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ABSTRACT
This reseach focuses on implementation ISO 9001 : 2008 qualit managementy system
in PT Nindya Karya (Persero), a contructions company owned by government. This reseach
wanted to see how ISO 9001 : 2008 quality management system have effect to construction
company revenue.
This reseach uses qualitative description method. Qualitative description metod is
used to analysis implementation of ISO 9001 : 2008 quality management system in PT
Nindya Karya (Persero). Collection data in this reseach using observation, interview and
library research.
The result of this reseach show that implementation of ISO 9001 : 2008 quality
management system in PT Nindya Karya (Persero)similiar to existing theory. Quality cost as
one of standard to evaluate perfomance of quality management system. ISO 9001 : 2008
quality management system has role to increased income of the company
Keywords : quality cost, ISO 9001 :2008, quality management system

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

: Ariani Respatiningsih

NPM

: 200712017

Jurusan

: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan
hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudia hari penulisan skripsi
ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata
tertib STIE IBS
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,

( Ariani Respatiningsih)

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR ...............................................................................................

i

ABSTRACT ...............................................................................................................

iii

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI......................................................

iv

DAFTAR ISI .............................................................................................................

v

DAFTAR TABEL....................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN..............................................................................................

x

BAB 1

: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.......................................................................

1

1.2 Permasalahan Penelitian .....................................................................

5

1.3 Batasan Penelitian ................................................................................

5

1.4 Tujuan Penelitian ................................................................................. 6
1.5 Manfaat Penelitian................................................................................. 6
1.6 Sistematika Penelitian........................................................................... 7

BAB 2

: LANDASAN TEORI
2.1 Konsep Sistem Manajemen Mutu
2.1.1 Definisi Sistem Manajemen Mutu.............................................

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

9

2.1.2 International Standard Organization (ISO) 9000 ....................

11

2.2 Konsep Quality Cost
2.2.1 Definisi Kualitas........................................................................... 20
2.2.2 Definisi Quality Cost.................................................................... 22
2.2.3 Pengkategorian Quality Cost........................................................ 25
2.2.4 Pelaporan Informasi Biaya Kualitas..........................................

29

2.2.5 Fungsi Biaya kualitas.................................................................... 33
2.2.6 Sifat Dinamis Biaya Kualitas....................................................... 37
2.2.7 Manfaat dan Batasan Quality Cost ............................................... 38
2.3 Penelitian Terdahulu............................................................................... 40
2.4 Rerangka Penelitian................................................................................ 44

BAB 3

: METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian...................................................................................... 46
3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis Data...................................................................................... 46
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 47
3.3 Teknik analisis Data................................................................................ 49

BAB 4

: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1 Sejarah Singkat PT Nindya Karya ............................................... 51
4.1.2 Visi dan Misi PT Nindya Karya.................................................... 53
4.1.3 Perilaku Etis.................................................................................. 53
4.1.4 Budaya Perusahaan ....................................................................... 56

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

4.1.5 Sikap Mental Dasar ....................................................................... 57
4.1.6 Kegiatan Usaha.............................................................................. 58
4.1.7 Struktur Organisasi ....................................................................... 59
4.1.8 Certificate dan Penghargaan........................................................ 59
4.2 Analisis Dan Pembahasan
4.2.1 Evaluasi Penerapan Sistem Quality Cost PT Nindya Karya....

61

4.2.2 Analisa Penerapan Praktek Quality Cost PT Nindya Karya.....

72

4.2.3 Peranan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 pada
PT Nindya Karya Dalam Peningkatan Pendapatan..................

BAB 5

76

: KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan............................................................................................. 99
5.2 Saran....................................................................................................... 100

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1

Kategori Quality Cost...................................................................... 28

Tabel 2.2

Laporan Biaya Kualitas..................................................................... 32

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu.......................................................................... 40

Tabel 4.1

Preventive Cost PT Nindya Karya (Persero)..................................... 64

Tabel 4.2

Appraisal Cost PT Nindya Karya (Persero).......................................66

Tabel 4.3

Failure Cost PT Nindya Karya (Persero).......................................... 69

Tabel 4.4

Biaya Kualitas : Penambahan Lajur Ruas Sentul Utara-Sentul Selatan
Pada Jalan Tol Jagorawi.................................................................... 72

Tabel 4.5

Anggaran dan Posisi Akhir : penambahan Lajur Ruas Sentul UtaraSentul Selatan Pada Jalon Tol Jagorawi............................................ 75

Tabel 4.6

Kuantitas Proyek Yang Didapat Oleh PT Nindya Karya ................ 95

Tabel 4.7

Jenis Dana Yang diperoleh PT Nindya Karya Tahun 2007 –
2010................................................................................................... 98

Tabel 4.8

Perbandingan Dana Yang Didapat PT Nindya Karya (persero) dengan
Anggaran APBN............................................................................... 98

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1

Kerangka Perspektif Terhadap Kualitas........................................... 22

Gambar 2.2

Comprehensive Framework For Managing and Controlling
Quality.............................................................................................. 23

Gambar 2.3

Grafik Biaya Kualitas AQL.............................................................. 34

Gambar 2.4

Grafik Biaya Kualitas Menurut Pandangan Kontemporer............... 36

Gambar 2.5

Rerangka Pemikiran.......................................................................... 44

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT Nindya Karya (Persero)............................... 60

Gambar 4.2

Skema Praktek Quality Cost di PT Nindya Kar:ya (Persero)........... 62

Gambar 4.3

Hubungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Terhadap
Pendapatan ........................................................................................ 90

Gambar 4.4

Grafik Hasil Usaha Konstruksi PT Nindya Karya (Persero)
Tahun 2005 – 2010.......................................................................... 91

Gambar 4.5

Grafik Hasil Usaha Konstruksi dan Beban langsung Konstruksi
PT Nindya Karya tahun 2005 – 2010............................................... 92

Gambar 4.6

Grafik LAPERS dan LAPEK PT Nindya Karya (Persero)
Tahun 2005 – 2010........................................................................... 93

Gambar 4.7

Pendapatan Hasil Usaha Konstruksi BUMN Tahun 2006
- 2010................................................................................................ 96

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1

Evaluasi Akhir Anggaran Proyek : Penambahan Lajur Ruas
Sentul Utara – Sentul Selatan Pada Jalon Tol jagorawi

LAMPIRAN 2

Laba Rugi PT Nindya Karya (Persero)

LAMPIRAN 3

Neraca PT Nindya Karya (Persero)

LAMPIRAN 4

Prosedur Mutu Laporan Proyek

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Industri konstruksi memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Jalan
raya, bendungan, pekerjaan irigasi, sekolah-sekolah, perumahan, rumah sakit dan pekerjaan
konstruksi lainnya adalah merupakan kerangka dasar fisik dimana usaha-usaha pembangunan
dan peningkatan taraf hidup diletakkan.
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan konstruksi adalah penting bagi hampir
setiap negara berkembang. Ada 4 alasan yang mendasarinya, yaitu pertama, pembangunan
infra struktur dasar yang ekstensif dengan biaya yang sangat tinggi pada awal-awal
pembangunan. Kedua, banyak investasi baru yang dilakukan secara terus menerus adalah
merupakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan menyebar yang juga kurang untuk dikerjakan
perusahaan asing. Ketiga, adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu
dan kualitas konstruksi serta pekerjaan pemeliharaan. Dan yang terakhir, adanya pandangan
yang semakin berkembang bahwa konstruksi dapat menjadi penggerak pekerjaan-pekerjaan
dan sebagai suatu sumber penghasil manajer-manajer dan pengusaha-pengusaha yang
memegang peranan yang lebih penting dibandingakan sebelumnya.
Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan pasar konstruksi di Indonesia. Pada tahun
2008 pasar konstruksi di Indonesia mencapai Rp. 167 Triliun, dimana Rp 35,6 triliun
diantaranya berasal dari APBN. Apabila di presentase 44% berasal dari APBN/APBD serta
56% dari swasta dan BUMN/BUMD. Tahun 2009 pasar konstruksi mencapai peningkatan
sampai dengan Rp.170 Triliun. Tahun 2010 pasar konstruksi di Indonesia mengalami
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peningkatan yaitu mencapai Rp 180 Triliun. Diproyeksikan pada tahun 2011 pasar konstruksi
di Indonesia mencapai Rp 200 Triliun .1
Besarnya nilai pasar konstruksi di Indonesia pada tahun 2011 secara langsung juga
meningkatkan anggaran departemen Pekerjaan Umum (PU) untuk pengerjaan proyek
infrastruktur, yakni pada tahun 2011 anggaran PU mencapai Rp 57,2 Triliun atau naik
sebesar 56,7% dari anggaran PU tahun 2010 yaitu sebesar 36,5 Triliun.
Investasi swasta pada pembangunan infrastruktur juga mengalami peningkatan,
apalagi bila dilihat sekarang ini banyak terdapat PMA pada proyek-proyek pembangunan di
indonesia. Semaraknya investasi swata sekarang ini dapat dilihat dari investasi pada bidang
industri, perumahan dan apartemen. Hal ini tentu saja membawa dampak baik terhadap
industri konstruksi di Indonesia
Tidak kalah semaraknya pula dari segi pemerintah. Pemerintah saat ini sedang giat
melakukan pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan
infrastruktur tersebut terlihat pada pembangunan waduk, jalan layang, jalan tol, dan
pembangunan rumah susun oleh pemerintah. Selain itu saat ini juga cukup banyak proyekproyek bangunan gedung pemerintah/BUMN.
Semakin besarnya porsi indutri kontruksi di APBN, menyebabkan industri ini
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Apalagi pada era globalisasi ini, Indonesia sedang
giat melakukan pembangunan infrastruktur seperti yang dapat dilihat sekarang seperti
pembangunan jalan layang maupun jalan tol, rumah susun, apartemen dan perumahan. Hal ini
dapat menjadi peluang bagi majunya industri konstruksi di Indonesia.
Giatnya Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur, diikuti pula dengan
pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta, seperti pembangunan apatemen, hotel dan
mall. Hal ini tentu saja menjadi kesempatan bagi industri jasa konstruksi

1

Departemen Pekerjaan Umum
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Semakin besarnya pangsa pasar konstruksi, baik dari pihak Pemerintah maupun pihak
swasta, membawa dampak baik bagi perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Apalagi
bila melihat data perkembangan atau tren industri jasa konstruksi di Indonesia mengalami
peningkatan rata-rata 10% dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya pangsa pasar
konstruksi ini tentu membawa angin baik bagi setiap perusahaan konstruksi yang ada di
Indonesia, baik itu perusahaan konstruksi milik negara (BUMN) atau perusahaan konstruksi
milik swasta.
Secara garis besar, perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia terbagi manjadi
perusahaan konstruksi milik asing dan milik pemerintah atau yang biasa disebut BUMN.
Besarnya pangsa pasar dan peluang dalam industri konstruksi sudah tentu dapat memicu
persaingan antar sesama perusahaan sejenis dalam mendapatkan proyek-proyek yang ada.
Selain itu, persaingan yang terjadi dalam industri ini tidak hanya antar perusahaan
konstruksi domestik saja, tetapi juga persaingan dengan perusahaan konstruksi asing, hal ini
disebabkan karena adanya penanaman modal asing (PMA) pada beberapa pembangunan atau
proyek yang berjalan di Indonesia, hal ini bisa dilihat pada pembangunan Jalan Tol
Cipularang yang mana ada konstraktor asing yang ikut mendapatkan bagian dalam
membangun proyek ini. Disamping itu kini persaingan juga terjadi juga menyangkut sistem
yang dianut dalam pelaksanaan proyek.
Persaingan yang semakin meningkat ini tentu membuat perusahaan konstruksi selalu
melakukan inovasi-inovasi dan peningkatan kualitas dalam pembangunan proyek yang
dilaksanakan. Dengan persaingan yang ketat saat ini sudah tentu harga murah yang
ditawarkan perusahaan dalam suatu tender menjadi patokan bagi para pemilik proyek dalam
memilih perusahaan konstruksi, hal lain yang menjadi perhatian adalah mengenai kualitas.
Untuk itu, masalah kualitas bangunan proyek menjadi salah satu masalah yang mendapat
perhatian khusus dari setiap perusahaan kontruksi di Indonesia adalah mengenai kualitas
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bangunan, jalan layang, jalan tol dan bangunan lainnya. Untuk melakukan penjagaan kualitas
inilah setiap perusahaan konstruksi di Indonesia memerlukan sistem manajemen mutu.
Penerapan sistem manajemen mutu ini diharapkan dalam perencanaan dan penjagaan
kualitas hasil pekerjaan konstruksi sangat dibutuhkan. Tentu saja untuk menjalankan sistem
manajemen mutu ini diperlukan suatu biaya yang biasanya disebut dengan biaya kualitas .
Sistem manajemen mutu ini diperlukan mulai dari proses perencanaan samapai dengan
penjagaan kualitas. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi adanya hasil bangunan konstruksi
yang tidak sesuai dengan standar mutu. Pada akhirnya, penjagaan kualitas ini memiliki
peranan terhadap peningkatan pendapatan perusahaan Konstruksi di Indonesia.
PT Nindya Karya adalah salah satu perusahaan konstruksi milik negara. Perusahaan
ini masih berstatus privat, dengan artian bahwa seratus persen masih dimiliki oleh pemerintah
Indonesia. PT Nindya Karya sebagai salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia tentu
perlu untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang baik untuk penjagaan terhadap
kualitas hasil pekerjaan konstruksi yang dikerjakan.
Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan
penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Peranan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
Dalam Perencanaan dan Pengendalian Kualitas Terhadap Peningkatan Pendapatan
Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT Nindya Karya)”

1.2 Permasalahan Penelitian
Kondisi industri konstruksi sekarang ini tingkat persaingannya semakin ketat,
maka untuk dapat memenangkan suatu proyek, harga yang rendah bukan merupakan satusatunya indikator keberhasilan. Kualitas dari pekerjaan kontraktor memegang peranan
penting. Sehingga kontraktor harus menaruh perhatian yang besar dalam menjaga dan
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melakukan standarisasi pada kualitas pekerjaannya, hal ini ditujukan agar perusahaan
,mendapatkan kepercayaan pemilik proyek.
Kualitas merupakan sesuatu hal yang dianggap penting terhadap hasil-hasil perkerjaan
perusahaan konstruksi, karena saat ini tidak hanya mementingkan mengenai keuntungan
semata bagi perusahaan, tetapi mengenai keselamatan para pengguna atau pemakai.
Berdasarkan pada hal yang telah diuraikan diatas maka, penulis membatasi ruang lingkup
pembahasan dalam penelitian ini, sehingga permasalahan yang dibahas adalah :
1. Bagaimana Praktek quality cost sebagai salah satu dasar ukuran sistem manajemen
mutu yang selama ini diterapkan pada PT Nindya Karya?
2. Apakah penerapan praktek quality cost pada PT Nindya Karya telah sesuai?
3. Apakah Peranan manajemen mutu PT Nindya karya dapat meningkatkan pendapatan
perusahaan?

1.3 Batasan Permasalahan
Adapun batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pada penelitian ini, paraktek quality cost perusahaan terbatas pada salah satu proyek
yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya yaitu Proyek Penambahan Lajur Ruas Sentul
Utara- Sentul Selatan Pada Jalan Tol Jagorawi
2. Pada Penelitian ini, dari ketiga sertifikasi ISO yang ada di objek penelitian yaitu PT
Nindya Karya (Persero), hanya akan membahas SNI ISO 9001 : 2008

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun dengan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

1. Dapat memahami praktek quality cost sebagai salah satu dasar ukuran sistem manajemen
mutu pada perusahaan konstruksi
2. Dapat memberikan pemahaman akan akan praktek sistem manajemen mutu, termasuk
didalammnya quality cost dan ISO 9001: 2008, pada perusahaan konstruksi
3. Dapat mengetahui peranan dari sistem manajemen mutu perusahaan konstruksi pada
pendapatan

1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh Peneliti adalah :
1. Bagi Peneliti
Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan
pengertian yang lebih mendalam dan detail akan praktek quality cost secara riil pada salah
satu perusahaan konstruksi di Indonesia. Selain itu, dengan penelitian ini penulis dapat
lebih mengerti akan peranan sistem manajemen mutu dan quality cost sebagai salah satu
dasar ukuran kinerja sistem manajemen mutu.

2. Bagi Perusahaan
Adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dari penelitian ini
adalah dapat menjadikan penelitian ini menjadi salah satu bahan masukan dan evaluasi
mengenai sistem manajemen mutu yang telah dijalankan selama ini oleh perusahaan.
3. Bagi Pembaca
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Manfaat yang dapat diperoleh oleh pembaca melalui penelitian ini adalah
dapat menambah wawasan pembaca mengenai praktek manajemen mutu dan quality cost
sebagai salah satu dasar ukuran kinerjanya pada perusahaan konstruksi

1.6 Sistematika Penelitian
Sistematika Penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini mengemukakan mengenaikan latar belakang penulisan,
perumusan masalah dan batasan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika
penulisan
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini menjelaskan teori-teori terkait yang digunakan dalam Penulisan.
Meliputi teori terkait mengenai konsep sistem manajemen mutu ISO 9001 dan Quality cost.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini mengemukan mengenai metodologi yang digunakan oleh penulis
dalam melakukan penelitian ini. Meliputi sumber data yang diperoleh oleh peneliti dan teknik
analisis data yang di gunakan oleh peneliti.
BAB V : HASIL PENELITIAN
Pada bab ini mencakup company profile dan pembahasan mengenai
penerapan secara umum yang dilakukan oleh PT Nindya karya, perbedaan antara praktek
quality cost dengan teori yang berkaitan serta membahas mengenai peranan praktek quality
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cost dan ISO 9001 : 2008 dalam perencanaan dan pengendalian kualitas pada setiap proyek
yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya.
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilaksananakan serta
saran-saran bagi PT Nindya Karya dalam hal sistem manajemen mutu yang telah berjalan
saat ini.
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Sistem Manajemen Mutu
2.1.1 Pengertian Sistem Manajemen Mutu
Menurut Dr.Ir.H.M. Budi Djatmiko dan Heri Jumaedi (2011) , sistem
manajemen mutu adalah suatu aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan
mengendalikan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang diharapkan berkenaan
dengan mutu.
Menurut Miranda dan A.W Tunggal (2007), sistem manajemen mutu adalah
keseluruhan metode untuk mengatur mutu dalam suatu organisasi meliputi produk,
jasa, kinerja proses dan sumber daya manusia. Manajemen mutu menggabungkan
trilogi mutu untuk menyukseskan program perbaikan yang meliputi perencanaan
mutu, pengendalian mutu dan perbaikan mutu yang dilaksanakan melalui kerja tim
Cakupan sistem manajemen mutu adalah sebagai berikut :
1. Mengatur semua kegiatan perusahaan. Mulai dari hal teknis, administrasi,
sampai dengan sumber daya manusia yang mempengaruhi mutu produk atau
jasa yang dihasilkan
2. Memberikan kepuasan kepada pelanggan
3. Menerapkan konsep penghematan biaya
4. Memberikan petunjuk tentang koordinasi antara manusia, mesin, dan
informasi untuk mencapai tujuan standar
5. Memberitahukan kepada para supplier tentang cara mencapai mutu yang baik
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6. Memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa produk yang dibelinya telah
melalui proses sistem manajemen mutu yang terkendali
Delapan prinsip manajemen mutu yaitu :
1. Organisasi yang berfokus pada pelanggan
Organisasi tergantung pada pelanggannya. Oleh karena itu organisasi harus
memenuhi permintaan pelanggan dan bahkan berusaha keras untuk
melampauinya.
2. Kepemimpinan
Pemimpin menetapkan satu tujuan dan arah organisasi. Mereka harus
menciptakan dan memelihara lingkungan internal di mana karyawan dapat
terlibat secara penuh dalam mecapai tujuan organisasi
3. Keterlibatan karyawan
Karyawan pada semua tingkatan merupakan unsur dari suatu organisasi.
Keterlibatan mereka senantiasa memberikan sumbangan bagi kepentingan
perusahaan
4. Pendekatan proses
Suatu hasil yang diinginkan akan dicapai secara lebih efisien jika sumber daya
dan aktivitas yang saling berkaitan diatur sebagai satu proses
5. Pendekatan sistem pada manajemen
Jika proses-proses yang saling berkaitan dapat diidentifikasikan dan diatur
sebagai suatu sistem, maka tujuan dan sasarnnya dapai dicapai dengan lebih
efektif dan efisien
6. Peningkatan yang berkesinambungan
Peningkatan yang berkesinambungan harus menjadi suatu tujuan permanen
dari organisasi
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7. Pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan
Keputusan efektif berasal dari data dan informasi yang dianalisis dengan baik
8. Hubungan pelanggan yang bermanfaat bagi kedua pihak
Hubungan antara suatu organisasi dan para pemasoknya adalah saling
ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan ini menghasilkan nilai lebih
bagi keduanya.
2.1.2 International Standard Organization (ISO) 9000

ISO (International Organization for Standarization) , suatu badan standar
internasioanl yang bergerak dibidang standarisasi. Organisasi ini dibentuk oleh
badan-badan standar nasional dari 156 negara. ISO adalah suatu pedoman dan
persyaratan yang digunakan suatu organisasi untuk menghasilkan suatu produk yang
bermutu dan sesuai dengan keinginan pelanggan.

ISO 9001 : 2008 merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek
standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari
suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. ISO 9001 :
2008 bukan merupakan standar produk karena tidak menyatakan persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk. ISO 9001:2008 adalah
Standard Sistem Manajemen Mutu yang telah mendapat pengakuan dari banyak
negara di dunia seperti: semua negara Uni Eropa, Amerika, Jepang, Australia,
ASEAN, dan di lebih 100 negara.

Ada dua tujuan yaitu :
1. Untuk tujuan manajemen mutu, dimana perusahaan konstruksi mengambil
standar ini sebagai suatu blue print sistem mutu internalnya
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2. Untuk tujuan kontrak, dimana penerapan sistem mutu merupakan persyaratan
dalam kontrak dengan pelanggan atau pemberi tugas.
Adapun manfaat diperolehnya sertifikat ISO 9000 bagi industri konstruksi :
1. Nilai kompetisi dan image perusahaan meningkat dengan adanya sertifikasi
ISO 9001 : 2008
2. Penerapan ISO 9001 : 2008 akan meningkatkan produktivitas, efisiensi,
efektifitas operasional, dan mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh barang
cacat (reject) atau barang bermutu rendah.
3. Menjamin bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen
mutu yang diterapkan.
4. Kebersamaan dalam penerapan ISO 9000 telah meningkatkan komunikasi ,
baik internal maupun dengan konsumen dan supplier, sehingga kebersamaan,
kerjasama dan komunikasi meningkat
5. Dengan Perencanaan (seperti training schedule, preventive maintenance dan
lain-lain) yang lebih teratur , karyawan menjadi lebih sistematis dan terarah
dalam melakukan tugasnya.
6. Dengan sistem dokumentasi yang lebih rapi, kemungkinan terjadinya
penyimpangan dalam produksi bisa dideteksi dan ditelusuri.
7. Dengan sistem kerja yang konsisten, secara alamiah masing-masing karyawan
melakukan perbaikan terus menerus baik metode kerja maupun sikap
mentalnya menjadi lebih disiplin dan lebih terarah.
8. Adanya peninjuan manajemen bersama direksi meningkatkan kontrol dalam
sistem manajemen
9. Kepercayaan konsumen

ikut meningkat seiring dengan meningkatnya

kemampuan karyawan dan sistem mutu perusahaan.
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Untuk dapat menerapkan ISO 9001:2008 agar efektif dan efisien, sebaiknya
perusahaan mengikuti 8 Prinsip Manajemen Mutu. Prinsip ini bukan harus diterapkan
sekaligus, tetapi secara bertahap selagi perusahaan masih eksis dalam menjalankan
bisnisnya.

Delapan Prinsip ini merupakan aturan-aturan dasar untuk memimpin dan
melaksanakan suatu organisasi. (Fundamental rules for leading and operating an
organization)

1. Customer Focus (Fokus kepada pelanggan)
2. Leadership (Kepemimpinan)
3. Involvement of People (Keterlibatan orang-orang / karyawan)
4. Process Approach (Pendekatan proses)
5. System Approach to Management (Pendekatan sistem untuk manajemen)
6. Continual Improvement (Perbaikan terus menerus)
7. Factual approach

to decision making (Pendekatan faktual untuk pembuatan

keputusan)
8. Mutually beneficial supplier relationships (Hubungan dengan pemasok saling
menguntungkan)
Adapun penerapan dari ISO 9001 tercakup dalam setiap elemen – elemen ISO
9001 yaitu sebagai berikut :
1. Tanggung Jawab Manajemen
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan mutu
(Quality Policy) dipahami, diterapkan, dan dipelihara disemua tingkatan dalam
organisasi
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2. Sistem Mutu
Pada elemen ini kontraktor untuk menetapkan dan mendokumentasikan
sistem mutu dengan cara sebagai berikut :
1. Kontraktor harus membuat pedoman mutuyang mencakup atau mengacu
kepada prosedur sistem mutu dan menggambarkan struktur dokumentasi
2. Kontraktor harus membuat prosedut tertulis yang akan dipergunakan di
lapangan maupun dikantor dan menerapkannya secara efektif
3. Kontraktor harus membuat perencanaan mutu tertulis untuk setiap proyek
yang akan dilaksanakan
4. Setiap kegiatan harus ada rekaman mutu tertulis
5. Semua dokumen dari sistem mutu ini harus ditinjau setiap saat, sesuai
dengan perubahan atau perkembangan perusahaan.
Karena semua kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan
prosedur mutu yang telah ditetapkan, mutu diharapkan dapat terkendali.
3. Tinjauan Kontrak
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa kontraktor
telah mempunyai pengertian mengenai isi dokumen tender, addendum,
dokumen kontrak, lampiran – lampiran dan amandemennya.
4. Pengendalian Rancangan
Selain ditunjuk untuk melaksanakan, kontraktor juga ditunjuk untuk
merencanakan. Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa tahap
yang dilaksanakan didalam melaksanakan perencanaan telah memenuhi
persyaratan dan keinginan yang ditentukan oleh pemilik proyek.
5. Pengendalian Dokumen dan Data
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Tujuan dari elemen ini adalah melakukan pengendalian dokumen
untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang ada di lokasi kerja adalah
dokumen dan data yang terbaru dan tidak cacat.
Dokumen dan data yang dimaksud antara lain adalah procedure, work
instruction,shop drawing, dokumen kontrak dan amandemennya serta
construction drawing yang merupakan panduan kerja yang jika ketiadaannya
dokumen tersebut akan mengakibatkan pengurangan mutu.
6. Pengadaan
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa
produk/barang/material yang dibeli telah, telah sesuai dengan persyaratan
yang diminta ( produk disini termasuk jasa subkontraktor).
7. Pengendalian Barang/ Material Yang Disediakan Oleh Pemilik Proyek
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa kontraktor
telah mengendalikan barang – barang yang disediakan oleh pemilik proyek.
Ada kemungkinan bahwa barang/material yang disediakan oleh pemilik
proyek tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tanpa setahu
pemilik proyek tersebut, sehingga pemakaian barang/material tersebut akan
mengurangi mutu pekerjaan yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab
kontraktor.
Aturan dalam elemen ini menyebutkan bahwa :
1.

kontraktor

harus

menetapkan

prosedur

tertulis

untuk

mengendalikan, meyimpan dan memelihara barang/material yang
disediakan oleh pemilik proyek.
2. Kontraktor harus melakukan verifikasi terhadap barang/material
yang disediakan oleh pemilik proyek.
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3.

Kontraktor harus melaporkan secara tertulis kepada pemilik
proyek, apabila barang/material yang disediakan oleh pemilik
proyek tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

8.

Identifikasi Produk dan Ketelusurannya
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa apabila suatu
produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
kontraktor dapat menelusuri kesalahan sejak penerimaan barang, proses
pelaksanaan sampai dengan hasil akhirnya.

9. Pengendalian Proses
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa proses –
proses dilaksanakan pada kondisi terkendali. Proses adalah rangkaian kegiatan
pelaksanaan untuk mengahasilkan suatu produk . kontraktor harus
merencanakan rangkaian kegiatan pelaksanaan suatu proyek yang langsung
dapat mempengaruhi mutu dan melaksanakannya secara terkendali.
10. Inspeksi dan Pengujian
Tujuan elemen ini adalah untuk memastikan bahwa barang/material
yang diproses telah diinspeksi dan atau diuji serta telah sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan. Produk yang dihasilkan pada setiap proses
kerja telah diinspeksi dan atau diuji, dan telah sesuai dengan persyaratan yang
telah ditetapkan. Produk akhir yang telah diinspeksi atau diuji serta telah
sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelum diserahterimakan
kepada pemilik proyek.
11. Pengendalian Tehadap Alat Inspeksi, Alat Ukur dan Alat Uji
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa inspelsi,
pengukuran dan pengujian telah dilaksanakan sesuai dengan alat – alat yang
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akurasinya sudah dikendalikan. Penggunaan alat inspeksi, alat ukur dan alat
uji yang tidak tertera (dikalibrasi) dapat mengakibatkan penyimpangan
persyaratan yang telah ditetapkan.
12. Status Hasil Inspeksi dan Pengujian
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa
barang/material atau produk yang dihasilkan yang telah dinspeksikan atau
diuji telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
13. Pengendalian Atas Produk Yang Tidak Sesuai
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang
tidak sesuai telah dapat dicegah untuk memasuki proses selanjutnya. Apabila
produk yang tidak sesuai tidak dikendalikan,kemungkinan besar produk
tersebut akan sampai kepada pemilik proyek dan mengakibatkan
ketidakpuasaan pemilik proyek. Melalui elemn ini hal tersebut dapat dicegah.
14. Tindakan Koreksi dan Pencegahan
Tujuan dari elemen ini adalah untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang terjadi dan mungkin terjadi , sesuai dengan besarnya
mesalah dan tingkat resiko yang dihadapi. Apabila tindakan koreksi dan
pencegahan tidak dilakukan , kesalahan – kesalahan yang sama akan terulang
dan cara kerja yang kurang efektif tidak akan berubah menjadi lebih baik.
15. Penanganan, Penyimpanan, Pengemasan, Pencegahan Kerusakan dan Penyerahan
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa
barang/material atau produk yang telah ditangani , disimpan, dikemas, dicegah
kerusakannya dan diserahkan sesuai dengan persyaratan.
16. Pengendalian Rekaman Mutu
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Tujuan elemen ini adalah untuk memastikan bahwa rekaman telah
dikendalikan dengan baik sehingga terjamin mutunya. Rekaman mutu adalah
rekaman dari setiap kegiatan dan masalah yang berkaitan dengan mutu,
termasuk milik subkontraktor.
17. Audit Mutu Internal
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa sistem
manajemen mutu dan hasilnya telah diverifikasi sesuai dengan rencana mutu
yang telah ditetapkan dan telah dikatahui tingkat efektifitas penerapannya.
Apabila kegiatan penerapan sistem mutu dan hasilnya di lapangan tidak
pernah diaudit, penerapan sistem manajemen mutu tidak diketahui tingkat
konsistensi dan efektifitasnya.
18. Pelatihan
Tujuan elemen ini adalah untuk memastikan bahwa semua personil yang
melakukan kegiatan yang mempengaruhi mutu telah memiliki kemampuan
yang memadai dalam bidangnya masing – masing.
19. Pelayanan
Tujuan dari elemen ini adalah untuk memastikan bahwa pelayanan
yang telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Adakalanya setelah bangunan dioperasikan , timbul masalah teknis yang
secara kontraktual belum tentu menjadi tanggung jawab kontraktor , tetapi
terkadang pemilik proyek masih membebankan kepada kontraktor.
20. Teknik Statistik
Tujuan dari elemen ini adalah untuk menetapkan standar kemampuan
proses dan karakteristik produk , serta mengetahui kecenderungan hasil akhir.
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2.2 Konsep Quality Cost
2.2.1 Definisi Kualitas
Menurut Blocher, Stout dan Cokins (2010) :
“ Quality is defined as customer satisfaction with the total experience of a
product or service, that is, the difference between customer expectations and
actual performance of the product or service”
Menurut Hansen and Mowen (2007 ) :
“Quality as goodness is so general that it offers no operational content. In
effect, quality is customers satisfaction”
“Kualitas dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan ciri serta sifat barang
dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan perusahaan memenuhi
kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat (Kotler, 2007)”
Lovelock (dalam Laksana, 2008) mendefinisikan kualitas sebagai tingkat
mutu yang diharapkan, dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu
tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Delapan dimensi kualitas menurut Hansen and Mowen (2007) :
1. Performance
Perfomace mengacu pada bagaimana konsistensi dan seberapa baik
fungsi dari suatu produk yang dipertimbangkan oleh pelanggan
sebelum membeli produk yang bersangkutan.
2. Aesthetics
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Berkaitan dengan bagaimana suatu produk dirasa, dipandang dan
didengarkan.
3. Servitability
Berkaitan dengan kemudahan perawatan atau perbaikan produk
4. Features (quality of design)
Mengacu pada karakteristik dari suatu produk yang membedakannya
dari produk-produk sejenis lainnya.
5. Reliability
Probabilitas atau kemungkinan bahwa produk atau jasa yang
dihasilkan melaksanakan fungsi yang ditujukan untuk jangka waktu
tertentu.
6. Durability
Didefinisikan sebagai panjangnya atau masa dari berjalannya fungsi
dari produk sebelum produk tersebut harus diganti
7. Quality of conformance
Mengukur bagaimana suatu produk atau jasa memenuhi
spesifikasinya.
8. Fitness for use
Kesesuaikan suatu produk untuk menjalankan atau melaksanakan
fungsi-fungsi yang diklankan.
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Gambar 2.1
Kerangka Perspektif Terhadap Kualitas

The Meaning of
Quality

Producer’s
Production

Perspektive

Consumer
perspektive

Quality of Conformance

Quality of Design

- Conformance to
Specification
- cost

- Quality
Characteristics
- Price

Fitness For Customer Use

Sumber : Purnama, Manajemen Kualitas, perspektif global (2006)
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Marketing

Gambar 2.2
Comprehensive Framework for Managing and Controlling Quality

Sumber : Cost Management : A strategic Emphasis 5th Hansen/Mowen (2010)

2.2.2 Definisi Quality Cost
Definisi quality cost menurut Hansen and Mowen (2007) :
“ Cost of quality are the cost that exist because of poor quality may or does exist”

Definisi biaya kualitas menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2007) :
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“ biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas
yang buruk dan biaya kualitas yang dapat dikatakan biaya yang berhubungan
dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan dan pencegahan kerusakan.”
Definisi biaya kualitas menurut Amin Widjaja Tunggal ( 2009) :
“ biaya kualitas adalah biaya yang muncul karena produk dapat atau pada
kenyataannya gagal memenuhi spesifikasi, desain dan karenanya berkaitan dengan
kesesuaian kualitas”
Definisi quality cost menurut Blocher, Stout and Cokins (2010 ) :
“ Cost of Quality (COQ) is a comprehensive reporting framework for classifying
quality – related cost.”
Menurut Hansen/Mowen (2007) definisi biaya kualitas diatas mengimplikasikan
bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan
yang terkait dengan kualitas :
1. Kegiatan Pengendalian (control activities)
Kegiatan ini dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi
kualitas yang buruk (karena kualitas yang buruk mungkin terjadi). Adanya
kegiatan pengendalian ini maka memunculkan biaya pengendalian (control cost)
2. Kegiatan Karena Kegagalan
Kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan atau pelanggannya untuk merespon
kualitas yang buruk (kualitas buruk memeng telah terjadi). Jika respon terhadap
kualitas yang buruk dilakukan sebelum produk cacat (tidak memiliki kesesuaian,
tidak bisa diandalkan, tidak tahan lama, dan lain-lain) sampai ketangan pelanggan,
maka kegiatan ini diklasifikasikan sebagai kegiatan kegagalan intyernal.
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Sebaliknya, jika respon muncul setelah produk sampai ke pelanggan, maka
kegiatan ini diklasifikasikan sebagai kegiatan kegagalan eksternal. Dengan adanya
kegiatan ini maka muncul adanya biaya kegagalan (failure cost).
Dua jenis kualitas yang diakui, yaitu :
1. Kualitas rancangan (quality of design)
Kualitas rancangan adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk
2. Kualitas kesesuaian (quality of conformance)
Merupakan suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi
berbagai persyaratan atau spesifikasi yang telah ditetapkan.
2.2.3 Pengkategorian Quality Cost
Menurut Hansen/Mowen (2007) quality cost dikategorikan menjadi empat
jenis, yaitu :
1. Prevention Cost
Merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya masalah
kualitas pada produk atau jasa yang dihasilkan. Biaya-biaya yang terjadi untuk
mencegah agar kesalahan dan appraisal cost berada pada tingkat minimum.
Contoh : biaya rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, perencanaan
kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, audit kualitas,
siklus kualitas, uji lapangan, dan peninjauan desain.
2. Appraisal Cost
Merupakan semua biaya yang berhubungan dengan pengukuran, evaluasi atau
audit produk atau jasa untuk memastikan kesesuaian terhadap standar kualitas atau
persyaratan lainnya.
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Contoh : biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku, pemeriksaan kemasan,
pengawasan kegiatan penilaian, penerimaan produk,penerimaan proses,
peralatan pengukuran (pemeriksaan dan pengujian), dan pengesahan dari pihak
luar.
Penerimaan produk (product acceptance) meliputi pengambilan sampel dari
bacth barang jadi untuk menentukan apakah telah memenuhi standar
kualitasnya,bila memenuhi, produk diterima.
Penerimaan proses (process acceptance) meliputi penarikan sampel barang
dalam proses untuk mengetahui apakah prosesnya berada dalam kendali dan
memproduksi barang tanpa cacat, bila tidak, proses akan dihentikandan
menunggu sampai tindakan perbaikan dilakukan.
Tujuan utama dari fungsi penilaian (appraisal cost) mencegah pendistribusian
barang cacat sampai ke tangan konsumen.
3. Failure Cost
Biaya yang ditimbulkan akibat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai
dengan persyaratan customer atau ketentuan lainnya. Failure Cost biasanya dibagi
menjadi 2, yaitu:

1. Internal Failure Cost
Merupakan biaya yang dihubungkan dengan kerusakan-kerusakan
diserahkan yang ditemukan sebelum produk diserahkan ke customer.
Contoh : sisa bahan, pengerjaan ulang, penghentian mesin (karena
adanya produk yang cacat), pemeriksaan ulang, pengujian ulang dan
perubahan desain. Biaya-biaya diatas tidak terjadi jika tidak terdapat
produk cacat.
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2. External Failure Cost
Yaitu biaya-biayang yang dihubungkan dengan produk dan jasa yang
dihasilkan tidak memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan
pelanggan setelah produk yang disampaikan kepada pelanggan. Dari
semua biaya kualitas, kategori biaya ini dapat menjadi yang paling
merugikan.
Contoh : biaya penarikan produk dari pasar, biaya kehilangan penjualan
karenakinerja produk yang buruk, serta retur dan potongan penjualan
karena kualitas yang buruk, biaya garansi, perbaikan, tanggung jawab
hukum yang timbul, ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pangsa pasar,
dan biaya mengatasi keluhan pelanggan.
Biaya kegagalan eksternal, seperti biaya kegagalan internal, hilang jika
tidak ada produk yang cacat.
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Tabel 2.1
Kategori Quality Cost
Prevention cost

Appraisal cost

1. Training

1. Raw material inspection

Intructor fees

2. Work in process inspection

Testing equipment

3. Finished good inspection

Tuition for external training

4. Test equipment

Wages and salaries for time spent

Depreciation

On training and education

Salaries and wages

2. Planning and execution of a
quality program

Maintenance
Software

Salaries
Cost of meetings/quality circles
3. Investment
Product redesign
Process improvement
Equipment maintenance
Internal failure cost

Eksternal failure cost

1. Scrap disposal (net cost)
2. Rework

(,aterials,

1. Product recalls
labor,

2. Return & allowances
3. Warranties cost/field service

overhead)
3. Loss due to downgrades*
4. Research Re-inspection cost

4. Contribution margin of cancelled
sales orders
5. Contribution margin of lost sales
orders

5. Loss due to work interruptions*

6. Product liability lawsuits

Sumber : Blocher, Stout and cokins (2010 )
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Adapun tujuan dari sistem biaya kualitas adalah untuk memudahkan usaha
perbaikan kualitas untuk kesempatan penurunan biaya kualitas. adapun strategi
penggunaan biaya kualitas, yaitu :
1. mengarah pada biaya yang menghasilkan produk cacat supaya tidak ada sama sekali
2. investasi pada aktivitas pencegahan yang benar untuk melakukan perbaikan
3. menurunkan biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai
4. secara berkelanjutan mengevaluasi usaha untuk mencapai perbaikan yang lebih jauh
2.2.4 Pelaporan Informasi Biaya Kualitas
Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi
perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian
biaya kualitas. Langkah pertama dan paling sederhana dalam menciptakan sistem
semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya
kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategori dapat memberikan dua
masukan pandangan penting. Pertama, catatan tersebut menunjukkan distribusi
biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai
dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya
kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan
relatif dari setiap kategori.
Untuk memungkinkan pihak manajemen melakukan perencanaan,
pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya kualitas, manajemen
memerlukan laporan biaya kualitas secara periodik.
Menurut Hansen dan Mowen (2007) ada beberapa tipe dari pelaporan
kualitas yaitu :
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1. Standar Laporan Sementara
Standar laporan sementara membandingkan antara biaya kualitas yang
dianggarkan dengan biaya kualitas yang terjadi. Laporan ini mengukur
kemajuan yang dicapai sehubungan dengan periode yang direncanakan.
Standar laporan sementara mengungkapkan peningkatan kualitas secara relatif
terhadap tujuan spesifik yang direfleksikan oleh pengangaran.
2. Kecendrungan Periode-Multiple
Multiple-period trend ini berguna untuk menjawab pertanyaan apakah
perusahaan berhasil memperoleh hasil yang berkualitas pada setiap period.
Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilakukan dengan menyediakan grafik
atau chart yang akan menelusuri perubahan dalam kualitas dari awal
berjalannya program sampai saat ini. Grafik seperti ini dinamakan multipleperiod trend.
3. Standar Jangka Panjang
Standar jangka panjang membandingkan antara biaya yang terjadi pada
periode sekarang dengan biaya yang dianggarkan untuk mencapai standar.
Jenis laporan seperti ini akan menunjukan apakah perusahaan menghabiskan
terlalu banyak uang untuk kualitas atau tidak. Seiring dengan membaiknya
kualitas, penghematan dapat dicapai dengan cara memeliki beberapa pegawai
yang dapat mengkoreksi adanya kesalahan pada tahap awal.
Beberapa kegunaan dari informasi biaya kualitas yang hendak kita cari, yaitu :
1. Untuk mengidentifikasi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan
2. Untuk membuat anggaran modal dan keputusan untuk investasi lain
3. Untuk memperbaiki biaya yang berhubungan dengan pembelian dan pemasok
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4. Untuk mengidentifikasi sistem yang redundan
5. Untuk menentukan apakah biaya kualitas sudah terdistribusi secara baik
6. Untuk suatu tujuan untuk perencanaan anggaran dan keuntungan
7. Sebagai alat manajemen untuk membandingkan ukuran dari hubungan inputoutput
8. Sebagai alat untuk analisa pareto untuk membedakan antara aktivitas vital dan
percobaan
9. Sebagai alat manajemen strategis untuk mengalokasikan sumber daya untuk
strategi formulasi dan implementasi
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Tabel 2.2
Laporan biaya kualitas

Nilai
Kategori dan rencana biaya mutu produk

(dalam jutaan

%

rupiah)
I. Biaya Kegagalan Eksternal (External
Failure cost)
1. Investigasi dan penyusunan karena
keluhan konsumen

40

2. Pengembalian, Pengantian, dan ganti rugi

600

3. pengeluaran jaminan (sewa dan reparasi)

20

4. Biaya tanggungan dan hukum

40

5. Kehilangan nama baik (goodwill losses)

100

Total Biaya Kegagalan Eksternal

800

(I)

II. Biaya Kegagalan Internal (Internal
Failur Cost)
1. Biaya disposisi
2. Bahan sisa (scrap)

100
300
2.000

3. Pengerjaan kembali (rework)

100

4. Pengujian kembali (retest)

50

5. Penghasilan yang hilang (yiels losses)

1.000

6. Penghentian operasi mesin (down time)

50

7. Persediaan bahan ekstra (holding cost)

300

8. Lembur akibat kerusakan produk

50
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12,70 %

9. Kelebihan kapasitas akibat produk rusak

Total Biaya Kegagalan Internal

3.950 (II)

62,70 %

III. Biaya Penelaahan (Appraisal Cost)
1. Biaya Inspeksi bahan yang masuk ke

50

gudang

650

2. Inspeksi dan tes bahan dalam proses

150

produksi

50

3. Perbaikan atas peralatan tes
4. Evaluasi atas persediaan
S

Total Biaya Penyelidikan (Appraisal Cost)

900

(III)

14,29 %

IV. Biaya
u Pencegahan (Prevention Cost)
1. Perencanaan
mutu produk
m

150

2. Honor
b tim untuk desain produk

100

3. Honor
e tim untuk desain proses

100

4. Pelatihan
r

100

5. Biaya kendali atas proses

25

6. Pengumpulan
data, analisis, dan laporan
:

100

7. Program perbaikan mutu

75

Total Biaya Pencegahan

650 (IV)

10,31 %

STOTAL BIAYA KUALITAS

6.300

100 %

u

(I+II+III+IV)

y
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sumber : Adi Prawirosentono, Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu
Terpadu Abab 21 .
2.2.5 Fungsi Biaya Kualitas
Menurut Hansen and Mowen (2007) ada dua pandangan dalam
fungsi biaya kualitas, yaitu :
1. Fungsi Biaya Kualitas :Pandangan Kualitas Yang dapat Diterima
Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat
perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan.
Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya
menurun. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar daripada
kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan
usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai.
Pada akhirnya, akan dicapai suatu titik dimana kenaikan tambahan biaya
dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada
penurunan biaya kegagalan.. titik ini mewakili tingkat minimum dari total
biaya kualitas. hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya
pengendalian dan biaya kegagalan, serta didefinisikan dengan apa yang
dikenal dengan tingkat kualitas yang dapat diterima ( Acceptable quality
level – AQL)
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Gambar 2.3
Grafik Biaya Kualitas AQL

Total biaya kualitas
Biaya

biaya pengendalian

biaya kegagalan
0

AQL

100%
Presentase produk cacat

Sumber : Hansen and Mowen (2007)

Grafik diatas mengasumsikan dua fungsi biaya : satu untuk biaya
pengendalian dan satu untuk biaya kegagalan. Grafik diatas juga
mengasumsikan presentase unit cacat meningkat ketika biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian menurun.
Dari fungsi total biaya kualitas, kita mengetahui total biaya kualitas turun
ketika kualitas ditingkatkan sampai titik tertentu. Setelah itu, tidak ada
peningkatan lebih lanjut yang mungkin dilakukan. Tingkat optimal unit
cacat telah diidentifikasikan dan perusahaan berupaya mencapainya.
Tingkat yang mengizinkan adanya unit cacat ini disebut kualitas yang
dapat diterima (AQL)
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2. Fungsi Biaya Kualitas : Pandangan Cacat Nol
Sudut pandang AQL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional.
Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat bila kualitasnya
berada diluar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Menurut
Pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai
dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya
kegagalan dan biaya pengendalian. Model cacat nol ini menyatakan
keunggulan biaya akan diperoleh dengan unit cacat hingga nol.
Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan semakin sedikit produk cacat
akan menjadi lebih kompetitif relatif terhadap perusahaan yang
meneruskan penggunaan model AQL tradisional.
Pada pertengahan tahun 1980-an model cacat nol lebih disempurnakan
dengan model kualitas kokoh (robust quality model) yang menentang
definisi unit cacat. Menurut pandangan ini, kerugian terjadi karena
diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai target, semakin jauh
penyimpangannya, semakin besar pula nilai kerugiaanya. Selain itu,
kerugian juga tetap terjadi meskipun deviasi masih dalam batas toleransi
spesifikasi. Dengan kata lain, penyimpangan dari spesifikasi ideal adalah
merugikan dan batas toleransi spesifikasi tidak menawarkan manfaat
apapun, bahkan dapat menipu. Model cacat nol menekankan pada biaya
kualitas dan potensi dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan
kualitas. jadi model kualitas kokoh memperketat definisi dari unit cacat,
menyempurnakan pandangan kita terhadap biaya kualitas, dan
mengintensifkan upaya perbaikan kualitas.
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Bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang sangat
kompetitif, kualitas dapat memberikan keunggulan kompetitif yang
penting. Jika pandangan kualitas kokoh benar, maka perusahaan dapat
mengapitalisasinya dengan menurunkan jumlah unit cacat ( yang sesuai
definisi secara kokoh) sambil menekan total biaya kualitas secara simultan.
Tingkat optimal dari biaya kualitas adalah keadaan dimana produk-produk
yang diproduksi memenuhi nilai targetnya. Upaya dalam menemukan cara
mencapai nilai target menciptakan sebuah dunia kualitas yang dinamis,
berlawanan dengan dunia kualitas statis pada AQL.
Gambar 2.4
Grafik Biaya Kualitas Menurut Pandangan Kontemporer

Cost
(Rp)
Failure cost

Control cost

Sumber : Hansen Mowen 2007

Percent defect
(100%)

2.2.6 Sifat Dinamis Biaya Kualitas
Penemuan bahwa terdapat pertukaran antara berbagai kategori biaya kualitas
bisa dikelola secara berbeda dari implikasi hubungan yang digambarkan oleh grafik
fungsi biaya AQL sama dengan penemuan bahwa pertukaran biaya persediaan dapat
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dikelola dengan cara yang berbeda dari model persediaan tradisional (EOQ). Intinya,
ketika perusahaan menambah biaya pencegahan dan penilaian serta menurunkan
biaya kegagalan , mereka selanjutnya dapat mengurangi biaya pencegahan dan
penilaiannya. Sesuatu yang pada awalnya tampak berbanding terbalik berubah
menjadi pengurangan biaya permanen di semua kategori biaya kualitas. Tampilan
grafik fungsi biaya cacat nol memperlihatkan perubahan dalam hubungan biaya
kualitas. meskipun tampilan tersebut menunjukkan fungsi total biaya kualitas
konsisten dengan hubungan biaya kualitas yang diuraikan, ada beberapa perbedaan
utama. Pertama, biaya pengendalian tidak meningkat tanpa batas ketika mendekati
kondisi tanpa cacat. Kedua, biaya pengendalian dapat naik, kemudian turun ketika
mendekati kondisi tanpa cacat. Ketiga, biaya kegagalan dapat ditekan menjadi nol.
Strategi pengurangan biaya kualitas cukup sederhana : (1) malakukan
serangan langsung terhadap biaya kegagalan untuk memaksa menuju titik nol, (2)
lakukan investasi pada kegiatan pencegahan yang “tepat” untuk menghasilkan
perbaikan, (3) kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai, dan (4)
lakukan evaluasi secara berkelanjutan dan arahkan kembali upaya pencegahan untuk
mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Strategi ini didasarkan pada premis berikut :
1. Setiap kegagalan selalu ada akar penyebabnya
2. Penyebab dapat dicegah
3. Pencegahan selalu lebih murah
2.2.7 Manfaat dan Batasan Quality Cost
Informasi biaya kualitas diperlukan untuk menolong para manajer pengontrol
kinerja kualitas dan untuk menjadi input bagi pengambilan keputusan, digunakan
untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja dari program perbaikan kualitas, dan
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digunakan untuk membantu memperbaiki berbagai keputusan manajerial (Amin
Widjaja Tunggal, 2009)
Menurut Tjiptono et al ( 2007) manfaat quality cost, yaitu :
1. Membantu evaluasi keberhasilan dalam mencapai quality objective
2. Membantu mengindentifikasi masalah kualitas yang memerlukan perhatian pihak
manajemen dan identifikasi peluang untuk peningkatan.
3. Memudahkan pengakumulasian masalah kualitas
4. Memperluas pengendalian terhadap anggaran dan biaya
5. Menunjukkan financial signicance dan quality cost
6. Identifikasi peluang untuk menurunkan ketidakpuasan pelanggan dan ancamanancaman lain yang berhubungan dengan daya jual atau daya saing produk
7. Mendorong peningkatan melalui publikasi quality cost report (QCR)
Selain manfaat-manfaat diatas nyatanya quality cost juga tetap terdapat batasanbatasan, yaitu :
1. Quality cost bukanlah merupakan suatu pemecahan masalah
Analisa terhadap quality cost hanya merupakan alat untuk mengidentifikasi masalahmasalah kualitas dan peluang-peluang untuk melakukan peningkatan. Dengan
demikian, tindakan manajer tetap diperlukan untuk mencari pemecahan bagi masalahmasalah tersebut.
2. Quality cost bersifat subjektif dan peka terhadap kesalahan pengukuran
Hal ini disebabkan karena pengukuran terhadap elemen-elemen quality cost dilakukan
dengan estimasi. Namun demikian, bukan berarti perhitungan tersebut harus
dihilangkan. Karena walaupun dilakukan dengan estimasi, hasilnya akan membantu
menentukan besarnya kategori-kategori quality cost.
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3. Sulitnya mengidentifikasi elemen-elemen quality cost
Sering terjadi kesulitan dalam mengidentifikasi mana yang merupakan elemen quality
cost dan mana yang bukan. Sehingga dapat menyebabkan dimasukkannya biaya yang
seharusnya bukan merupakan elemen quality cost kedalam perhitungan. Hal tersebut
menyebabkan quality cost yang dilaporkan menjadi lebih besar dari jumlah yang
seharusnya. Atau sebaliknya, biaya yang seharusnya merupakan elemen quality cost
tidak dimasukkan dalam perhitungan, sehingga meyebabkan quality cost yang
dilaporkan lebih rendah dibandingkan dari yang seharusnya.
4. Sulit untuk mencocokkan usaha dengan hasil yang dicapai
Diterapkannya program-program peningkatan kualitas, seperti training atau
memperketat inspeksi, tidak dapat secara langsung menunjukkan adanya penurunan
dalam quality cost. Disamping itu, ada tenggang waktu antara biaya yang dikeluarkan
dengan hasil nyata yang diperoleh.

2.3 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu
Peneliti

Judul

Variabel

Penelitian
Stephani

Pengaruh

Metodologi

Kesimpulan

Penelitian
Variabel Dependen (X) : Sistem

Populasi :

Variabel yang

Budihardja Penerapan

Manajemen Mutu ISO 9001 -2000 personil

paling

dan Retno Sistem

Variabel independent (Y) : biaya kontraktor

berpengaruh

Indryani

mutu

yang

baik secara

mengerjaka

parsial maupun

Manajemen
Mutu
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Terhadap

n konstruksi simultan adalah

Biaya Mutu

gedung

dokumen sistem

Pada proyek

Jumlah

manajemen

Konstruksi

sampel : 35

mutu yang

Gedung di

; purposive

memadai,

Surabaya

sampling

adanya

Pengolahan

pengendalian

data primer

dokumen dan

dan

record yang

sekunder :

memadai, dan

sistem

ketersediaan

statistik dan

fasilitas dan

menggunak

peralatan yang

an regresi

memadai

linier
berganda

Andi dan

Faktor-

Variabel dependent (X) :

Pengumpula Faktor penyebab

Samuel

Faktor

desain&dokumentasi,

n data :

Winata,

Penyebab

Manajerial dan Sumber Daya

kuesioner

Yanto

Rework Pada

Variabel independent (Y) :

Target

design :

Hendarlim

Pekerjaan

Rework

responden :

finishing

kontraktor

dan M/E

Konstruksi

anggota
gapensi
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rework :
1. Faktor

2. Faktor
Manajeri

kodya

al :

surabaya

kurangny

dan

a

konsultan

teamwor

anggota

k,jadwal

INKINDO

kerja
yang
padat,
dan
buruknya
alur
komunik
asi
3. Faktor
Sumber
daya :
pengamb
ilan
keputusa
n yang
salah dan
kurangny
a
pengala
man
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pekerja.
Yusuf

Penerapan

Variabel dependent (X) :

Pengumpula

Latief dan

Pendekatam

kualitas proyek

n data

an-

Retyaning

Metode Six

Variabel independent(Y) :

dengan

perusaha

menngunak

an di

an question

indonesi

Kulaitas Pada quality improvement

research

a telah

Proyek

Melakukan

melaksan

Kostruksi

pendekatan

akan

survei

tahapan-

dengan

tahapan

wawancara

manajem

terstruktur

en mutu

Puji Utami Sigma Dalam Quality planning, quality
Penjagaan

assurance, quality control, dan

1. Perusaha

dengan
baik
2. Pengimp
lementas
ian
pendekat
an
metode
6-sigma
memung
kinkan
untuk
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diterapka
n pada
konstruk
si

Peneliti

Judul

Variabel

Metodologi

Kesimpulan

Penelitian

Penelitian

Monica

Pengukuran

metode

Dengan metode

Kussetya

Biaya

Taguchi

taguchi

Ciptani

Kualitas :

menggunak

memberikan

Suatu

an

suatu alternatif

Paradigma

pendekatan

pengukuran

Alternatif

fungsi

biaya kualitas

kerugian

terutama yang

yang

sifatnya tidak

dikenal

terdeteksi,

dengan

dengan

nama

menggunakan

Taguchi’s

perhitungan

loss

statistik dalam

function.

pemgukurannya.

Connie

Harapan dan

Variable dependent (x) :

Pengumpula

Susilawati

realita sistem

konsistensi dalam pelaksanaan

n data
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1. Terdapat
perbedaa

Ferryanto

manajemen

dan perbaikan mutu.

dengan

n antara

salim

mutu ISO

Variable independent (y) : ISO

melakukan

harapan

Tjahjadi

9000 dalam

9000

survey

dan

Soesilo

penerapannya

lapangan

kenyataa

di perusahaan

terhadap 10

n dari

kontraktor

perusahaan

penggun

kontraktor

aan ISO

di Surabaya

9000 :

dan gresik

2000.

yang telah

2. Dengan

menerapkan

menggun

ISO 9000.

akan

Dalam

diagram

penelitian

kepentin

ini, dipakai

gan –
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2.4 Rerangka Pemikiran
Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut
Gambar 2.5
Rerangka Pemikiran

Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001 : 2008

Penerapan sistem manajemen
mutu pada PT Nindya Karya

Analisis quality cost

Quality Cost sebagai salah
satu dasar ukuran kinerja
sistem manajemen mutu

Sistem Manajemen Mutu 
peningkatan pendapatan

Dapat dilihat pada bagan diatas,bahwa alur pada penelitian ini terbagi atas 3 tahapan.
Pertama, menganalisis penerapan quality cost pada PT Nindya Karya sebagai salah satu
ukuran kinerja sistem manajemen mutu yang telah diterapkan selama ini. Kedua,
melaksanakan analisis apakah quality cost ini telah sesuai dengan teori-teori terkait.
Selanjutnya, penelitian ini akan menghubungkan sistem manajemen mutu perusahaan dengan
peningkatan pendapatan
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Penelitian ini merupakan suatu studi kasus pada salah satu perusahaan konstruksi di
Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah PT Nindya Karya (Persero), merupakan salah satu
peusahaan BUMN. PT Nindya Karya ini beralamat di jalan Letjend. MT Haryono Kav.22
Jakarta 13630.
Adapun sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat studi kasus atau observasi
mengenai peranan praktek quality cost dan ISO 9001 pada PT Nindya Karya (Persero) dan
melihat pengaruh keduanya dalam meningkatkan pendapatan perusahaan.

3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Menurut Uma Sekaran (2006) Data Primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian
dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi pada bagian pengendalian, logistik dan peralatan serta bagian
keuangan PT Nindya Karya. Menurut Uma Sekaran (2006) Data sekunder adalah data yang
diperoleh melalui sumber yang ada, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan
sendiri oleh peneliti. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh
pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terkait
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dengan penelitian, seperti laporan laba rugi, neraca, neraca lajur, anggaran proyek, evaluasi
laporan akhir proyek, SOP
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu :
1. Field Reserach
Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada umumnya di
penelitian kualitatif.
Objek penelitian ini adalah PT Nindya Karya kantor cabang pusat
Penelitian lapangan ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang terkait
dengan penelitian, misalnya mengenai gambaran umum perusahaan, sistem
akuntansi, dan komponen-komponen biaya yang berkaitan dengan quality cost
serta penerapan quality cost pada perusahaan tersebut. Selain itu, melihat
bagaimana implemantasi sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 pada PT
Nindya Karya (Persero)
Dalam hal ini penulis melakukan :
1. Observasi
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini,
penulis melakukan observasi terhadap kegiatan operasional yang
terjadi di PT Nindya Karya. Observasi yang dilakukan penulis
berfokus pada bagian perencanaan dan pengendlian kualitas
proyek yang sedang dijalankan. Penulis fokus pada bagian ini agar
penulis dapat mengetahui secara mendalam tentang penerapan
quality cost pada setiap proyek yang dijalankan oleh PT Nindya
Karya. Selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap
laporan keuangan terkait, seperi misalnya daftar perkiraan, neraca
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lajur, laba/rugi, daftar perincian mutasi biaya administrasi dan
umum, daftar rincian mutasi pendapatan lain-lain, dan evaluasi
anggaran pelaksanaan proyek.
2. Wawancara
Untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian ini,
selain melakukan observasi penulis juga melaksanakan wawancara
dengan bagian pengendalian, bagian akuntansi dan kepala proyek.
Melalui wawancara ini diharapkan mendapatkan informasi tentang
penerapan quality cost secara umum dan secara khusus terhadap
satu proyek yang tengah dijalankan.
2. Riset Kepustakaan
Penelitian kepustakaan adalah cara mengumpulkan bahan-bahan dari
berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan
topik pembahasan untuk memperoleh data teoritis. Dalam metode
pengumpulan data ini, penulis mengumpulkan data-data yang terkait sesuai
dengan topik penelitian, yaitu data – data mengenai penerapan quality cost dan
ISO 9001 : 2008. Selain itu data sekunder lainnya yang diperoleh oleh penulis
berasal dari buku-buku teori yang berkaitan dengan quality cost dan ISO 9000,
jurnal-jurnal ilmiah dan informasi tambahan dari internet.

3.3 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut
Uma Sekaran (2006) studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi
mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.
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Penelitian ini bersifat bersifat studi kasus, langkah pertama yang diambil
adalah menentukan fokus permasalahan yaitu meneliti implementasi quality cost dan
ISO 9001 : 2008 pada PT Nindya Karya (Persero). Dalam penelitian ini ada tiga topik
permasalahan yang dibahas. Pertama, mengenai bagaimana penerapan quality cost
dan ISO 9001 : 2008 secara umum di PT Nindya Karya. Kedua, mengenai apakah
penerapan quality cost telah sesuai dengan teori-teori yang terkait. Ketiga, mengenai
bagaimana pengaruh sistem quality cost dan ISO 9001 : 2008 terhadap pendapatan
perusahaan.
Pada pembahasan pertama, melihat penerapan secara umum sistem quality
cost untuk setiap proyek, selanjutnya melihat implementasi sistem quality cost ini
pada salah satu proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya, yaitu
Penambahan Lajur Ruas Sentul Utara – Sentul Selatan Pada Jalan Tol Jagorawi. Pada
pembahasan kedua, membandingkan penerapan quality cost di PT Nindya Karya
dengan teori-teori yang berkaitan. Selanjutnya, untuk pembahasan ketiga, melihat
pengaruh implementasi quality cost dan ISO 9001 : 2008 dalam perencanaan dan
pengendalian kualitas terhadap pendapatan perusahaan. Indikator pendapatan yang
digunakan pada penelitian ini adalah pendapatan langsung proyek, net income,
LAPEK adalah laba pekerjaan, laba sebelum dikurangi biaya tidak langsung dan laba
sebelum hasil dan beban lain-lain. LAPERS adalah laba perusahaan yang telah
dikurangi oleh biaya tidak langsung dan telah ditambah hasil lain-lain dan dikurangi
oleh beban lain-lain.
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BAB 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1

Sejarah Singkat PT Nindya Karya
PT Nindya Karya didirikan pada tahun 1961 dan berubah menjadi

“PERSERO” pada tahun 1973. PT Nindya Karya (Persero) telah berkembang dengan
cepat dan hingga saat ini memiliki 4 kantor wilayah yang meliputi wilayah Sumatra,
Jawa Tengah, Bali dan Nusa Tenggara ,Sulawesi dan Papua serta Divisi Konstruksi
dan Properti. PT Nindya Karya merasa yakin bahwa kantor-kantor wilayah tersebut
merupakan perwakilan yang mewakili setiap dan masing-masing Provinsi di tanah air.
Agar dapat mendukung berbagai kegiatan di lapangan yang disadari selama
tiga tahun terakhir, berusaha mendapatkan alat berat yang sangat banyak, dengan cara
demikian ada peningkatan kemampuan dan availability yang sangat diperlukan dalam
pelaksanaan. Pada saat ini perusahaan memiliki ratusan unit alat berat yang
merupakan bagian dari sejumlah besar peralatan pendukung dan perlengkapannya.
Juga penting armada alat berat pemadatan jalan yang tersebar diseluruh tanah air.
Pemikiran yang seksama dilimpahkan untuk pengembangan sumber daya
manusia. Banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tambahan dan untuk
menghadiri kursus-kursus pelatihan yang diatur perusahaan guna memungkinkan
karyawan menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan menuntun
mereka kepada teknologi tinggi berkaitan bidang pekerjaan. Dari total 227 orang
karyawan PT Nindya Karya (Persero), 192 orang sarjana yang terdiri dari : S2 Teknik,
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S2 Bisnis, Sarjana Teknik dan Non Teknik serta Diploma Tiga Teknik dan Non
teknik.
Catatan selama periode tahun 2002 sampai dengan 2005 memperlihatkan
bahwa angka produksi meningkat rata-rata +/- 54,50% per tahun pada setiap hasil
pencapaian proyek-proyek sejenis seperti irigasi, pembuatan jalan, konstruksi
jembatan, gedung tinggi, dan lain-lainnya yang didapatkan dari tender-tender
internasional maupun lokal.
Segenap pimpinan dan Karyawan PT Nindya Karya (Persero) bertekad
meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan untuk menjadi perusahaan yang
unggul dan berdaya saing kuat dalam industri jasa konstruksi, memberikan
pertumbuhan laba dan usaha yang sehar guna meningkatkan nilai perusahaan
Corporate dalam memenuhi harapan shareholder dan stakeholder, melalui :
1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten
2. Penerapan Sistem Manajemen Resiko dalam pencapaian hasil usaha
3. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)
4. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
5. Ketaatan dalam memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dan penerapan
prinsip Good Governance (GCG)
4.1.2

Visi dan Misi Perusahaan

Visi
“ menjadikan PT. Nindya Karya (Persero) sebagai perusahaan yang unggul dan
tangguh dalam bidang jasa konstruksi”
Misi
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1. Menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi
2. Berdaya saing kuat dipasar dalam negeri atau internasional
3. Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan memenuhi
kewajiban terhadap shareholder sebagai salah satu Stakeholder untama serta
stakeholder lainnya

4.1.3 Perilaku Etis
Bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan dapat menjalankan
kegiatan opersionalnya dengan baik dan lancar, mampu meraih keuntungan dan
berkembang di masa depan, maka terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis
antara Perusahaan dengan karyawannya adalah syarat utama yang harus di penuhi.
Untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, Direksi menetapkan
suatu pedoman tentang Perilaku Etis (Code of Conduct) yang memuat nilai-nilai etika
berusaha.
Nilai-nilai yang di anut oleh Perusahaan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan,
dan Strategi Perusahaan serta harus di terapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan
Perusahaan untuk selanjutnya meresap ke dalam jajaran Perusahaan.
Budaya kerja perlu di bangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja
yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan
Perusahaan serta kepentingan pihak stakeholders. Selain itu, budaya kerja di
kembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja.
Pada hakekatnya Perilaku Etis berisi tentang keharusan yang wajib
dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu : Transparansi,
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Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertanggungjawaban), Independensi (Kemandirian),
dan Fairness (Kewajaran).
Maksud dan tujuan Perilaku Etis ini tidak hanya untuk memastikan bahwa
perusahaaan telah mematuhi semua peraturan perusahaan dan perundang-undangan
yang terkait, namun memberikan panduan bagi perusahaan atau karyawan dalam
melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya
perusahaan.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari atas keinginan bersama
yang tulus untuk memajukan Perusahaan, maka di buatlah code of conduct PT.
Nindya Karya (Persero) yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh
kegiatan Perusahaan sekaligus melengkapi ketentuan-ketentuan dalam code of
corporate governance yang telah di tetapkan.
Pedoman tentang perilaku etis ini senantiasa mengacu kepada Keyakinan
Dasar ,Nilai-nilai Dasar/Budaya Perusahaan dan Sikap Mental Dasar yang telah di
sepakati bersama dengan dilandasi oleh Visi dan Misi Perusahaan sebagai berikut :
Keyakinan Dasar
PT Nindya Karya memiliki keyakinan bahwa dengan cara senantiasa
memuaskan pelanggan dengan menghasilkan produk bermutu, harga bersaing dan
tepat waktu, melalui :

1.

Penerapan Budaya Perusahaan yang telah ditetapkan

2.

Peningkatan kemampuan SDM secara berkesinambungan

3.

Peningkatan kualitas teknologi yang digunakan sesuai dengan perkembangan

4.

Profesional dan inovasi

5.

Mengupayakan kondisi tempat kerja yang aman, Sehat dengan mencegah
mencegah potensi terjadinya kecelakaan dan dampak kesehatan kepada
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karyawan/tenaga kerja, serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
kepada masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja
6.

Peningkatan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja yang berkesinambungan

7.

Penurunan Derajat Pencemaran Lingkungan secara berkelanjutan

8.

Ketaatan untuk mematuhi Perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan
lain dalam lingkup kegiatan Perusahaan
Maka Perusahaan akan mampu menjadi Perusahaan yang unggul dan tangguh

dalam bidang Industri Jasa Konstruksi

4.1.4 Budaya Perusahaan
Budaya Perusahaan yang dianut oleh PT Nindya Karya adalah sebagai berikut :
1. Pengabdian
Perusahaan adalah milik karyawan, karyawan adalah bagian dari perusahaan
dengan demikian agar supaya perusahaan bisa berkembang dengan baik,
dituntut adanya sikap pengabdian dari karyawan demi kemajuan perusahaan
yang pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.
2. Kebersamaan
Setiap kegiatan dilaksanakan dengan azas kekeluargaan sehingga tergalang
kerjasama dalam satu tim yang kompak dan harmonis sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawab masing-masing untuk mendapatkan hasil
kerja yang efektif dan efisien.
3. Keterbukaan
Semua kegiatan dilakukan melalui suatu kebijakan yang transparan, diketahui
oleh semua pihak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, melalui
komunikasi dan koordinasi yang jelas demi kemajuan perusahaan.
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4. Kemitraan
Selaku pelaku jasa usaha konstruksi, perusahaan senantiasa berinteraksi dalam
mengemban usahanya dan memelihara hubungan baik yang saling
menguntungkan dengan para mitra kerjanya serta selalu meningkatkan
kepercayaan pelanggan.
5. Profesional dan berorientasi pada masa depan
Setiap karyawan selalu bertindak secara profesional, mandiri dan berupaya
meningkatkan kemampuan diri sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia
usaha jasa konstruksi.
4.1.5 Sikap Mental Dasar
Sikap Mental Dasar
1. Jujur
Selalu mengutamakan kejujuran terhadap diri sendiri dan perusahaan.
2. Adil
Selalu mengutamakan keseimbangan dan keselarasan dalam mewujudkan kewajiban
dan hak.
3. Tertib
Selalu meningkatkan disiplin dan menjaga keharmonisan serta memenuhi ketentuanketentuan yang berlaku.
4. Bertanggung Jawab
Selalu memelihara kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan.
5. Produktif
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Selalu mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk
menghasilkan produk sehingga tercapai sasaran/target.
6. Kreatif
Selalu meningkatkan kemampuan dan mencari terobosan-terobosan baru bagi
kemajuan perusahaan.

7. Peduli
Selalu aktif dalam memberikan sumbang saran untuk pengembangan perusahaan dan
menjaga keharmonisan lingkungan.

4.1.6 Kegiatan Usaha
Lini bisnis PT Nindya Karya (Persero) secara garis besar :
1. General Contractor
2.

EPC

3. Rancang Bangun
Layanan sipil yang meliputi konstruksi, desain/bangunan, operasi dan
pemeliharaan proyek-proyek non pemerintah serta proyek infrastruktur. Proyekproyek fasilitas umum termasuk bandara, jalan, jalan raya, jembatan, bendungan.
Proyek-proyek sektor swasta termasuk persiapan lokasi untuk fasilitas umum dan
pabrik serta pemeliharaan lingkungan. Kami mempunyai kemampuan untuk
mengembangkan, mengatur keuangan, desain, membangun dan mengatur proses alur
keuangan proyek pemerintah dan non pemerintah
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4.1.7

Struktur Organisasi
Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Nindya Karya (Persero)

Sumber : PT Nindya Karya (Persero)

4.1.8

Certificate dan Perhargaan

Adapun beberapa certificate dan perhargaan yang telah diraih oleh PT Nindya Karya
(persero) adalah sebagai berikut :
1. Certificate
1. SNI ISO 9001-2008 : Quality Management System Requirement
2. OHSAS 18001-2007 : Occupational Health and Safety Management System
Requirement
3. Sertifikat Audit : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4.

ISO 14001-2004/ SNI 19- 14001-2005 : Enviromental Management Systems
Requirment With Guidelines For Us
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2. Penghargaan :
1. Piagam penghargaan Jasa Marga : atas partisipasi pembangunan jalan tol
cipularang tahap II seksi III.2
2. Penghargaan Jasa Marga : pembangunan Jalan tol Cipularang sabagai terbaik
II dalam rangka bulan mutu 2005
3. Penghargaan Jasa Marga : Proyek JORR seksi E.1.3 sebagai terbaik III dalam
rangka bulan mutu 2005
4. Penghargaan dari Mal Metropilitan 2 : atas Partisipasi PT Nindya Karya
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4.2 Analisis dan Pembahasan
4.2.1 Evaluasi Penerapan Sistem Quality Cost PT Nindya Karya (Persero)
Gambar 4.2
Skema Praktek Quality Cost di PT Nindya Karya

Dapat
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Proyek
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Sumber : PT Nindya Karya (Persero)
Bedasarkan pada gambar diatas dapat lihat penerapan quality cost pada PT Nindya Karya
secara umum :
1. Preventive cost
Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa PT Nindya Karya telah menerapkan
preventive cost. Preventive cost yang tergambar dalam rincian biaya setiap proyek
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adalah biaya gaji crew survey. Walaupun biaya pencegahan yang tergambar dalam
rincian biaya hanya ada 1 (satu) buka berarti PT Nindya Karya tidak melakukan
tindakan pencegahan lainnya. Tindakan preventive lainnya yang dilaksanakan adalah
mengenai pemilihan supplier dan subkontraktor.
Supplier dan subkontraktor yang dipakai oleh PT Nindya Karya telah melalui
proses seleksi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa bahan material
yang akan digunakan dalam proyek terjaga kualitasnya, karena bahan metarial
merupakan titik vital bagi pekerjaan konstruksi. Supplier dan subkontraktor yang
telah melalui proses selekesi dan memenuhi syarat masuk dalam daftar rekanan
terseleksi. Proses penyeleksian dan evaluasi ini PT Nindya Karya tidak mengeluarkan
biaya tambahan karena hal ini menjadi job desk bagi divisi logistik dan peralatan.
Selain menyeleksi supplier dan subkontraktor, PT Nindya Karya juga
melaksanakan uji lapangan atau yang bisa disebut survey lapangan atas proyek yang
akan dikerjakan. Biaya survey ini pada rincian biaya proyek masuk dalam biaya
umum proyek, yaitu biaya gaji crew survey. Survey lapangan ini dilakukan untuk
mengtahui bagaimana keadaan sebenarnya dilapangan, karena keadaan di lapangan ini
akan mempengaruhi waktu pengerjaan proyek dan biaya yang harus dikeluarkan.
Survey ini selain untuk mengetahui keadaan lapangan sesungguhnya juga untuk
melakukan pengukuran awal. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada saat awal
sebelum proyek dimulai tetapi juga pada saat proyek berjalan, tetapi jumlah pegawai
yang terlibat tidak sebanyak pada saat PT Nindya Karya melakukan pengukuran
sebelum proyek dimulai.
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Tabel 4.1
Preventive Cost PT Nindya Karya
Gaji crew survey

XXX

Total

XXX

Sumber : PT Nindya Karya (Persero)
2. Appraisal Cost
Pada PT Nindya Karya Appraisal cost ini terdiri atas tiga item biaya, yaitu Tes
labolatorium, PDA Test dan in-process inspection. Tes labolatorium adalah tes yang
dilakukan oleh PT Nindya Karya terhadap bahan material bangunan yang digunakan
dalam pengerjaan proyek. Tujuan dari diadakannya tes ini adalah untuk mengetahui
atau memastikan bahwa material bangunan yang diperoleh dari supplier telah
memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan diawal. PT Nindya Karya
melakukan tes lab pada material seperti pada besi dan baja. Dengan memastikan
standar kualitas bahan-bahan material bangunan diharapkan dapat meminimalisasi
kerusakan pada proyek, karena apabila hal ini terjadi maka kontraktor harus
mengeluarkan tambahan biaya dan waktu untuk menyelesaikan proyek.
Adapun dasar pengenaan untuk biaya tes lab ini adalah dilaksanakan dengan
mengambil sampel akan bahan-bahan material yang akan digunakan pada proyek.
Sebagai contoh uji yang dilakukan terhadap beton, pengenaan biayanya adalah setiap
5 (lima) meter kubik beton diambil satu untuk dilakukan tes. Hal ini berlaku juga
untuk bahan-bahan material lainnya yang akan diuji coba kualitasnya.
Selain melakukan inspeksi atas material bangunan, PT Nindya karya juga
melakukan Test PDA, yaitu tes atas pemancangan dan pondasi yang telah dilakukan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan tata letak pancang atau pondasi sudah benar.
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Tata letak pancang atau pondasi ini menjadi salah satu titik penting karena pondasi
merupakan dasar dalam setiap pekerjaan konstruksi.
Dasar alokasi biaya untuk test PDA ini tergantung kembali pada kontrak awal
antara kontraktor dan pemilik proyek. Item biaya ini bisa muncul dalam suatu
anggaran proyek, tetapi belum tentu ada dalam proyek lainnya karena hal ini
tergantung pada kontrak awal proyek tersebut. PT Nindya Karya terkadang
melakukan sendiri test PDA ini walaupun tidak ada dalam kontrak dengan pihak
pemilik proyek untuk memastikan kebenaran tata letak pondasi.
Pada elemen appraisal cost ini, terdapat juga biaya in-process inspection yaitu
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Nindya Karya (Persero) dalam melakukan
inspeksi terhadap proyek-proyek konstruksi yang sedang dikerjakan. Biaya yang
masuk ke dalam elemen ini adalah biaya dinas proyek dan bantuan transport
pengawas. Biaya dinas proyek adalah biaya yang dikeluarkan oleh PT Nindya karya
untuk melakukan pengawasan internal secara berkala pada saat pengerjaan proyek
sedang berlangsung. Pengawasanv oleh pihak kantor pusat ini dilaksanakan oleh
bagian pengendalian bahkan terkadang direktur operasional juga ikut dalam kegiatan
pengawasan ini.
Item biaya lain dalam in-process inspection adalah bantuan transport
pengawas. Dalam hal ini pengawas terdiri dari konsultan pengawas dan pengawas dari
pihak pemilik proyek. Kedua pihak ini bertugas sebagai pengawas harian pada saat
proyek sedang berjalan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan
memenuhi standar kualitas yang di syaratkan.
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Tabel 4.2
Appraisal cost PT Nindya Karya (Persero)
Test Lab ( Material

XXX

Inspection)
PDA Test

XXX

In- Process Inspection
Biaya Dinas

XXX

Bantuan Transport

XXX

Pengawas
Total

XXX

Sumber : PT Nindya Karya (Persero)
3. Failure cost
Pada PT Nindya Karya (Persero) failure cost terbagi atas internal failure cost
dan external failure cost. Internal failure cost pada perusahaan ini tergambar dari segi
biaya asuransi pekerjaan, asuransi ini ditujukan bila terjadi kesalahan atau kerusakan
selama masa kontruksi berjalan, misalnya saja untuk alat-alat berat yang digunakan
dan kecelakaan kerja. External failure cost terdiri atas 2 (dua) item biaya, yaitu
maintenance cost dan CAR (Construction all risk) atas pembangunan infrastruktur
yang dikerjakan.
Maintenance cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh PT Nidya Karya selama
masa pemeliharaan berlangsung. Durasi masa pemeliharaan ini bervariasi tergantung
pada kontrak awal antara kontraktor dan pemilik proyek, misalnya biaya
pemeliharaan yang harus ditanggung oleh PT Nindya Karya (Persero) selama 6 bulan,
12 bulan atau bahkan sampai 2 tahun. Rata-rata jangka waktu biaya pemeliharaan
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yang ditanggung oleh PT Nindya Karya (Persero) di hampir semua proyek yang
dikerjakan berkisar antara 6 bulan sampai dengan 12 bulan,alokasi biaya
pemeliharaan ini digunakan setelah adanya penyerahan pertama dari pihak kontraktor
ke pihak pemilik proyek . PT Nindya karya tidak menanggung lagi untuk biaya
pemeliharaan setelah penyerahan kedua dilakukan kepada pemilik proyek. Setelah
penyerahan kedua ini, pihak kontraktor sudah tidak ada lagi kewajiban terhadap
proyek tersebut.
Selain maintenance cost PT Nindya Karya juga menganggarkan CAR
(construction all risk). Alokasi untuk CAR ini ditujukan untuk antisipasi bila terjadi
kerusakan setelah proyek telah diserahkan kepada pemilik proyek, kerusakaan yang
terjadi dikarenakan bencana alam. Tetapi pihak kontraktor dapat mengajukan klaim
atas CAR pada saat ditengah pengerjaan proyek bila ternyata kerusakan yang terjadi
disebabkan oleh bencana alam, maka PT Nindya Karya (Persero) dapat mengajukan
klaim kepada asuransi untuk mendapatkan dana lagi untuk melakukan perbaikan atas
kerusakan yang terjadi.
Besarnya premi asuransi untuk asuransi pekerjaan dan CAR (construction all
risk) berbeda-beda untuk setiap proyek. Hal ini tergantung kepada resiko yang
melekat pada proyek tersebut. Menurut standar internal PT Nindya Karya premi CAR
pada proyek pembangunan jalan sebesar 0,2 % sampai dengan 0,25 % dari nilai
kontrak.
Terdapat beberapa perbedaan antara CAR dan asuransi pekerjaan. Perbedaan
tersebut terletak pada jenis resiko yang diasuransikan dan perbedaan berdasarkan
waktu untuk dapat mengajukan klaim bila terjadi kerusakaan pada proyek yang
sedang dikerjakan.
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Bila dilihat lebih jauh lagi asuransi pekerjaan dan CAR dapat menyebabkan
suatu penghematan terhadap biaya keseluruhan proyek atau dapat menjadi salah satu
jalan penghematan. Bila pada proyek tersebut terjadi kerusakan maka pihak
kontraktor dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan dana melakukan perbaikan.
Walaupun dengan adanya asuransi pekerjaan dan CAR dapat menguntungkan pihak
kontraktor, bukan berati tidak ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kedua item
biaya ini, yaitu asuransi pekerjaan dan CAR, dapat menjadi sunk cost apabila ternyata
dalam prakteknya tidak ada kerusakan yang terjadi pada hasil konstruksi.

Tabel 4.3
Failure Cost PT Nindya Karya (Persero)
Internal Failure Cost
Asuransi Pekerjaan

XXX

XXX

External Failure Cost
Biaya Pemeliharaan

XXX

CAR (construction all

XXX

XXX

risk)
TOTAL

XXX

Sumber : PT Nindya Karya (Persero)
Sistem biaya kualitas yang telah diterapkan oelh PT Nindya Karya telah
merangkum semua biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan dalam perencanaan
dan pengendalian kualitas setiap pekerjaan konstruksi, bahkan sampai mengantisipasi
resiko yang mungkin timbul akibat bencana alam. Penerapan quality cost PT Nindya
Karya telah menerapkan semua elemen quality cost, yaitu preventive, appraisal, dan
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failure cost. Walaupun dalam proyek terkadang ada item-item biaya kualitas yang tidak
muncul, seperti misalnya Test PDA. Untuk preventive cost, biaya yang dianggarkan
tidak banyak hanya terdapat dua item dalam tindakan preventive yang dilaksanakan.
Salah satu kegiatan tersebut telah termasuk kedalam job desk divisi peralatan dan
logistik. Sedangkan tindakan preventive lainnya adalah uji lapangan atau survey
lapangan, yang mana biaya survey ini masuk kedalam item biaya dinas proyek, yang
mana biaya dinas proyek ini termasuk dalam appraisal cost.
Diharapkan dengan mengkombinasikan antara tindakan preventive dan
appraisal cost dapat terjadi penghematan di failure cost. Dengan penghematan pada
failure cost maka secara tidak langsung akan dapat menghemat keseluruhan biaya dan
proyek dan menambah pendapatan perusahaan. Pada PT Nindya Karya appraisal cost
memegang peranan penting, karena biaya ini mencakup dari awal sebelum proyek
dimulai sampai dengan proyek selesai. Sehingga diharapkan dengan appraisal cost ini
dapat mengurangi terjadinya kerusakan pada pekerjaan konstruksi.
Pada failure cost, ada suatu kondisi yang dapat menguntungkan pihak
kontraktor. Kondisi ini terdapat pada salah satu item biaya yaitu CAR (Construction All
Risk), biaya ini pada kondisi tertentu, misalnya bencana alam, dapat menjadi item
internal failure cost. Apabila pada saat proyek sedang berjalan terjadi bencana alam,
maka PT Nindya Karya dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan dana melakukan
perbaikan. Dengan kondisi biaya CAR seperti ini, maka pihak kontraktor yang
diuntungkan karena kontraktor tidak perlu mengkhawatirkan atau mempermasalahkan
bila kerusakan yang disebabkan bencana alam pada saat proyek berjalan.
Satu hal yang harus diingat, sistem quality cost ini adalah merupakan suatu
alat dalam mengendalikan kualitas produk yang dihasilkan tetapi bukan suatu
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penyelesaian akan permasalahan kualitas yang ada. Sistem quality cost ini hanya
sebagai suatu alat untuk mendeteksi permasalahan kualitas yang ada.
Berikut ini adalah salah satu contoh biaya kualitas suatu proyek yang
dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero). Proyek ini termasuk dalam proyek
infrastruktur, yang mana pemilik proyek ini adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Adapun nilai dari proyek ini adalah Rp. 20,635,906.879.13 (excluded PPN)
Tabel 4.4
Biaya Kualitas Proyek : Penambahan Lajur Ruas Sentul Utara – Sentul Selatan Pada Jalan
Tol Jagorawi
Jumlah
Preventive Cost :

Gaji Crew Survey

Rp. 17,500,000

Appraisal Cost :

Tes Labolatorium

Rp. 33,409,300

In Process Inspections
Lembur direksi dan konsultan

Rp. 121,950,000

Failure Cost :
Internal Failure Cost

Asuransi pekerjaan

Rp. 45,000,000

External Failure Cost
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Biaya Pemeliharaan

Rp. 160,819,707

CAR (construction all risk)

TOTAL

Rp. 21,312,500

Rp.

Rp. 399,991,507

Sumber : PT Nindya Karya (Persero)

Tabel diatas adalah salah satu contoh biaya kualitas suatu proyek yang
dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa untuk
preventive cost tidak tergambar sebagai alokasi biaya tersendiri utuk gaji crew
pengawasnya, tetapi tergabung semua dengan gaji karyawan lapangan lainnya. Tetapi
bila dilihat lebih detail, dapat dihitung biaya preventive yang dikeluarkan untuk
pekerjaan konstruksi ini .Gaji crew survey untuk Proyek ini adalah Rp 3,500,000
sehingga untuk proyek ini biaya preventive yang dikeluarkan adalah sekitar Rp Rp.
17,500,000 karena pengerjaan proyek ini adalah 5 (lima) bulan. Dapat dilihat bahwa
pada proyek tersebut tidak terdapat alokasi biaya untuk pelaksanaan test PDA. Pada
tabel dapat dilihat bahwa total keseluruhan biaya kualitas untuk proyek tersebut
adalah sebesar Rp. 399,991,507 atau sebesar 1.94 % dari nilai kontrak proyek tersebut
dialokasikan untuk perencanaan dan pengendalian kualitas proyek. Selain itu dari
tabel tersebut bisa didapatkan informasi besarnya asuransi pekerjaan adalah 0.19 %
dari nilai kontrak dan untuk CAR (Construction All Risk) yaitu sebesar 0.1 % dari
nilai kontrak. Menurut standar internal yang berlaku pada PT Nindya Karya untuk
premi CAR proyek pembangunan jalan adalah 0.2 % - 0.25 % dari nilai kontrak.
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Pada proyek ini premi CAR hanya sebesar 0.1 %, hal ini berarti kontraktor tidak
mengasuransikan semua resiko yang melekat pada proyek tersebut.

4.2.2 Analisa Penerapan Praktek Quality Cost Pada PT Nindya Karya (Persero)
Penerapan quality cost antara praktek yang diterapkan oleh PT Nindya Karya
dengan teori yang ada sama, kecuali untuk intem biaya pada eksternal cost yaitu CAR
(Construction all risk).
Pada item appraisal cost, tidak semua biaya yang dianggarkan merangkum
semua kegiata pencegahan yang dilaksanakan. misal item biaya gaji crew survey
yang bertugas melakukan pengujian awal atas kondisi lapangan yang sesungguhnya
sebelum proyek dilaksanakan. Selanjutnya, tindakan pencegahan lain yang
dilaksanakan oleh PT Nindya Karya adalah melaksanakan evaluasi secara berkala
terhadap list supplier dan subkontrsktor yang akan terlibat dalam pengerjaan proyek.
Hal ini ditujukan agar barang material yang digunakan sesuai dengan standar mutu
yang telah ditetapkan. Kegiatan pencegahan ini tidak termasuk dalam rincian biaya
per proyeknya karena kegiatan pencegahan ini termasuk dalam job desk bagian
logistik dan peralatan
Untuk item biaya appraisal cost, antara praktek yang ada pada PT Nindya
Karya dan teori yang ada tidak ada perbedaan. Rincian biaya dalam appraisal cost
telah mencakup semua kegiatan penilaian yang dilaksaknakan dalam setiap proyek
yang akan dikerjakan.
Pada item failure cost terdapat perbedaan, yaitu pada item biaya yang
dianggarkan untuk CAR (construction all risk). Umumnya antara teori dan prakteknya
hampir sama, yaitu failure cost terdiri dari 2 (dua) bagian : internal failure cost dan
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external failure cost. Perbedaannya terdapat pada salah satu item biaya dalam external
failure cost, yaitu CAR (Construction all risk). Pada PT Nindya Karya biaya ini dapat
menjadi biaya kegagalan internal (internal failure cost), bila terjadi kerusakan pada
saat pengerjaan proyek konstruksi sedang dilaksanakan terjadi karena bencana alam.
Sedangkan pada teorinya hal ini tidak ada. Bila biaya tersebut masuk pada biaya
external failure cost maka biaya tersebut tidak dapat menjadi internal failure cost.
Selain itu, dalam teori disebutkan failure cost, baik internal failure cost
maupun external failure cost, dapat hilang apabila tidak terdapat barang cacat. Tetapi
pada PT Nindya Karya, failure cost ini tidak hilang, walaupun pada hasil pekerjaan
konstruksi tersebut tidak terjadi kerusakan. Biaya ini tidak hilang karena elemenelemen biaya dalam failure cost ini adalah biaya untuk membayar premi asuransi,
baik asuransi pekerjaan maupun CAR ( cosntruction all risk), dan biaya lainnya
adalah maintenance cost. Pada tabel dibawah bahwa failure cost tetap ada sampai
dengan proyek tersebut selsai dikerjakan dan tidak ada kerusakan yang terjadi pada
hasil konstruksi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5
Tabel 4.5
Anggaran dan Posisi Akhir biaya Proyek Panambahan Lajur Ruas Sentul Utara-Sentul
Selatan Pada Jalan Tol Jagorawi
Original Budget

Current Budget

Current Forecast

Preventive Cost :
Gaji Crew Survey

15,000,000

17,500,000

17,500,000

23,250,000

33,500,000

33,409,300

Appraisal cost :
Test Labolatorium
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Inprocess Inspection
Lembur direksi dan
konsultan

60,000,000

121,600,000

121,950,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

Biaya Pemeliharaan

75,000,000

116,000,000

160,819,707

CAR

27,000,000

24,533,887.65

21,312,5000

Failure Cost :
Internal Failure Cost
Asuransi Pekerjaan
External Failure Cost

Sumber : PT Nindya Karya
Perbedaan lainnya antara praktek dilapangan dengan teori adalah di PT
Nindya Karya, biaya kualitas masih tergabung dengan biaya-biaya proyek lainnya.
Sehingga untuk menentukan biaya kualitas ini cukup sulit tanpa adanya wawancara
langsung dengan pihak kontraktor.
Selain itu, pada PT Nindya Karya tidak ada laporan quality cost tersendiri. PT
Nindya karya tidak membuat dokumentasi laporan tersendiri untuk biaya kualitas
yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek konstruksi, hal ini berbeda dengan teori,
karena seharusnya ada laporan biaya kualitas tersendiri dan terpisah dengan laporan –
laporan keuangan lainnya. Laporan quality cost ini ditujukan agar perusahaan dapat
membandingkan biaya yang telah dikeluarkan untuk perencanaan dan pengendalian
kualitas barang atau produk yang dihasilkan.
Pada PT Nindya Karya tidak adanya laporan terpisah akan biaya kualitasnya
maka sulit untuk dibandingkan antara biaya kualitas satu proyek dengan proyek
lainnya. Adapun alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, adalah anggaran biaya
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setiap proyek berbeda-beda tergantung pada karakteristik, tingkat kesulitan
pengerjaan dan nilai kontrak dari proyek tersebut. Hal ini yang menyebabkan
mengapa setiap proyek memiliki biaya yang bebeda- beda, sehingga untuk quality
cost perusahaan konstruksi sulit untuk bisa dibandingkan antara proyek yang satu
dengan lainnya, walaupun terkadang proyek tersebut sama-sam proyek infrastrukstur
jalan .

4.2.3 Peranan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Dalam Peningkatan
Pendapatan Pada PT Nindya Karya (Persero)
PT Nindya Karya telah menggunakan sistem manajemen mutu sejak lama, ini
menandakan bahwa perusahaan sadar akan pentingnya pengendalian kualitas atas
setiap proyek yang dikerjakan. Manajemen mutu yang dilakukan oleh PT Nindya
Karya mendapatkan pengakuan secara nasional dengan diperolehnya sertifikasi ISO
9001 : 2008.
Salah satu alat ukur kinerja manajemen kualitas yang dilaksanakan oleh PT
Nindya Karya adalah melalui biaya kualitas. Biaya kualitas dianggarkan pada awal
perencanaan proyek sampai dengan proyek selesai dikerjakan, sudah memenuhi
semua kategori biaya kualitas yang harus dikeluarkan dalam pengendalian kualitas
hasil dari proyek-proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero).
Pertama, Hal ini bisa dilihat dari salah satu elemen biaya kualitas yaitu preventive
cost. Tindakan-tindakan preventive dilakukan oleh PT Nindya Karya untuk
pengendalian kualitas. Tindakan pencegahan ini dilakukan sebelum semua proyek
dilaksanakan untuk memastikan semua hal berjalan dengan baik agar kualitas tetap
terjaga.
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Kedua, appraisal cost dalam elemen ini telah tercakup semua biaya-biaya
yang dikeluarkan untuk menjaga kualitas bahan bangunan (material bangunan) yang
akan digunakan untuk proyek. Selanjutnya dalam proses pengerjaan proyek terdapat
biaya yang dikeluarkan untuk keperluan menjaga kualitas dan memastikan agar
proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana sehingga tidak ada kesalahan yang
terjadi pada saat proses pengerjaan, yaitu tercermin dalam biaya dinas proyek dan
bantuan transport pengawas.
Ketiga, PT Nindya Karya (Persero) telah menganggarkan biaya kualitas
lainnya, yaitu failure cost. Failure cost terbagi menjadi dua, yaitu internal failure
cost dan external failure cost. Internal failure cost terdiri dari asuransi pekerjaan,
biaya ini berkaitan untuk mengcover bila terjadi kerusakan pada alat berat yang
digunakan atau adanya kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan proyek. External cost
pada PT Nindya Karya terdiri atas biaya pemeliharaan dan CAR (Construction all
risk) . Biaya pemeliharaan adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak kontraktor,
dalam kasus ini adalah PT Nindya Karya (Persero), setelah pekerjaan diselesaikan
terdapat kerusakaan, maka dalam jangka waktu yang telah disepakati pihak
kontraktor wajib melakukan perbaikan pada hasil proyek tersebut. Biaya pemeliharaan
ini berjalan setelah adanya penyerahan pertama oleh pihak kontraktor sampai dengan
penyerahan kedua kepada pihak pemilik proyek, bila setelah penyerahan tahap kedua
terdapat kerusakan maka bukan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor.
Selain biaya pemeliharaan , terdapat juga biaya yang dianggarkan untuk
asuransi pekerjaan dan construction all risk (CAR), hal ini ditujukan untuk berjagajaga bila terjadi kerusakan pada hasil proyek yang dikerjakan, maka PT Nindya Karya
(Persero) dapat mengajukan klaim kepada pihak asuransi agar mendapatkan dana
untuk melakukan perbaikan.
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Quality cost ini digunakan oleh perusahaan sebagai dasar ukuran kinerja dari
sistem manajemen mutu yang diterapkan. Karena untuk mengetahui baik atau
tidaknya sistem manajemen mutu yang telah diterapkan oleh perusahaan
membutuhkan pengukuran atas biaya kualitas yang dikeluarkan. Biaya kualitas ini
adalah biaya – biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penjagaan kualitas atas
pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan.
Kualitas ini menjadi salah satu faktor penting dalam dunia konstruksi saat ini,
karena hasil pekerjaan konstruksi dipakai oleh banyak orang sehingga penjagaan
kualitas sangat penting untuk dilakukan. Pentingnya penjagaan kualitas ini disebabkan
oleh beberapa hal, yaitu :
1.

Pemilik proyek saat ini tidak hanya memperhatikan cost yang murah tetapi
juga kualitas

2. Kualitas bangunan menjadi salah satu kunci sukses dalam industri konstruksi
di indonesia
Sistem manajemen mutu yang baik memiliki peranan terhadap
peningkatan pendapatan perusahaan. Dengan kualitas yang baik maka
perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dengan
kepercayaan dari konsumen maka dari segi pendapatan perusahaan akan
meningkat juga.
Sistem manajemen mutu ISO 9001 yang baik secara tidak langsung
dapat memberikan jalan untuk melakukan penghematan pada biaya proyek
secara keseluruhan. Dengan adanya manajemen mutu ISO 9001, proses
produksi mulai dari perencanaan sampai dengan pekerjaan selesai menjadi
lebih teratur, tearah dan lebih terjamin. Dengan proses produksi lebih baik
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maka kedepannya seluruh cost proyek menjadi lebih efisien sehingga pada
akhirnya cost yang ditawarkan pada pemilik proyek akan menjadi lebih murah.
Hal ini digunakan oleh perusahaan untuk bersaing di industri konstruksi dan
berperan dalam peningkatan pendapatan perusahaan.
ISO 9001 ini merupakan panduan atau standar manajemen mutu dan
bukan merupakan standar kualitas produk. Dalam ISO 9000 ini ada dua tujuan
yaitu :
1. Untuk tujuan manajemen mutu, dimana perusahaan konstruksi mengambil
standar ini sebagai suatu blue print sistem mutu internalnya.
2. Untuk tujuan kontrak, dimana penerapan sistem mutu merupakan persyaratan
dalam kontrak dengan pelanggan atau pemberi kerja.
Dalam ISO 9001-2008 yang telah diperoleh itu terdapat berbagai macam
panduan atau pedoman bagi PT Nindya Karya (Persero) dalam kepastian kualitas
untuk design/development product, installation and servicing. Dengan adanya ISO
9001 ini sudah tentu PT Nindya Karya mengaplikasikan semua elemen-elemen
dalam ISO 9001 ini. Salah satu pengaplikasian ISO 9001 di PT Nindya Karya
(Persero) adalah adanya struktur dokumentasi tertulis mengenai kebijakan mutu,
pedoman mutu, prosedur mutu, rancangan mutu, dan rekaman mutu. Hal ini
dijadikan pedoman dalam penjagaan kualitas untuk hasil pekerjaan konstruksi
yang dilaksanakan oleh PT Nindya Karya.
Sertifikasi ISO 9001 tentu menjadi salah satu faktor penentu untuk masuk
dalam persaingan dalam industri kontruksi karena saat ini pemilik proyek atau
pemberi kerja juga memperhatikan hal ini dalam memilih kontraktor. Berdasarkan
pada hal ini tentu saja dengan adanya sertifikasi ISO ini PT Nindya karya dapat
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meningkatkan daya saingnya dalam industri ini. Selanjutnya, hal ini nantinya akan
meningkatkan pendapatan PT Nindya Karya. Satu hal yang perlu menjadi cacatan
para kontraktor adalah terkadang pemilik proyek mensyaratkan para kontraktor
untuk memiliki sertifikasi ISO 9001 agar dapat mengikuti tender.
Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam ISO 9001 dalam
penerapannya pada PT Nidya Karya (Persero) adalah sebagai berikut :
1. Tanggung Jawab Manajemen
Penerapan elemen ini pada PT Nidnya Karya adalah setiap
jajaran kepemimpinan dalam organisasi memiliki SOP (standar
operasional masing-masing. Dan standar tertulis ini akan dievaluasi
dari waktu ke waktu agar dapat disesuaikan oleh perkembangan
perusahaan. Setiap lapisan manajemen mempunyai wewenang, tugas
dan tanggung jawab masing, mulai dari direksi, kepala biro, sampai
dengan mandor di lapangan mempunyai standar atau SOP tertulis.
Selain adanya standar tertulis atau SOP untuk masing-masing
jajaran manajemen, setiap karyawan yang berhubungan langsung
dengan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Nindya Karya juga
memiliki kemampuan yang memadai dibidangnya masing-masing, hal
ini ditujukan dengan karyawan yang ahli dibidangnya masing secara
tidak langsung maka kualitas akan tetap terjaga. PT Nindya Karya
secara berkala akan melaksanakan pelatihan bagi para karyawannya.
Pada PT Nindya Karya juga terdapat management representative
dalam mengelola sistem manajemen mutunya, yaitu wakil manajemen
harian (WMH) yang bertugas mengelola sistem mutu dan
melaksanakan audit atas sistem mutu yang telah di terapkan PT

Analisis Peranan..., Ariani Respatiningsih, Ak.-Ibs, 2011

Nindya Karya (Persero) selama ini, hal ini ditujukan untuk memastikan
dan meyakinkan bahwa penerapan tsistem mutu telah berjalan sesuai
dengan pedoman mutu. Pada PT Nindya Karya wakil manajemen
harian ini adalah research and development system departement.
2. Sistem Mutu
Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya adalah adanya
standar tertulis seperti kebijakan mutu, pedoman mutu, prosedur mutu,
rancangan mutu dan rekaman mutu. Standar-standar tertulis tersebut
sebagai pedomana penjagaan kualitas untuk pengerjaan setiap proyek.
Semua dokumen yang berkaitan akan sistem mutu ini disimpan dengan
baik, yang mana bila akan diaudit dokumen – dokumen ini yang akan
digunakan oleh auditor.

3. Tinjauan Kontrak
Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya adalah setelah
tender dimenangkan, PT Nindya Karya melakukan tinjauan akan
kontrak dengan pemilik proyek. Hal ini ditujukan untuk memastikan
bahwa PT Nindya Karya telah mengerti akan isi dari kontrak tersebut
dan mencegah akan permasalahan yang mungkin timbul akibat
kesalahpahaman antara kontraktor dan pemilik proyek akan isi dari
kontrak tersebut. Setelah PT Nindya Karya melakukan tinjauan akan
kontrak, selanjutnya akan membuat rencana kerja pelaksanaan proyek
(RKPP).
4. Pengendalian Rancangan
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Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya adalah melakukan
perencanaan tertulis beserta dengan anggaran untuk masing-masing
proyek yang akan dikerjakan. Pada anggaran yang dibuat tersebut pun
terlihat akan sumber daya, alat, material dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada proyek yang bersangkutan.
5. Pengendalian dokumen dan data
Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya adalah setiap
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan siutu proyek disimpan
sebagai rekaman mutu. Pada PT Nindya Karya dokumen dan data ini
terbagi atas dokumen terkendali dan dokumen tidak terkendali.
Dokumen yang tidak terkendali harus dimusnahkan. Dasar pemisahan
dokumen menjadi dokumen terkendali dan tidak terkendali adalah bila
adanya peraturan atau data-data baru yang terkait, maka data atau
dokumen lama akan ditarik agar tidak mengacaukan data atau
dokumen baru. Pihak yang berwenang dalam menentukan dokumen
atau data menjadi terkendali dan tidak terkendali adalah wakil
manajemen harian.
6. Pengadaan
Penerapan elemen ini di PT Nindya Karya adalah pengadaan
yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam mengerjakan suatu proyek
adalah pengadaan bahan material, seperti halnya besi, baja, beton dan
barang-barang material lainnya. Selain daripada bahan material, PT
Nindya Karya terkadang akan melakukan pengadaan akan alat-alat
berat. Untuk pengadaan ini, PT Nindya Karya mempunyai daftar
rekanan terseleksi, baik untuk para supplier dan subkontraktor.
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7. Pengendalian barang/material yang disediakan oleh pemilik proyek
Untuk penerapan elen ini di PT Nindya Karya adalah
kontraktor hanya sebagai pelaksana kegiatan konstruksi dan rancangan
proyek karena semua bahan dan material sudah disediakan oleh
pemilik proyek. Untuk itu, PT Nindya Karya. Walaupun PT Nindya
Karya hanya sebagai pihak yang mengerjakan tetapi bahan material
yang disediakan oleh pemilik proyek tetap diuji mutunya agar nantinya
kualitas bangunan tetap terjamin, karena kontraktor tetap bertanggung
jawab atas mutu atau kualitas bangunan
8. Identifikasi produk dan ketelusurannya
Penerapan elemen ini berhubungan dengan elemen
pengendalian dokumen dan data, karena bila terjadi kesalahan di
proyek maka PT Nindya Karya dapat melihat hal tersebut dari
dokumen dan data proyek untuk mengetahui dimana letak
kesalahannya atau dapat menelusuri letak kesalahan pada proyek
tersebut. Oleh karena itu, di PT Nindya Karya ada rekaman mutu yaitu
data dan dokumen terkait dalam pengerjaan suatu proyek. Dalam
rekaman mutu itu pun dokumen terbagi menjadi dua macam yaitu
dokumen terkendali dan dokumen tidak terkendali, hal ini ditujukan
untuk memudahkan penelusuran dan pelaksanaan audit.
9. Pengendalian proses
Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya adalah
1. Adanya SOP untuk setiap pengerjaan proyek di lapangan,
mulai dari bagian pengendalian, wilayah sampai dengan
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mandor dilapangan. Dengan adanya SOP ini diharapkan
sasaran mutu dapat dicapai.
2. Pada awal perencanaan proyek telah ditentukan akan jumlah
material, peralatan dan sumber daya yang akan dipakai dalam
mengerjakan proyek tersebut. Selain itu PT Nindya Karya pun
telah menetapkan tata letak prasarana lapangan yang baik
sehingga dapat mendukung lingkungan kerja.
3. Kantor pusat PT Nindya Karya secara berkala akan mengecek
pengerjaan proyek secara langsung. Selain itu, dilapangan juga
ada pengawas dari konsultan pajak dan pemilik proyek. Semua
hal ini ditujukan agar tidak ada kesalahan dalam pengerjaan
proyek sehingga sasaran mutu dapat tercapai.
10. Inspeksi dan pengujian
Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya adalah melakukan
pengujian dan inspeksi pada bahan material yang akan digunakan pada
proyek, hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa material tersebut
sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dam mutunya sesuai dengan
yang telah ditentukan. Dalam melakukan pengujian dan inspeksi ini
pun PT Nindya Karya memiliki prosedur tersendiri, sebagai contoh
untuk pengujian terhadap beton, setiap lima meter kubik akan diambil
satu untuk ditest.
11. Pengendalian terhadap alat inspeksi, alat ukur dan alat uji
Untuk penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya secara
berkala melaksanakan kalibrasi terhadap alat inspeksi, alat ukur dan
alat uji yang digunakan. Pengkalibrasian ini dilaksanakan oleh
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instansi-instansi terkait tergantung pada jenis alat uji atau alat ukurnya.
Setelah melalui proses pengkalibrasian, instansi terkait tersebut akan
mengeluarkan sertifikat. Jangka waktu sertifikat ini adalah 6 bulan

12. Status hasil inspeksi dan pengujian
Untuk penerapan elemen ini PT Nindya Karya dalam
melaksanakan test labolatorium menggunakan badan independen.
Badan independen ini akan mengeluarkan laporan tertulis akan hasil
pengujian bahan material yang dilaksanakan, apakah bahan material
tersebut sesuai dengan stanar kualitas
13. Pengendalian atas produk yang tidak sesuai
Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya adalah adanya
prosedur tersendiri bila ternyata hasil bangunan dari proyek yang
dikerjakan tidak sesuai dengan standar awal. Adanya anggaran
tersendiri untuk mengatasi produk yang tidak sesuai tersebut, yaitu dari
biaya pemeliharaan atau dari pengajuan klaim CAR (construction all
risk) dan biaya pemeliharaan
14. Tindakan koreksi dan pencegahan
Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya, yaitu
melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan, misalnya untuk
pemilihan supplier dan subkontraktor, PT Nindya Karya adanya daftar
rekanan terseleksi. Para supplier dan subkontraktor yang masuk dalam
list ini wajib menyerahkan data-data perusahaan terkait, hal ini
ditujukan agar kualitas dari supplier dan subkontraktor terjamin
sehingga pada saat akan membeli barang/material akan mendapatkan
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yang terbaik dan sesuai dengan standar mutu. Sedangkan untuk
tindakan koreksi, PT Nindya Karya telah menganggarkan dana bila
terjadi kesalahan atau kerusakan pada hasil bangunan agar dapat
melakukan perbaikan. Hal ini masih menjadi tanggung jawab
kontaraktor selama masa pemeliharaan.
15. Penanganan, penyimpanan, pengemasan, pencegahan kerusakan dan
penyerahan
Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya adalah selama
dalam masa pemeliharaan kontraktor, sesuai dengan kontrak awal, PT
Nindya Karya melaksanakan prosedur perawatan agar hasil bangunan
tetap terjaga. Dalam prosedur ini juga tercantum bagaimana cara
merawat material bangunan tertentu dan personil yang melakukan
pemeliharaan. Selain itu pada anngaran awal juga telah dianggarkan
atau dialokasikan dana untuk melakukan pemeliharaan
16. Pengendalian rekaman mutu
Pengendalian rekaman mutu ini berhubungan dengan
penerapan elemen pengendalian dokumen dan data. Rekaman mutu
adalah rekaman dari setiap kegiatan dan masalah yang berkaitan
dengan mutu, termasuk milik subkontraktor. Pengendalian rekaman
mutu yang dilakukan oleh PT Nindya Karya adalah seperti halnya pada
dokumen dan data, ada yang terkendali dan tidak terkendali. Rekaman
mutu yang sudah tidak terkendali harus dimusnahkan. Hal ini ditujukan
agar memudahkan pada saat pelaksanaan audit.
17. Audit mutu internal
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Penerapan elemen ini di PT Nindya Karya adalah secara
berkala melakukan audit internal akan sistem mutunya. Audit internal
ini dilaksanakan untuk memastikan apakah penerapan sistem mutu
yang telah dijalankan sudah sesuai dengan apakah yang telah
ditentukan diawal.
18. Pelatihan
Penerapan elemen ini di PT Nindya Karya yaitu pada bidang
sumber daya manusia dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi
karyawan dengan melaksanakan program pendidikan dan pembinaan
dalam bidang teknik , non teknik, pendidikan formal, pendidikan non
formal , seminar, lokakarya dan lain-lain
19. Pelayanan
Untuk elemen ini, PT Nindya Karya melakukan pelayanan
sebaik mungkin kepada pemilik proyek, mulai dari pada saat
memenangkan tender sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.
Selain itu, PT Nindya juga membuat laporan bahwa pelayanan sudah
dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
pada saat masa pemeliharaan telah berakhir.
20. Teknik Statistik
Penerapan elemen ini pada PT Nindya Karya tidak diterapkan
secara detail. PT Nindya Karya hanya membuat hasil tertulis akan
semua kegiatan yang berlangsung selama proyek dikerjakan.
PT Nindya Karya telah menerapkan hampir semua elemen-elemen yang ada
dalam ISO 9001. Elemen yang tidak diterapkan oleh perusahaan ini adalah teknik
statistik. ISO 9001 ini menjadi blue print dalam sistem mutu yang diterapkan oleh PT
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Nindya Karya, dengan memperoleh sertifikasi ISO ini maka sistem mutu dan sistem
kerja lebih teratur dan efisien, seperti halnya sistem dokumen dan pengerjaan proses
yang lebih terjamin. Dengan sistem kerja yang lebih teratur dan efisien ini maka akan
berperan terhadap peningkatan daya saing perusahaan
Gambar 4.3
Hubungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Terhadap Pendapatan

Quality Cost  dasar
ukuran kinerja
manajemen mutu

Manajemen mutu
9001 : 2008 
peluang di pasar
konstruksi

Peningkatan
pendapatan PT
Nindya Karya

Sumber : PT Nindya Karya

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa dengan adanya manajemen mutu
9001 akan membuka peluang dan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan
dasar ukuran kinerja sistem manajemen mutu adalah quality cost, memastikan bahwa
kualitas pekerjaan konstruksi menajdi lebih terjamin. Menurut Fandy Tjiptono sistem
manajemen mutu yang baik adalah biaya kualitas yang dikeluarkan tidak lebih dari 2,5
% dari nilai penjualan. Dapat dilihat pada salah satu proyek yang dikerjakan oleh PT
Nindya Karya yaitu proyek Penambahan Laur Ruas Sentul Utara – Sentul Selatan Pada
Jalan Tol Jagorawi. Pada proyek ini total biaya kualitas yang dikeluarkan oleh PT
Nindya Karya adalah sebesar Rp. 399,991,507 atau sebesar 1.94 % dari nilai kontrak
proyek tersebut. Hal ini menandakan bahwa sistem manajemen kualitas yang
dilaksanakan oleh PT Nindya Karya sudah baik.
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Dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 yang baik, maka pada akhirnya
akan menyebabkan cost yang ditawarkan pada saat tender menjadi lebih murah karena
adanya efisiensi biaya. Dengan harga penawaran yang murah dan kualitas yang baik
maka akan dapat memenangkan tender. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan yang
diperoleh oleh PT Nindya Karya periode 2005 samapai dengan 2010
Gambar 4.4
Grafik Hasil Usaha Konstruksi PT Nindya Karya tahun 2005 - 2010
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Sumber : PT Nindya Karya (Persero)
Dapat dilihat pada gambar 4.4 diatas bahwa dari tahun ke tahun hasil
usaha konstruksi PT Nindya Karya mengalami tren yang positif. Adapun pada tahun
2008 hasil usaha konstruksi mengalami penurunan dikarenakan beberapa sebab yaitu :
1. Adanya kebijakan selektifitas dalam memperoleh proyek, sehingga menyebabkan
terjadinya penurunan perolehan proyek baru
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2. Adanya pergeseran waktu tender proyek yang didanai dari APBN, APBD dan
Swasta bergeser pada akhir tahun 2008, bahkan beberapa proyek ditunda ke
anggaran 2009
Kedua hal diatas menyebabkan mengapa pada tahun 2008 hasil usaha konstruksi
mengalami penurunan.

Gambar 4.5
Grafik Hasil Usaha konstruksi dan Beban Langsung Konstruksi PT Nindya karya
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Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa rata-rata beban langsung proyek terhadap
hasil usaha konstruksi pada PT Nindya Karya adalah berkisar sekitar 89 % dari hasil
usaha konstruksi. Tetapi pada tahun 2008 presentase beban terhadap pendapatan
konstruksi ini adalah 93 %. Hal ini terjadi dikarenakan oleh kenaikan bahan bakar
minyak (BBM) pada mei 2008, sehingga menyebabkan biaya langsung proyek
meningkat. Peningakatan pada biaya langsung terutama dari pemakaian bahan bakar
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minyak dalam pengoperasian alat-alat berat yang digunakan pada saat penyelesaian
proyek. Bila dilihat lebih jauh grafik diatas juga menunjukkan bahwa dari tahun 2008
sampai dengan tahun 2010 presentase beban terhadap pendapat semakin menurun,
yaitu pada tahun 2010 presentase ini sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem
kerja dan pengendalian proses pada proyek yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya
semakin efisien. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu ISO 9001 telah
berjalan dengan baik
Gambar 4.6
Grafik LAPEK dan LAPERS Tahun 2005 - 2010
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Pada Gambar 4.6 kita dapat melihat LAPEK dan LAPERS PT Nindya
Karya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. LAPEK adalah LAPEK dan
LAPERS. LAPEK adalah laba pekerjaan, laba sebelum dikurangi biaya tidak
langsung dan laba sebelum hasil dan beban lain-lain. LAPERS adalah laba perusahaan
yang telah dikurangi oleh biaya tidak langsung dan telah ditambah hasil lain-lain dan
dikurangi oleh beban lain-lain. LAPEK dan LAPERS sejalan dengan grafik pada
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gambar 4.5 bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan
atau menunjukkan tren positif. Secara rata-rata LAPEK dan LAPERS yang dihasilkan
oleh PT Nindya Karya menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, tetapi pada tahun
2008 LAPEK perusahaan mengalami penurunan. Penyebab terjadinya penurunan ini
adalah dari segi bahan bakar minyak (BBM), dengan naiknya BBM maka biaya
proyek juga akan naik dari segi BBM yang dipakai untuk mengoperasikan alat-alat
berat yang dipakai dalam pengerjaan proyek. Dengan semakin efisiennya beban
langsung konstruksi maka secara tidak langsung akan menyebabkan LAPEK menjadi
semakin besar. Efisiensi pada segi beban ini tidak lepas dari peran quality cost dan
ISO 9001 : 2008 yang diterapkan oleh PT Nindya Karya. Selain biaya langsung
konstruksi semakin efisien, biaya tidak langsung perusahaan juga semakin efisien
sehingga dapat menghasilkan LAPERS yang semakin besar dari tahun ke tahun
Tabel 4.6
Kuantitas proyek yang didapat oleh PT Nindya karya
Tahun

Divisi

Wialyah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah TOTAL

Konstruksi 1

2

3

4

5

2005
TOTAL

15

32

10

24

23

15

119

32

37

9

33

14

-

125

14

42

11

34

10

-

111

22

32

13

28

11

-

106

2006
TOTAL
2007
TOTAL
2008
TOTAL
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2009
TOTAL

20

37

26

21

14

-

118

29

19

11

19

10

-

88

2010
TOTAL

Sumber : PT Nindya Karya (Persero)
Dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa terjadi naik dan turun jumlah proyek yang
didapatkan oleh PT Nindya Karya, walaupun pada pendapatan langsung kontruksi
menunjukkan tren yang positif, kecuali untuk tahun 2008. Dapat dilihat untuk tahun
2010 proyak yang didapatkan oleh PT Nindya Karya hanya 88, tetapi bila dilihat dari
segi pendapatan langsung proyek lebih besar dibandingkan tahun 2009. Hal ini berarti
pada tahun 2010 walaupun proyek yang didapatkan tidak sebesar pada tahun 2009,
tetap bisa mencetak pendapatan pekerjaan konstruksi lebih besar dibandingkan tahun
sebelumnya. peningkatan ini disebabkan oleh pada tahun 2010 tidak terjadi
pergolakan harga yang signifikan antara harga yang ditawarkan perusahaan pada
waktu tender dan harga pada waktu pelaksanaan proyek sehingga keuntungan dari
setiap proyek yang dikerjakan bisa sesuai dengan rencana awalnya. Walaupun ada
penurunan dari segi kuantitas proyek tetapi bukan berarti ada penurunan daya saing.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 nilai kontrak yang didapatkan lebih besar
sehingga pengerjaan proyek-proyek tersebut lebih efisien dan selanjutnya
mandapatkan keuntungan yang semakin besar pula.
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Gambar 4.7
Pendapatan Hasil Usaha Konstruksi BUMN tahun 2006-2010
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Pada gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan perusahaan
BUMN konstruksi lainnya seperti Adhi Karya, Wijaya Karya dan Pembangunan
Perumahan (PP), pendapatan PT Nindya Karya masih jauh dibawah. Salah satu
penyebab hal ini terjadi adalah ketiga perusahaan diatas telah resmi go public
sehingga dari segi pendanaan dan sumber daya manusia lebih unggul dibandingakan
PT Nindya Karya. Walaupun dari segi pendapatan PT Nindya Karya masih kalah
tetapi perusahaan ini tetap mampu bersaing di industri ini dan bertahan pada industri
ini, terbukti dengan tetap terus meningkatnya LAPEK dan LAPERS PT Nindya karya
dari tahun ke tahun. Dapat dilihat juga dari gambar 4.7 bahwa ada pendapatan salah
satu perusahaan konstruki BUMN yang pendapatannya dibawah PT Nindya Karya,
yaitu Brantas Abipraya. Hal ini memberikan gambaran bahwa PT Nindya Karya tetap
bisa bertahan dalam industri ini.
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Dengan melihat dari segi pendapatan PT Nindya Karya dari tahun 2005
sampaidengan tahun 2010, dapat dilihat secara keseluruhan setelah PT Nindya Karya
memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2008 terjadi peningkatan pada pendapatan
perusahaan. Peningkatan pendapatan ini walaupun tidak besar jumlahnya tetapi terus
meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini untuk dapat bersaing di industri kontruksi,
bukan hanya cost yang murah tetapi kualitas produk sangat menentukan. Berdasarkan
pada hal ini PT Nindya Karya selalu menitikberatkan pada pencapaian kualitas yang
bagus pada setiap proyek yang dikerjakan. Untuk itu, sistem manajemen mutu yang
yang diterapkan oleh perusahaan secara berkala selalu di evaluasi oleh wakil
manajemen harian. Evaluasi harian ini ditujukan agar sistem mnajemen kualitas ini
tetap bisa berjalan dengan baik dalam pengendalian kualitas hasil pekerjaan
konstruksi.
Selain indikator keuangan diatas, peningkatan pendapatan PT Nindya Karya
dari tahun ke tahun dapat dilihat dari jumlah dana yang diperoleh oleh PT Nindya
Karya dari APBN, APBD, swasta, loan, BUMN/BUMD dan lainnya. Jumalah dana
ini adalah nilai nominal semua kontrak yang diperolah oleh PT Nindya Karya per
tahunnya.
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Tabel 4.7
Jenis dana yang diperoleh PT Nindya Karya tahun 2007-2010
(dalam Rp. 000,000,000)
Tahu

APBN

APBD

n

BUMN/

LOAN

SWASTA

D
2007 826.69
9
2008 778.52
5
2009 739.18
6

478.36

423.254

6

LAINN

Total

YA
376.96

99.200

-

2204.48

122.925

-

2048.75

1

430.23

409.750

8

307.31
3

533.83

365.918

8

343.46

4
79.433

2061.84

9

2010
1
1116.552

331.513

250.67

4
92.253

470.
147
Sumber : PT Nindya Karya (Persero)
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20.76

2281.89
5

Tabel 4.8
Perbandingan Dana Yang didapat PT Nindya Karya dengan Anggaran APBN
(dalam Rp. 000,000,000)
Tahun

APBN

PT Nindya Karya

Presentase (%)

2007

31839.9

826.699

2.3 %

2008

44737.9

778.525

1.74 %

2009

52929.5

739.186

1.4 %

2010

51147.823

1116.552

2.18 %

Sumber : Hasil Olahan Penulis
Dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa pada tahun 2008 terjadi penurunan atas
dana yang diperoleh oleh PT Nindya Karya dari APBN. Walaupun terjadi penenuruan
tetapi secara total dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dana yang diperoleh
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6.
Untuk tahun 2010 PT Nindya Karya mengalami peningkatan untuk dana
proyek yang didapat dari segi APBN, yaitu pada tahun 2009 sebasar 1.4 % naik
menjadi 2.18 %. PT Nindya Karya mendapatkan proyek yang dananya berasal dari
APBN rata-rata untuk setiap tahunnya dari departemen pekerjaan umum dan
departemen perhubungan. Tetapi pada tahun 2008 PT Nindya Karya mendapatkan
proyek dari kementerian perumahan rakyat dan sampai dengan tahun 2010 PT Nindya
Karya tetap menerima proyek dari kementerian tersebut. Dengan rutinnya PT Nindya
Karya menerima proyek tersebut, menandakan bahwa PT Nindya Karya telah
mendapat kepercayaan dalam mengerjakan proyek tersebut. Selain proyek didapat
dari depaetemen pekerjaan umum, perhubungan dan kementerian perumahan rakyat,
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PT Nindya Karya juga mendapatkan proyek dari departemen kesehatan dan
departemen pendidikan. Hanya saja proyek dari kedua departemen ini tidak rutin.
Sistem manajemen mutu ISO 9001 yang telah diterapkan oleh PT Nindya
Karya merupakan salah satu faktor yang berperan dalam peningkatan pendapatannya
melalui penjagaan kualitas. Penjagaan kualitas ini akan membuat konsumen percaya
dalam pengerjaan proyek-proyek selanjutnya, sehinnga hal ini akan mendatangkan
peningkatan pendapatan perusahaan.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. PT Nindya Karya (Persero) telah menerapkan sistem quality cost. Elemen quality cost
yang diterapkan oleh PT Nindya Karya adalah :
1. Preventive cost, pada PT Nindya Karya (Persero) biaya ini terdiri atas

gaji

pegawai survey. Selain biaya ini, PT Nindya Karya juga melaksanakan seleksi
atas supplier dan subkontraktor sebagai salah satu tindakan pengendalian kualitas.
2. Appraisal Cost, pada PT Nindya Karya elemen biaya kualitas ini terdiri atas test
labolatorium, PDA Test dan in- process inspection
3. Internal Failure Cost, pada PT Nindya Karya (Persero) elemen biaya kualitas ini
terdiri atas asuransi pekerjaan. Adapun pada keadaan tertentu CAR (Construction
All Risk) yang menjadi bagian dari elemen biaya external failure cost dapat
menjadi bagian dari Internal failure cost.
4. External failure cost, Pada PT Nindya karya elemen biaya kualitas ini terdiri atas
maintenance cost dan CAR (Construction all risk).
2. Penerapan quality cost pada PT Nindya karya terdapat perbedaan dengan teori.
Perbedaan tersebut ada pada item biaya failure cost. Selain itu, PT Nindya Karya
tidak membuat laporan quality cost per proyek.
3. PT Nindya Karya telah menerapkan sistem manajemen mutu yang baik, hal ini dapat
dilihat dari sisi pendapatan yang meningkat dan presentase beban terhadap
pendapatan semakin efisien. Selain itu, sistem ini berjalan dengan baik dilihat dari
biaya kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap pengerjaan proyek. Hal ini
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dilihat dikarenakan biaya kualitas merupakan salah satu alat ukur kinerja manajemen
mutu perusahaan.
5.2 Saran
Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah :
1. Saran untuk PT Nindya Karya (Persero), sebaiknya membuat laporan tersendiri akan
quality cost per proyek. Walaupun biaya kualitas yang dikeluarkan setiap proyek tidak
sama.
2. Sebaiknya perusahaan melaksanakan teknik statistik yang ada pada elemen ISO 9001,
karena hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kecenderungan akhir kualitas hasilhasil proyek yang dikerjakan oleh perusahaan.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melihat peranan faktor-faktor lain yang
memiliki peranan terhadap peningkatan daya saing perusahaan seperti strategi
marketing, motivasi karyawan dan lain-lain.
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