 

2. Bagaimana pengendalian biaya kualitas dan pengaruhnya terhadap 

profitabilitas pada CV. Bagus Agriseta Mandiri pada tahun 2012, 2013, dan 

2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan CV. Bagus Agriseta 

Mandiri dalam meningkatkan kualitas produk pada tahun 2012, 2013, dan 2014. 

2. Untuk menganalisis pengendalian biaya kualitas dan pengaruhnya terhadap 

profitabilitas pada CV. Bagus Agriseta Mandiri pada tahun 2012, 2013, dan 

2014. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan,  

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan 

mengenai biaya kualitas dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

 

 




