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ABSTRAKSI 

 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah aplikasi model, dimana peneliti melakukan observasi 

dalam pengumpulan data yang dilakukan pada Perusahaan “Pres Mebel” Blitar, dengan alamat 

yaitu Jl. Raya Talun No. 29 Blitar dengan judul penelitian yaitu: ”Analisa Kualitas Produk 

Dalam Rangka Efisiensi Biaya Produksi Pada Perusahaan “Pres Mebel” Blitar” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi biaya produksi pada Perusahaan 

“Pres Mebel” Blitar jika melakukan proses ulang terhadap produk cacat. Kegunaan penelitian 

yang ingin dicapai khususnya bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak manajemen dalam pengambilan suatu keputusan, terutama mengenai produk cacat dan 

efisiensi biaya produksi. 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Melakukan analisis atas biaya, dalam melakukan analisis terhadap biaya ini berdasarkan hasil 

analisis atas jenis kerusakan terjadinya. Setelah diketahui terjadinya kerusakan atau penurunan 

atas kualitas produk maka perusahaan menetapkan atas kebijakan mengenai pembiayaan atas 

perbaikan produk tersebut. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil perhitungan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

untuk produk pintu harga jual produk cacat adalah Rp.437.682.6 dan seluruh biaya produksinya 

adalah sebesar Rp.761.187,108, sedangkan untuk produk kusen harga jual seluruh produk cacat 

adalah Rp. 133.877.45 dan seluruh biaya produksinya adalah sebesar Rp.232.830,368. 

Berdasarkan hasil tersebut maka apabila perusahaan melakukan proses ulang atas produk cacat 

maka untuk harga jual produk pintu proses ulang adalah Rp. 962.901, 69 dan seluruh biaya 

produksinya adalah sebesar Rp. 837.305,819 sehingga dapat melakukan efisinsi biaya produksi 

atau keuntungan sebesar Rp. 125.595.9/ unit produk. Adapun untuk harga jual seluruh produk 

kusen proses ulang adalah Rp. 294.530.415 dan seluruh biaya produksinya adalah sebesar Rp. 

256.113,405, sehingga diperoleh tingkat efisensi atas biaya produksi atau keuntungan sebesar 

Rp. 38417.01/ unit produk. Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dengan melakukan proses 

ulang atas produk cacat maka perusahaan akan melakukan efisiensi atas biaya pada tahun 2006 

yaitu untuk produk kusen yaitu sebesar Rp. 1.459.846,38 sedangkan untuk produk pintu yaitu 

sebesar Rp. 3.014.301,6. 

Beberapa saran yang diberikan kepada perusahaan yaitu perusahaan sebaiknya melakukan proses 

ulang terhadap produk cacat karena dapat mengefisiensi biaya produksi. Diharapkan dalam 

melakukan proses ulang produk cacat tetap menggunakan prosedur standar kualitas yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dengan harapan kebijakan tersebut tidak merugikan perusahaan dan 

untuk mengatasi terjadinya penyimpangan kualitas produk, perusahaan perlu sering dilakukan 

pengecekan terhadap mesin-mesin yang digunakan dan sebaiknya memilih bahan baku yang baik 

sehingga kualitas barang yang dihasilkan tersebut juga akan baik dan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan.  



 


