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ABSTRACT 

CV. Sabina Teknik is a company engaged in manufacture of machinery and metal 

processing for parts / spare parts. Since its establishment in 2009, the company has a principle 

to always put the quality of the products produced in order to maintain consumer’s confidence. 

In the production activities, the company is always trying to produce a good product and reduce 

the amount of damage to the product by setting the tolerance limit damages in the amount of 5% 

of the total production. However, in reality, there is still a defective product that exceeds its 

specified tolerance limits. 

This study aims to determine the application of quality control is carried out by CV. 

Sabina Teknik and also to know the results of the analysis of the application of controls by using 

statistical tools, such as by using a check sheet, control chart, pareto charts, cause and effect 

diagram. Quality control analysis will also be done on the cost report quality CV. Sabina 

Technique 2011-2012. 

Results showed that the quality control analysis through statistical tool that is Pareto 

charts note that the most dominant damage caused by the size difference or not in accordance 

with the specifications of the desired control chart analysis shows that there is still spare part 

products of uncontrolled or exceed the tolerance limit of 5 %. Cause and effect diagram analysis 

shows that the main causes of the damage comes from the human factor. And recent analysis 

report shows that the cost of quality management is still not going well and effectively. 

Keywords: Quality Control, Defective, Cost of Quality 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam perekonomian dewasa ini serta dengan adanya globalisasi disegala bidang 

membuat hambatan yang ada terutama dalam perdagangan semakin hari semakin berkurang. 

Globalisasi tersebut mempersempit batasan-batasan antar negara dimana membawa dampak 

positif serta negatif bagi perusahaan. Dampak positif dari globalisasi antara lain membawa 

peluang yang lebih besar ke pasar internasional terutama dalam hal pemasaran karena 

globalisasi menghapuskan hambatan terhadap arus kas modal, barang, dan jasa. Dampak 

positif lainnya yaitu mengakibatkan semakin mudahnya perusahaan untuk mengakses modal 

investasi dari luar negeri, dan mendapatkan teknologi yang lebih baik. Disisi lain, globalisasi 

membawa pengaruh negatif dimana semakin bebasnya perdagangan mengakibatkan tingkat 

persaingan bisnis antar perusahaan samakin ketat yang dapat membawa ancaman bagi 

perusahaan.   

 Untuk dapat bertahan dari ketatnya persaingan tersebut maka perusahaan dituntut 

memiliki strategi pengendalian manajemen serta keunggulan-keunggulan yang lebih 

dibanding pesaingnya. Salah satu cara yang dapat diterapkan manajemen adalah dengan 

memperhatikan kualitas suatu produk. Kualitas itu sendiri merupakan suatu kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan (Goetsch dan Davis dalam Tjiptono dan Diana, 2003: 4). Sangatlah 

penting bagi perusahaan untuk mampu memahami dan memenuhi permintaan konsumen 

karena mereka merupakan penilai terakhir dari kualitas. Konsumen akan menilai apakah 

kualitas tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Semakin tingginya kualitas yang 

 Analisis Penerapan...,Putri Viranti Vigasari, Ak.-Ibs, 2013



2 

 

dihasilkan maka semakin tinggi pula kepuasaan konsumen yang dapat membawa dampak 

positif terhadap laba perusahaan. 

Kejadian-kejadian sebelumnya, seperti yang dialami oleh Toyota antara November 

2009 hingga Januari 2010 dimana Toyota dipaksa untuk menarik kembali 9 juta kendaraan 

diseluruh dunia karena pedal gas menyebabkan percepatan yang tidak diinginkan pada 

delapan model Toyota. Penarikan tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar dimana 

para analis industri memperkirakan hilangnya pendapatan Toyota sebanyak $500 juta setiap 

minggunya (Horngren, 2012: 692). Kejadian tersebut memberikan suatu pelajaran kepada 

perusahaan lain untuk lebih memperhatikan kualitas produk mereka. Memang tujuan 

perusahaan adalah berfokus pada laba, tetapi tanpa memperhatikan kualitas dari produk yang 

dihasilkan maka laba akan sulit dicapai terutama dalam jangka panjang. Kualitas produk 

perusahaan yang tidak sesuai dengan standar dan keinginan pelanggan bisa menyebabkan 

perusahaan tidak dapat bertahan lama atau kalah bersaing dengan kompetitor di pasar.  

Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan agar kualitas produk sesuai dengan 

standar dan keinginan konsumen yaitu melakukan pengendalian kualitas. Sistem 

pengendalian kualitas yang tepat membuat karakter produk yang dihasilkan sesuai dengan 

standar kualitas. Karakter produk tersebut dimulai dari pemilihan bahan baku, pemilihan alat-

alat produksi, proses produksi, sampai sumber daya manusia yang semuanya juga harus 

berkualitas. Tanpa adanya sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas akan sulit 

bagi perusahaan untuk merealisasikan standar pengendalian yang telah direncanakan.  

Pengendalian kualitas didefinisikan sebagai suatu proses penyesuaian untuk beberapa 

aktivitas dengan mengukur hasil suatu produk, membandingkan hasil tersebut dengan standar 

yang ada, dan meneruskan tindakan perbaikan tanpa memperhatikan beberapa aktivitas yang 

terjadi (Besterfield dalam Suciptawati dan Dhanuantari, 2011: 19). Pengendalian kualitas ini 
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bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar. 

Selain itu untuk menyelidiki sebab-sebab khusus yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian unit 

yang diproduksi sehingga dapat diambil tindakan pembetulan dan terakhir untuk 

menyingkirkan variabilitas dalam proses (Suciptawati dan Dhanuantari, 2011: 19). 

Tidak hanya itu, perhatian terhadap laporan biaya kualitas juga bisa dijadikan alat 

dalam pengendalian kualitas. Biaya kualitas itu sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan 

dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan juga dikeluarkan untuk mengindari 

kerusakan atau pengembalian produk di masa depan.  Biaya kualitas diklasifikasikan menjadi 

empat katagori, yaitu prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external 

failure cost (Horngren, 2012: 695).  

Prevention cost (biaya pencegahan) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

mencegah kerusakan produk yang dihasilkan. Appraisal cost (biaya penilaian) merupakan 

biaya yang dikeluarkan untuk memastikan apakah produk telah sesuai dengan persyaratan-

persyaratan kualitas. Internal failure cost  (biaya kegagalan internal) merupakan biaya yang 

dikeluarkan karena tidak sesuai dengan persyaratan dan terdeteksi sebelum produk 

dikirimkan ke konsumen. External failure cost (biaya kegagalan eksternal) merupakan biaya 

yang dikeluarkan karena produk yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan dan diketahui 

setelah produk dikirimkan ke konsumen.  

Biaya pencegahan dan biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah 

produk dari kerusakan. Jika biaya pencegahan meningkat biasanya biaya kualitas yang lain 

akan mengalami penurunan karena produk cacat yang dihasilkan akan berkurang. Sedangkan 

biaya kegagalan internal maupun eksternal dikeluarkan perusahaan setelah produk itu jadi. 

Biaya kegagalan eksternal ini merupakan biaya yang paling merugikan perusahaan karena 
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dapat menyebabkan reputasi perusahaan menjadi buruk, hilangnya pelanggan dan juga 

pangsa pasar.  

Peningkatan kualitas akan berjalan efektif apabila kenaikan pada biaya pencegahan 

dan penilaian dapat menurunkan biaya kegagalan internal dan eksternal. Hal ini dapat 

menekan jumlah produk cacat atau menghilangkan kesalahan atas produk yang dihasilkan 

sampai tingkat kerusakan nol yang biasa dikenal dengan konsep zero defect. Meskipun 

konsep zero defect ini sulit dicapai, tetapi masih dapat didekati pada batas spesifikasi 

sehingga produk yang berada dalam batas spesifikasi tersebut masih dapat ditoleransi untuk 

dipasarkan.  

Menurut Nasution (2010:178) pengelolaan kualitas yang berjalan baik serta efektif 

apabila biaya kualitas yang dikeluarkan tidak lebih besar dari 2,5% dari penjualan. Ini bisa 

dicapai melalui penyusunan anggaran untuk menentukan besarnya standar biaya kualitas 

setiap elemen secara individual sehingga biaya kualitas total yang dianggarkan tidak lebih 

dari 2,5% dari penjualan. Agar standar tersebut dapat tercapai, maka perusahaan juga harus 

dapat mengidentifikasi perilaku setiap elemen biaya kualitas secara individual dan juga 

memperhatikan efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas produk yang dihasilkan. 

Pengukuran kualitas melalui biaya kualitas ini dapat membantu manajemen terutama 

dalam hal pengendalian, perencanaan, serta pengambilan keputusan atas kualitas produk 

perusahaan. Dengan melaporkan biaya kualitas, maka akan mempermudah perusahaan untuk 

menaruh perhatian khusus terhadap perbaikan dan pengendalian kualitas dimasa depan. 

Selain itu mempermudah manajer dalam melakukan pengendalian, perencanaan, serta 

pengambilan keputusan manajerial yang dapat membantu meningkatkan daya saing penjualan 

(Harimurti, 2012: 28).  
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Pengendalian melalui biaya kualitas dapat dijadikan sumber penghematan dimana 

selain dapat mengurangi jumlah produk cacat, dapat menjadikan produk yang dihasilkan 

tidak hanya berkualitas tetapi memiliki harga jual yang kompetitif dibanding pesaing. 

Pengendalian terhadap biaya ini harus dikelola dengan baik, agar tujuan  dalam upaya 

menekan kerusakan produk cacat bisa tercapai sesuai dengan target atau standar perusahaan.  

Penelitian sebelumnya telah dilakukan terhadap pengendalian kualitas, yaitu pertama 

dilakukan oleh Natasya dan Rahayu (2012) dengan judul “Implementasi Pengendalian 

Kualitas Dengan Menggunakan Metode Statistik Pada PT. Industri Marmer Indonesia 

Tulungagung”. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif murni yaitu dengan melakukan 

pengendalian kualitas dengan metode statistik yaitu dengan check sheet, diagram Pareto, 

histogram, scatter diagram, control chart, dan diagram sebab-akibat, serta menggunakan 

FMEA. Dari hasil penelitian menunjukan dengan menggunakan check sheet diketahui bahwa 

masih banyak terdapat produk cacat yang jumlahnya melebihi toleransi kecacatan di 

perusahaan sebesar 3%. Dari hasil histogram menunjukan bahwa mutu hasil produksi pada 

kelompok masih kurang bermutu pada marmer kawi 60 x 60 x 2 cm. Pareto menunjukan 

bahwa jenis kecacatan yang paling dominan adalah permukaan BJA marmer yang masih 

berlubang. Scatter diagram menunjukan korelasi  positif yaitu apabila jumlah produksi 

meningkat maka jumlah cacat juga meningkat. Control chart menunjukan terdapat sampel 

yang melebihi batas kendali atas pada marmer kawi 60 x 60 x 2 cm dan jenis bromo 60 x 60 x 

2 cm sehingga perlu dibuat peta kendali revisi. Diagram sebab-akibat menunjukan penyebab 

kecacatan yang paling banyak berasal dari manusia. Dari analisis FMEA menunjukan bahwa 

prioritas perbaikan dilakukan dengan melakukan seleksi lebih teliti ditambang sebelum 

digunakan dalam proses pengolahan BBG Marmer. 
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Kedua, “Analisis Ketebalan Mutu Roti Sisir Pada Perusahaan XYZ” oleh Suciptawati 

dan Dhanuantari (2011).  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakan produk roti sisir 

perusahaan XYZ sudah terkendali atau tidak dan untuk mengetahi faktor-faktor penyebab 

terjadinya variasi proses pada inspeksi ketebalan roti sisir dengan diagram sebab-akibat. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan analisis bagan pengendali kisaran tidak 

ditemukan adanya penyimpangan atau masih terkendali dan berjalan lancer, sedangkan 

dengan menggunakan analisis bagan pengendali rata-rata terdapat satu sampel yang berada 

diluar batas kendali yang disebabkan oleh kesalahan karyawan pada saat proses produksi. 

Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi mutu variabel ketebalan roti sisir pada perusahaan 

XYZ adalah manusia, bahan baku, mesin oven, dan mesin steamer. 

 Ketiga, “Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Non-

Afiliasi Di Jakarta” oleh Ikbal (2008). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem 

kontrol kualitas (kebijakan publik personil, manajemen audit, inspeksi dan review) pada 

lembaga non-afiliasi di Jakarta. Metode penelitian menggunakan metode penelitian sampling 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kuisioner. 

Hasil menunjukan bahwa tingkat penerapan sistem pengendalian mutu pada kantor akuntan 

public non-afiliasi di Jakarta termasuk tinggi, diduga karena adanya kesamaan unsur-unsur 

sistem pengendalian mutu dengan unsur-unsur yang ada pada standar auditing. 

 Keempat, “ Studi Pengendalian Kualitas Air PDAM Tirtanadi Pada Reservoar Tuasan 

dan Sambungan Pelanggan” oleh Harahap (2007). Penelitian dilakukan dengan pengambilan 

sampel pada 5 titik yaitu IPA Deli Tua, Reservoar Tuasan, sambungan pelanggan di jalan 

Tuasan, jalan Williem Iskandarm serta jalan Sido Rukun. Pengendalian kualitas air yang 

diperhatikan dalam penelitian ini meliputi analisis warna, padatan terlarut, kekeruhan, 

kandungan besi dan kesadahan sampel. Hasil menunjukan bahwa terjadi perubahan kualitas 
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air yang diakibatkan oleh akumulasi di bak namun pada reservoar Tuasan sampai ke 

sambungan pelanggan tidak terlihat perubahan yang signifikan dan masih baik atau telah 

memenuhi bahan baku air minum.  

 Kelima, “ Penerapan Biaya Kualitas Pada Perusahaan Tekstil Di Mojokerto” oleh 

Auliyah (2005). Analisis biaya kualitas dilakukan melalui pendekatan value chain (rantai 

nilai). Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara terstruktur dan pengamatan yang 

didukung oleh data sekunder seperti laporan penjualan, laporan produk rusak, dll. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa PT. Mertex Indonesia sudah cukup baik dalam melakukan 

pengendalian biaya kualitas dibuktikan dengan penurunan rasio biaya kualitas total terhadap 

penjualan yang pada 2002 sebesar 5,878% menjadi 4,984% ditahun 2003. Perusahaan juga 

telah berhasil mengurangi biaya kegagalan, dilihat dari penurunan biaya kegagalan internal 

maupun eksternal pada tahun 2003. Secara keseluruhan, perusahaan sudah mampu 

melakukan pengendalian biaya kualitas yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya 

meskipun belum mampu mencapai standar optimal biaya kualitas yaitu sebesar 2,5% dari 

penjualan.  

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengendalian kualitas, 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejenis pada CV. Sabina Teknik. CV. 

Sabina Teknik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur permesinan 

dan logam spare part terutama peralatan yang biasa digunakan dilingkungan pabrik, hotel, 

rumah sakit, dll. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan ini antara lain berbahan baku 

logam, plastic, besi, alumunium, tembaga, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya, perusahaan ini dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan 

harga yang kompetitif, namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa produk rusak 
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yang melewati batas toleransi perusahaan. Berikut ini adalah data jumlah produk spare part 

rusak CV. Sabina Teknik pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut ini.  

Tabel 1.1 

Data Jumlah Produksi dan Produk Rusak CV. Sabina Teknik Tahun 2011 

Tgl Nama Produk  Jumlah Produksi 
Jumlah 

Kerusakan 

19-Jan Double Cutter 250 15 

26-Jan Cam Shaft 10 1 

26-Jan Drive Gear 20 2 

27-Jan Cam As 60 4 

4-Feb Lever Shutter Cutter Cam 10 1 

4-Feb Revershing Roll Gear 10 1 

3-Mar Double Cutter Hunglong 300 10 

29-Mar Bush Bearing Center 20 2 

29-Mar Reversing Rol Gear  30 1 

29-Mar Spring Hook Rod 20 2 

29-Mar Gear (Drive) KO  22 1 

29-Mar PIN 27 3 

6-Apr Cam Roller PIN 20 1 

6-Apr Cam Shaft  60 2 

13-Apr Cutter Edge  20 1 

13-Apr Cutter Edge 20 1 

22-Apr Clamp Spring 100 5 

22-Apr Cam Roller PIN 15 2 

20-May Drum Brake Cam (Ao) 20 1 

26-May Pasang Brake Leather  60 3 

20-Jun Gear (segment)  30 3 

20-Jun Spring Hook Rod  30 1 

20-Jun Segment Gear  15 1 

20-Jun Cover (Clamp)  20 1 

3-Aug Bush  50 5 

3-Aug PIN  30 2 

11-Aug Drive Gear KO 30 3 

13-Sep PIN Roll Ball 6"inci 50 4 

2-Dec Knee Brake (second) 1000 20 

3-Dec Knee Brake Shoe (local) 100 4 

16-Dec Spring 008-452-27 50 2 

22-Dec Knee Break (second) 1000 10 

22-Dec Kanvas Break (second) 200 4 
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Tgl Nama Produk  Jumlah Produksi 
Jumlah 

Kerusakan 

23-Dec Knee Break Jingwei 50 1 

 

Sumber: CV. Sabina Teknik, 2013 

Tabel 1.2 

Data Jumlah Produksi dan Produk Rusak CV. Sabina Teknik Tahun 2012 

Tgl Nama Produk  Jumlah Produksi 
Jumlah 

Kerusakan 

14-Feb Cone Holder 6 Inc 10 3 

17-Feb As Dia 6 x 150mm 25 2 

10-May Cutter Uster Quantum 31 3 

28-Jun Disc Valve 20 3 

25-Jul Loyang/Clamping Press Dubling 80 4 

24-Oct Gear OP T 32 ST 70 (Miring) 20 3 

8-Nov Bar Ciy 003 100 2 

27-Nov Bar Plastic Cup 01 25 5 

27-Nov Roda Gigi Payung T21 50 5 

 

Sumber: CV. Sabina Teknik, 2013 

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pengendalian Kualitas Pada CV. Sabina 

Teknik Tahun 2011-2012”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimanakah penerapan pengendalian kualitas yang dilakukan CV. Sabina Teknik? 

b. Bagaimanakah analisis pengendalian kualitas pada produk rusak dengan 

menggunakan alat bantu statistik pada CV. Sabina Teknik? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu produk yang diteliti hanya 

produk suku cadang / spare part yang diproduksi perusahaan tahun 2011-2012.  

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui penerapan pengendalian kualitas yang dilakukan CV. Sabina 

Teknik. 

b. Untuk mengetahui hasil analisis pengendalian kualitas pada produk rusak dengan 

menggunakan alat bantu statistik pada  CV. Sabina Teknik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai sarana belajar dan masukan bagi penulis dalam 

mengaplikasikan teori yang telah dipelajari terhadap kasus nyata yang relevan di 

perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan pengawasan serta dalam 

meningkatkan kualitas produk diperusahaannya. 

c. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mereka yang melakukan penelitian di 

masa yang akan datang sebagai referensi dan juga diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi para pembacanya.   

1.6 Sistematika Penelitian 

  Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan 

kerangka-kerangka penelitian sebelumnya yang akan memberikan pemahaman 

mengenai topik-topik tersebut guna memudahkan proses analisis pada bab 

selanjutnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan memaparkan mengenai objek penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pembahasan serta analisis terkait penerapan pengendalian 

kualitas pada perusahaan dengan menggunakan beberapa alat bantu 

pengendalian kualitas dan juga mengaitkan dengan teori yang ada guna 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam skripsi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari penelitian sesuai 

dengan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kualitas 

2.1.1 Pengertian Kualitas 

The American Society for Quality mendefinisikan kualitas sebagai total fitur dan 

karakteristik dari suatu produk atau servis yang dibuat atau dilakukan sesuai dengan 

spesifikasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan pada saat membeli atau selama penggunaan 

(Horngren, 2012: 693). Kualitas juga merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Tjiptono dan Diana, 2003: 4). Heizer dan Render (2011: 322) menyatakan bahwa kualitas 

terdiri dari tiga katagori yaitu berbasis pengguna, berbasis manufaktur, dan berbasis produk. 

Berbasis pengguna berarti tergantung kepada audiensnya atau pelanggan. Berbasis 

manufaktur berarti pemenuhan standar dengan membuat produk dengan benar sejak awal. 

Berbasis produk berarti sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung, contohnya yaitu es 

krim yang baik yang memiliki tingkat lemak mentega yang tinggi.  

Suatu produk dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila memenuhi dua aspek 

yaitu kualitas desain (design quality) dan kualitas kesesuaian (conformance quality) 

(Horngren, 2012: 694). Dalam sistem kualitas modern, Gasperz dalam Nasution (2010: 10) 

menambahkan satu aspek lagi yaitu kualitas pemasaran dan pelayanan purnajual dimana 

berkaitan dengan tingkat sejauh mana dalam penggunaan produk memenuhi ketentuan dasar 

tentang pemasaran, pemeliharaan produk dan pelayanan purnajual.  
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Gambar berikut mengilustrasikan hubungan antara kualitas desain dan kualitas 

kesesuaian (Horngren, 2012: 694) : 

Actual Performance   Design Specifications  Customer Satisfaction 

      Conformance Quality Failure           Design Quality Failure 

 

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, namun dari 

beberapa definisi kualitas memiliki beberapa persamaan yaitu dalam elemen-elemen sebagai 

berikut (Nasution, 2010: 3) : 

a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

b. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. 

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 

merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas dimasa yang akan 

datang). 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dimana 

produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan telah sesuai dengan standar kualitas yang 

ditetapkan dan sesuai dengan keinginan konsumen dimana memiliki sifat yang dapat selalu 

berubah setiap saat. 

2.1.2 Dimensi Kualitas 

Terdapat delapan dimensi kualitas yang dikembangkan Garvin dan dapat digunakan 

untuk menganalisis karakteristik kualitas barang (Nasution 2010: 4). Dimensi-dimensi 

kualitas antara lain sebagai berikut: 
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a. Performa (performance) 

Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama 

yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Misalnya, 

performansi dari produk TV berwarna adalah memiliki gambar yang jelas; 

performansi dari produk mobil adalah akselerasi kecepatan, kenyamanan, dan 

pemeliharaan; performansi dari produk jasa penerbangan adalah ketepatan waktu, 

kenyamanan, keramahan, dan lain-lain. 

b. Keistimewaan (features) 

Merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar, berkaitan 

dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Misalnya, features untuk produk 

penerbangan adalah memberikan minuman atau makanan gratis dalam pesawat, 

pembelian tiket serta pembayarannya melalui internet. Sering kali terdapat kesulitan 

untuk memisahkan karakteristik performansi dan features. Biasanya pelanggan 

mendefinisikan nilai dalam bentuk fleksibilitas dan kemampuan mereka untuk 

memilih features yang ada, juga kualitas dari features itu sendiri. Ini berarti, features 

adalah ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau pelengkap. 

c. Keandalan (reliability) 

Berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode 

waktu tertentu dibawah kondisi tertentu. Dengan demikian, keandalan merupakan 

karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam 

penggunaan suatu produk, misalnya keandalan mobil adalah kecepatan. 

d. Konformasi (conformance) 

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Konformasi merefleksikan 

derajat dimana karakteristik desain produk dan karakteristik operasi memenuhi 
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standar yang telah ditetapkan, serta sering didefinisikan sebagai konformasi terhadap 

kebutuhan (conformance to requirements). Karakteristik ini mengukur banyaknya 

persentase produk yang gagal memenuhi sekumpulan standar yang telah ditetapkan 

dan karena itu perlu dikerjakan ulang atau diperbaiki.  

e. Daya tahan (durability) 

Merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya 

tahan dari produk itu. Misalnya, pelanggan akan membeli ban mobil berdasarkan daya 

tahan ban itu dalam penggunaan, sehingga ban-ban mobil yang memiliki masa pakai 

yang lebih panjang tentu akan merupakan salah satu karakteristik kualitas produk 

yang dipertimbangkan oleh pelanggan ketika akan membeli ban. 

f. Kemampuan pelayanan (service ability) 

Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, 

kemudahan, serta akurasi dalam perbaikan. Misalnya, saat ini banyak perusahaan 

otomotif yang memberikan pelayanan perawatan atau perbaikan mobil sepanjang hari 

(24 jam) atau permintaan pelayanan melalui telpon untuk dilakukan perbaikan mobil 

di rumah. 

g. Estetika (aesthetics) 

Merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga 

berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan 

individual. Dengan demikian, estetika dari suatu produk lebih banyak berkaitan 

dengan perasaan pribadi dan mencakup karakteristik tertentu, seperti keelokan, 

kemulusan, suara yang merdu, selera, dan lain-lain, 

h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) 

Bersifat subjektif dan berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi 

produk seperti meningkatkan harga diri. Hal ini dapat juga berupa karakteristik yang 
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berkaitan dengan reputasi (brand name-image). Misalnya, seseorang akan membeli 

produk pakaian dengan merek Sony karena memiliki persepsi bahwa produk-produk 

bermerek Sony adalah produk yang berkualitas, meskipun orang itu belum pernah 

menggunakan produk-produk bermerek Sony. 

2.1.3 Sumber Kualitas 

 Tjiptono dan Diana (2003: 34) mengatakan bahwa setidaknya ada lima sumber 

kualitas yang biasa dijumpai, yaitu: 

1. Program, kebijakan dan sikap yang melibatkan komitmen dari manajemen puncak. 

2. Sistem informasi yang menekankan ketepatan, baik pada waktu maupun detail. 

3. Desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian ekstensif produk sebelum 

dilepas ke pasar. 

4. Kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang terpelihara 

baik, pekerja yang terlatih baik, dan penemuan penyimpangan secara cepat. 

5. Manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran utama. 

2.1.4 Perspektif Terhadap Kualitas 

 Perspektif terhadap kualitas merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

mewujudkan kualitas suatu produk. Garvin mengidentifikasi adanya lima alternatif perspektif 

kualitas yang biasa digunakan, yaitu (Nasution, 2010: 6): 

1. Transcendental Approach 

Menurut pendekatan ini kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit 

dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam seni musik, drama, 

seni tari, dan seni rupa. Selain itu, perusahaan dapat mempromosikan produknya 

dengan persyaratan-persyaratan seperti tempat belanja yang menyenangkan 

(supermarket), elegan (mobil), kecantikan wajah (kosmetik), dan lain-lain. Dengan 
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demikian, fungsi perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu perusahaan sulit sekali 

menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar manajemen kualitas karena sulitnya 

mendesain produk secara tepat yang mengakibatkan implementasinya sulit. 

2. Product-based Approach 

Pendekataan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang dapat 

dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan 

perbedaaan dalam jumlah unsur atau atribut yang dimiliki produk. Karena pandangan 

ini sangat objektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan 

dan preferensi individual. 

3. User-based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang 

menggunakannya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang 

(misalnya perceived quality) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. 

Perspektif yang subjektif dan demand-oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan 

yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas 

bagi seseorang adalah sama dengan kepuasaan maksimum yang dirasakan. 

4. Manufacturing-based Approach 

Perspektif ini bersifat dan terutama memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan 

pemanufakturan serta mendefinisikan kualitas sebagai sama dengan persyaratannya. 

Pendekataan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara 

internal, yang sering kali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan 

penekanan biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang 

ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. 
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5. Value-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja produk dan harga. Kualitas dalam 

perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas yang paling 

tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi, yang paling bernilai 

adalah produk atau jasa yang paling tepat dibeli.  

2.1.5 Jenis-Jenis Laporan Kinerja Kualitas 

Menurut Supryono dalam Auliyah (2005: 53) ada empat jenis laporan kineja mutu 

yang dapat diukur dan dilaporkan, yaitu: 

1. Laporan Standar Interim 

Melakukan perbandingan biaya mutu sesungguhnya untuk periode aktual dengan 

biaya yang dianggarkan. Laporan ini untuk menunjukan kemajuan yang berhubungan 

dengan standar atau sasaran periode sekarang. 

2. Laporan Trend Suatu Periode 

Merupakan analisis dengan cara membandingkan biaya mutu yang sesungguhnya 

terjadi pada tahun ini dengan biaya mutu sesungguhnya tahun sebelumnya. Laporan 

ini untuk menunjukan kemajuan yang berhubungan dengan kinerja mutu tahun 

terakhir, jika biaya mutu tahun ini lebih kecil dari biaya mutu tahun lalu berarti mutu 

produk semakin membaik. 

3. Laporan Trend Periode Ganda 

Analisisnya berupa trend mutu dari beberapa periode selama rentang waktu tertentu, 

selama program tersebut dilaksanakan sampai periode laporan terakhir. Laporan ini 

menunjukan kemajuan sejak awal mula program penyempurnaan mutu. Analisis ini 

biasanya disajikan dalam bentuk grafik, semakin menurun biaya mutu semakin baik. 
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4. Laporan Kinerja Mutu Jangka Panjang 

Membandingkan biaya mutu sesungguhnya untuk periode ini dengan biaya yang 

diharapkan jika standar kerusakan nol tercapai dengan anggapan tingkat penjualan 

sama dengan tingkat penjualan periode ini. Laporan ini untuk menunjukan kemajuan 

yang berhubungan dengan standar atau sasaran jangka panjang. 

2.2 Pengendalian Kualitas 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Kualitas 

 Saputra, Christian, dan Lucky (2011: 3) mendefinisikan pengendalian kualitas sebagai 

sebuah sistem pada aktivitas teknis yang dilakukan secara terus menerus untuk mengukur dan 

mengkontrol kualitas sekaligus melakukan pengembangan. Besterfield dalam Suciptawati 

dan Dhanuantari (2011: 19) mendefinisikan pengendalian kualitas sebagai suatu proses 

penyesuaian untuk beberapa aktivitas dengan mengukur hasil suatu produk, membandingkan 

hasil tersebut dengan standar yang ada, dan meneruskan tindakan perbaikan tanpa 

memperhatikan beberapa aktivitas yang terjadi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian kualitas merupakan aktivitas yang diterapkan perusahaan dalam rangka 

perbaikan secara terus-menerus terhadap suatu produk agar sesuai dengan standar kualits 

yang telah ditentukan.  

2.2.2 Langkah-Langkah Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas dalam pelaksanaannya membutuhkan konsistensi dan perbaikan 

secara berkesinambungan untuk mencegah timbulnya suatu masalah. Salah satu langkah yang 

bisa diterapkan perusahaan melalui penerapan plan-do-check-action (PDCA) atau yang biasa 

dikenal dengan siklus Deming. Siklus Deming dikembangkan oleh W. Edward Deming yang 

merupakan seorang pionir total quality management. Keempat komponen tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut (Nasution, 2010: 32) : 
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1. Mengembangkan rencana perbaikan (plan) 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan perbaikan, terutama berkaitan dengan proses 

meskipun belum terjadi suatu masalah. Rencana perbaikan disusun berdasarkan 

prinsip 5-W (what, why, who, when, dan where) dan 1 H (how), yang dibuat secara 

jelas dan terinci serta menetapkan sasaran target yang harus dicapai. Dalam 

menetapkan sasaran dan target harus dengan memperhatikan prinsip SMART 

(specific, measurable, attainable, reasonable, dan time). 

2. Melaksanakan rencana (do) 

Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil 

dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari 

setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian, 

yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar 

sasaran dapat dicapai.  

3. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (check) 

Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada 

dalam jalur, sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang 

direncanakan. Alat atau piranti yang dapat digunakan dalam memeriksa adalah pareto 

diagram, histogram dan diagram kontrol.  

4. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (action) 

Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan dari hasil analisis. 

Penyesuaian berkaitan dengan standardisasi prosedur baru guna menghindari 

timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan 

berikutnya. 
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Siklus PDCA berputar secara berkesinambungan dimana setelah suatu perbaikan dicapai, 

keadaan perbaikan tersebut dapat memberikan inspirasi untuk perbaikan selanjutnya. Oleh 

karena itu manajemen harus secara terus-menerus merumuskan sasaran dan target-target 

perbaikan baru.  

2.2.3 Alat Bantu Dalam Pengendalian Kualitas 

 Dalam melakukan pengendalian kualitas terutama untuk memecahkan suatu masalah 

dan untuk pengambilan keputusan, perusahaan dapat menggunakan alat bantu statistik yaitu 

dengan menggunakan SPC (statistical process control). SPC adalah suatu proses yang 

digunakan untuk mengawasi standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan 

perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi (Heizer dan Render, 2011: 322).  

SPC mempunyai tujuh alat statistik utama, yaitu lembar periksa (check sheet), diagram sebar 

(scatter diagram), diagram sebab-akibat, diagram pareto, diagram alir, histogram, diagram 

kendali. Alat-alat ini berguna dalam pengumpulan informasi yang objektif untuk dijadikan 

dasar pengambilan keputusan. 

2.2.3.1 Lembar Periksa (Check Sheet) 

Sebuah lembar periksa (check sheet) adalah suatu formulir yang dirancang untuk 

mencatat data. Dalam banyak kasus, pencatatan dilakukan sehingga saat data diambil, 

polanya dapat dilihat dengan mudah. Lembar periksa membantu analis menentukan fakta atau 

pola yang mungkin dapat membantu analisis selanjutnya. Contohnya adalah gambar yang 

menunjukan suatu perhitungan jumlah daerah dimana cacat terjadi, atau sebuah lembar 

periksa yang menunjukan jenis keluhan pelanggan (Heizer dan Render, 2011:316). 

2.2.3.2 Diagram Sebar (Scatter Diagram) 

 Diagram sebar menunjukan hubungan antara dua pengukuran. Dua variabel yang 

sesuai dipetakan dalam sebuah diagram sebar. Hubungan antara titik-titik yang dipetakan 

menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut (Tjiptono dan Diana, 2003: 197). 

 Analisis Penerapan...,Putri Viranti Vigasari, Ak.-Ibs, 2013



22 

 

Jika kedua hal berkorelasi erat, maka titik-titik datanya akan membentuk sebuah daerah yang 

sempit. Jika hasilnya adalah sebuah pola yang acak, maka kedua hal tersebut tidak 

berhubungan. Alat ini berguna dalam mempelajari dan mencari faktor-faktor yang 

berpengaruh.  

2.2.3.3 Diagram Sebab-Akibat 

Diagram sebab akibat atau yang biasa dikenal dengan diagram tulang ikan biasanya 

digunakan untuk mengidentifikasi masalah kualitas dan titik inspeksi. Alat ini merupakan 

satu-satunya alat dari 7 alat SPC yang tidak didasarkan pada statistik. Manajer operasi 

memulai dengan empat kategori: material/bahan baku, mesin/peralatan, manusia, dan metode 

yang biasa disebut dengan “4M”. keempat katagori ini memberikan suatu daftar periksa yang 

baik untuk melakukan analisis awal. Setiap penyebab dikaitkan pada setiap kategori yang 

disatukan dalam tulang yang terpisah sepanjang cabang tersebut, sering kali melalui proses 

brainstorming (Heizer dan Render, 2011:318). 

Penggunaan diagram sebab-akibat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut 

(Gasperz dalam Nasution, 2010:167) : 

1. Dapatkan kesepakatan tentang masalah yang terjadi dan ungkapkan masalah itu 

sebagai suatu pertanyaan masalah. 

2. Temukan sekumpulan penyebab yang mungkin dengan menggunakan teknik 

brainstorming atau membentuk anggota tim yang memiliki ide-ide yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang dihadapi. 

3. Gambarkan diagram dengan pertanyaan mengenai masalah untuk ditempatkan pada 

sisi kanan (membentuk kepala ikan) dan kategori utama, seperti bahan baku, metode, 

manusia, mesin, pengukuran, dan lingkungan ditempatkan pada cabang utama 

(membentuk tulang-tulang besar dari iklan). Kategori utama dapat diubah sesuai 

kebutuhan. 
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4. Tetapkan setiap penyebab dalam kategori utama yang sesuai dengan 

menempatkannya pada cabang yang sesuai. 

5. Untuk setiap penyebab yang mungkin, tanyakan “mengapa” untuk menemukan akar 

penyebab, kemudian tulislah akar-akar penyebab itu pada cabang-cabang yang sesuai 

dengan kategori utama (membentuk tulang-tulang kecil dari ikan).  

6. Interpretasi atas diagram sebab-akibat itu adalah dengan melihat penyebab-penyebab 

yang muncul secara berulang, kemudian dapatkan kesepakatan melalui konsensus  

tentang penyebab tersebut. Selanjutnya, fokuskan perhatian pada penyebab yang 

dipilih melalui konsensus. 

7. Terapkan hasil analisis dengan menggunakan diagram sebab-akibat, dengan cara 

mengembangkan dan mengimplementasikan tindakan korektif, serta memonitor hasil-

hasil untuk menjamin bahwa tindakan korektif yang dilakukan efektif karena telah 

menghilangkan akar pernyebab dari masalah yang dihadapi. 

2.2.3.4 Diagram Pareto 

Diagram Pareto adalah sebuah metode untuk mengelola kesalahan, masalah, atau 

cacat, guna membantu memusatkan perhatian untuk upaya penyelesaian masalahnya (Heizer 

dan Render, 2011:319). Pareto digunakan untuk memperbandingkan berbagai kategori 

kejadian yang disusun menurut ukurannya, dari yang paling besar di sebelah kiri ke yang 

paling kecil di sebelah kanan (Nasution, 2010: 156). Hasil diagram Pareto dapat digunakan 

diagram sebab-akibat untuk mengetahui akar penyebab masalah. Setelah sebab-sebab 

potensial diketahui dari diagram tersebut, diagram Pareto dapat disusun untuk merasionalisasi 

data yang diperoleh dari diagram sebab-akibat. Selanjutnya, diagram pareto dapat digunakan 

pada semua tahap PDAC cycle. 
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2.2.3.5 Diagram Alir 

Diagram alir (flow chart) menyajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan 

kotak dengan keterangan dan garis-garis yang saling berhubungan. Diagram ini cukup 

sederhana, tetapi merupakan perangkat yang sangat baik untuk mencoba memahami sebuah 

proses atau menjelaskan sebuah proses (Heizer dan Render, 2011: 321). Ada beberapa cara 

untuk menggambarkan diagram alir dengan berbagai simbol yang digunakan, yang masing-

masing simbol mempunyai arti masing-masing. 

2.2.3.6 Histogram 

Histogram menunjukan cakupan nilai sebuah perhitungan dan frekuensi dari setiap 

nilai yang muncul. Histogram menunjukan peristiwa yang paling sering terjadi dan juga 

variasi dalam pengukurannya. Statistika deskriptif seperti rata-rata dan standar deviasi dapat 

dihitung untuk menjelaskan distribusinya. Walaupun demikian, datanya harus selalu 

dipetakan sehingga bentuk distribusinya dapat “terlihat”. Sebuah gambaran visual dari 

distribusi juga dapat memberikan informasi mengenai penyebab variasinya (Heizer dan 

Render, 2011: 321). Nasution (2010: 159) mengungkapkan langkah-langkah dalam membuat 

histogram, antara lain: 

1. Hitung jumlah data pengukuran. 

2. Tentukan jarak R (nilai terbesar-nilai terkecil) bagi suatu himpunan data. 

3. Bagi himpunan data dalam sejumlah kelas (K). 

4. Tentukan lebarnya kelas (H). 

5. Tentukan batas-batas kelas. 

6. Susun tabel frekuensi. 

7. Gambarkan histogram berdasarkan tabel frekuensi. 

 

 Analisis Penerapan...,Putri Viranti Vigasari, Ak.-Ibs, 2013



25 

 

2.2.3.7 Diagram Kendali 

Diagram kendali adalah representasi grafis dari data sejalan dengan waktu yang 

menunjukan batas atas dan bawah proses yang ingin kita kendalikan. Diagram kendali dibuat 

sedemikian rupa sehingga data baru dapat dibandingkan dengan data lampau dengan cepat. 

Sampel output proses diambil dan rata-rata sampel ini dipetakan pada sebuah diagram yang 

memiliki batas-batasnya. Batas atas dan bawah dalam sebuah diagram kendali dapat 

dinyatakan dalam satuan temperatur, tekanan, berat, panjang, dan sebagainya (Heizer dan 

Render, 2011: 322).  

 

Gambar 2.1 

Alat Bantu Pengendalian Kualitas 

 

 

Sumber: Heizer dan Render (2011: 317) 
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2.3 Biaya 

2.3.1 Pengertian Biaya 

 Menurut Mulyadi dalam Kurniawan (2012: 17) menyatakan bahwa biaya merupakan 

pengorbanan ekonomi, yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi ataupun akan terjadi 

di masa yang akan datang untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya merupakan 

pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh aktiva. Akuntan mendefinisikan biaya 

sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya biasanya 

diukur dalam jumlah moneter yang harus dibayar untuk memperoleh barang atau jasa 

(Horngren, 2012 : 49). 

2.3.2 Klasifikasi Biaya 

 Biaya manufaktur biasanya dikaitkan atau berhubungan dengan biaya produksi 

(Horngren, 2012:58). Tiga istilah yang umum digunakan saat menjelaskan biaya produksi 

adalah biaya bahan baku langsung, biaya produksi tenaga kerja langsung dan biaya produksi 

tidak langsung.    

a. Biaya bahan baku langsung adalah biaya perolehan semua bahan yang 

akhirnya menjadi bagian dari objek biaya (barang dalam proses dan barang 

jadi) dan dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang layak secara 

ekonomis. Biaya perolehan bahan baku langsung termasuk biaya pengiriman, 

biaya pajak penjualan, dan bea masuk. Contoh biaya bahan baku langsung 

yaitu chip computer yang digunakan untuk membuat telpon seluler.   

b. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya termasuk kompensasi semua tenaga 

kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya (barang dalam proses 

dan barang jadi) secara ekonomis. Contoh: termasuk upah atau tunjangan yang 
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dibayarkan kepada operator mesin dan pekerja perakitan yang mengubah 

bahan langsung menjadi barang jadi.  

c. Biaya Produksi Tidak Langsung 

Biaya produksi tidak langsung adalah semua biaya produksi yang terkait 

dengan objek biaya (barang dalam proses dan barang jadi) tetapi tidak dapat 

ditelusuri dengan objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomis. 

Contoh biaya ini antara lain tenaga kerja tidak langsung, bahan tidak langsung, 

dan biaya tidak langsung lainnya.  

Selain biaya produksi terdapat juga biaya non produksi yaitu biaya yang tidak 

berhubungan dengan proses produksi, biasanya disebut dengan biaya komersial (Carter, 

2009:40).  Biaya ini dikelompokkan menjadi elemen: beban pemasaran, beban administrasi, 

beban keuangan.  

a. Beban pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan 

siap dipasarkan ketangan konsumen. Contoh: beban iklan, promosi. 

b. Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan 

kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan perusahaan 

secara keseluruhan agar dapat berjalan efektif dan efisien. Contoh: gaji 

administrasi kantor, sewa kantor. 

c. Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi 

keuangan. 

Carter (2009: 40) juga mengklasifikasikann hubungan antara biaya dengan berikut ini  

1. Volume produksi 

Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi dapat dikelompokan menjadi 

elemen: 
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a. Biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume 

produksi dalam rentang relevan, tetapi secara perunit tetap. Contoh: 

perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil. 

b. Biaya tetap, yaitu biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang 

relevan tertentu, tetapi secara perunit berubah. Dengan kata lain, biaya tetap 

per-unit semakin kecil seiring dengan meningkatnya aktivitas dalam rentang 

yang relevan. Contoh: gaji eksekutif produksi, sewa. 

c. Biaya semi variabel, yaitu beberapa jenis biaya memiliki elemen biaya tetap 

dan biaya variabel. Misalnya biaya listrik yang digunakan untuk pencahayaan 

cenderung menjadi biaya tetap karena cahaya tetap diperlukan tanpa 

memperdulikan tingkat aktivitas, sementara listrik yang digunakan sebagai 

tenaga untuk mengoperasikan peralatan akan bervariasi bergantung pada 

penggunaan peralatan. Selain itu terdapat biaya semi tetap, yaitu biaya yang 

berubah dan volume secara bertahap. Contoh: gaji penyelia. 

2. Departemen dan pusat biaya 

Suatu bisnis dapat dibagi menjadi segmen-segmen yang memiliki beberapa nama. 

Pembagian pabrik menjadi departemen, proses, unit kerja, pusat biaya, atau kelompok biaya 

dapat digunakan dalam mengelompokkan biaya. 

Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke 

departemen bersangkutan. Contoh: gaji mandor pabrik. Biaya tidak langsung adalah biaya 

yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan, dengan kata lain 

jika suatu biaya ditanggung bersama oleh beberapa departemen yang memperoleh manfaat 

dari biaya tersebut. Contoh: biaya penyusutan dan sewa gedung.  
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3. Periode Akuntansi 

Biaya dapat diklasifikasikan sebagai belanja modal (capital expenditure) atau belanja 

pendapatan (revenue expenditure). Suatu belanja modal dimaksudkan untuk memberikan 

manfaat pada periode-periode mendatang dan dilaporkan sebagai aset. Belanja pendapatan 

memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Aset akhirnya 

akan menjadi beban ketika dikonsumsi.  

4. Surat keputusan, tindakan, atau evaluasi 

Biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokan menjadi biaya 

relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda 

dalam beberapa alternatif. Biaya relevan terdiri dari: (1) biaya diferensial, yaitu selisih biaya 

atau biaya yang berbeda dalam beberapa alternative pilihan; (2) biaya kesempatan, yaitu 

kesempatan yang dikorbankan dalam memilih suatu alternative; (3) biaya tersamar, yaitu 

biaya yang tidak kelihatan dalam catatan akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan; (4) biaya nyata, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih suatu 

alternatif; (5) biaya yang dapat dilacak, yaitu biaya yang dapat dilacak kepada produk selesai. 

Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi 

keputusan apapun. Biaya tidak relevan dapat dikelompokan menjadi elemen: (1) biaya masa 

lalu, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun; (2) 

biaya terbenam, yaitu biaya yang tidak dapat kembali. 

2.4 Biaya Kualitas 

2.4.1 Pengertian Biaya Kualitas 

 “Biaya kualitas didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

rangka meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan” (Gantino 

dan Erwin, 2010: 142). Tjiptono dan Diana (2003: 34) menyatakan bahwa biaya kualitas 

adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan 
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pencegahan kerusakan. Menurut Nasution (2010: 172) biaya kualitas memiliki pengertian 

yaitu biaya yang terjadi atau yang mungkin terjadi karena kualitas yang buruk. Sedangkan 

Horngren (2012: 695) mendefinisikan biaya kualitas yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

pencegahan atau biaya yang timbul sebagai akibat dari hasil produksi suatu produk yang 

berkualitas rendah.  

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas merupakan 

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pencegahan atau biaya yang terjadi dan yang 

mungkin terjadi karena produk yang dihasilkan mengalami kerusakan akibat kualitas buruk 

dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan. 

2.4.2 Komponen Biaya Kualitas 

 Biaya kualitas dikelompokan menjadi empat golongan yaitu biaya pencegahan, biaya 

penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Keempat biaya kualitas 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Biaya Pencegahan (Prevention Cost) 

Biaya pencegahan menurut Nasution (2010: 173) merupakan biaya yang terjadi untuk 

mencegah kerusakan produk yang dihasilkan yang berhubungan dengan perancangan, 

pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem kualitas. Horngren (2012: 695) mendefiniskan 

biaya pencegahan sebagai jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah produksi 

produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Gasperz dalam Gantino dan Erwin 

(2010: 142) menyatakan bahwa biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Dengan demikian, semakin besar biaya pencegahan yang dikeluarkan, 

maka jumlah produk cacat yang dihasilkan akan berkurang dan biaya kegagalan 
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semakin kecil. Ada beberapa macam biaya yang termasuk dalam kelompok biaya 

pencegahan menurut Nasution (2010: 173), yaitu: 

 Biaya perencanaan kualitas 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 

patokan rencana kualitas produk yang dihasilkan, rencana tentang kehandalan, 

rencana pemeriksaan, sistem data, dan rencana khusus dari jaminan kualitas. 

 Biaya tinjauan produk baru  

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyiapan usulan tawaran, penilaian 

rancangan baru dari segi kualitas, penyiapan program percobaan dan 

pengujian untuk menilai penampilan produk baru dan aktivitas-aktivitas 

kualitas lainnya selama tahap pengembangan dan pra produksi dari rancangan 

produk baru.  

 Biaya rancangan proses atau produk 

Biaya-biaya yang dikeluarkan pada waktu perancangan produk atau pemilihan 

proses produksi yang dimaksudkan untuk meningkatkan keseluruhan kualitas 

produk tersebut. 

 Biaya pengendalian proses  

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk teknik pengendalian proses, seperti grafik 

pengendalian yang memantau proses pembuatan dalam usaha mencapai 

kualitas produksi yang dikehendaki. 

 Biaya pelatihan 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan, penyiapan, pelaksanaan, 

penyelenggaraan, dan pemeliharaan program latihan formal masalah kualitas. 
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 Biaya audit kualitas 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengevaluasi tindakan yang telah 

dilakukan terhadap rencana kualitas keseluruhan. 

b. Biaya Penilaian (Appraisal Cost) 

Biaya penilaian menurut Nasution (2010: 173) merupakan biaya yang terjadi untuk 

menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan kualitas. 

Horngren (2012: 695) mendefinisikan biaya penilaian sebagai biaya yang dikeluarkan 

untuk mendeteksi mana dari masing-masing unit produk yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi. Gasperz dalam Gantino dan Erwin (2010: 142) menyatakan bahwa biaya 

penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa 

telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari fungsi 

penilaian ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan produk 

sampai ketangan konsumen. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya penilaian 

menurut Nasution (2010: 174), yaitu: 

 Biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku yang dibeli 

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa dan menguji 

kesesuaian bahan baku yang dibeli dengan kualifikasi yang tercantum dalam 

pesanan.  

 Biaya pemeriksaan dan pengujian produk 

Biaya ini meliputi biaya yang terjadi untuk meneliti kesesuaian hasil produksi 

dengan standar perusahaan, termasuk meneliti pengepakan dan pengiriman. 

 Biaya pemeriksaan kualitas produk 

Biaya ini meliputi biaya untuk melaksanakan pemeriksaan kualitas produk 

dalam proses maupun produk jadi.  
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 Biaya evaluasi persediaan 

Biaya ini meliputi biaya yang terjadi untuk menguji produk gudang, dengan 

tujuan untuk mendeteksi terjadinya penurunan kualitas produk. 

c. Biaya Kegagalan Internal (Internal Failures Cost) 

Biaya kegagalan internal menurut Nasution (2010: 174) merupakan biaya yang terjadi 

karena ada ketidaksesuaian dengan persyaratan dan terdeteksi sebelum barang atau 

jasa tersebut dikirimkan ke pihak luar (pelanggan). Horngren (2012: 695) 

mendefinisikan biaya kegagalan internal sebagai biaya yang dikeluarkan pada produk 

rusak sebelum mereka dikirim ke pelanggan. Gasperz dalam Gantino dan Erwin 

(2010: 143) menyatakan bahwa biaya kegagalan internal adalah biaya yang 

dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas 

yang telah ditetapkan namun sudah dapat dideteksi sebelum produk dikirim ke 

pelanggan. Yang termasuk kedalam biaya ini menurut Nasution (2010: 174-175) 

antara lain: 

 Biaya sisa bahan (scrap) 

Biaya ini adalah kerugian yang ditimbulkan karena adanya sisa bahan baku 

yang tidak terpakai dalam upaya memenuhi tingkat kualitas yang dikehendaki. 

Bahan baku atau material yang tersisa karena alasan lain (misalnya keusangan, 

overrun, dan perubahan desain produk) tidak termasuk dalam kategori biaya 

ini. 

 Biaya pengerjaan ulang  

Biaya ini meliputi biaya ekstra yang dikeluarkan untuk melakukan proses 

pengerjaan ulang agar dapat memenuhi standar kualitas yang disyaratkan. 
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 Biaya untuk memperoleh material (bahan baku) 

Biaya yang meliputi biaya tambahan yang timbul karena adanya aktivitas 

menangani penolakan (rejects) dan pengaduan (complaints) terhadap bahan 

baku yang telah dibeli 

 Factory contact engineering cost 

Biaya ini merupakan biaya yang berhubungan dengan waktu yang digunakan 

oleh para ahli produk atau produksi yang terlibat dalam masalah-masalah 

produksi yang menyangkut kualitas. Misalnya bila komponen atau bahan baku 

suatu produk tidak memenuhi spesifikasi kualitas, maka ahli produk atau 

produksi akan diminta untuk menilai kelayakan perubahan spesifikasi produk.  

d. Biaya Kegagalan Eksternal (External Failures Cost) 

Biaya kegagalan eksternal menurut Nasution (2010: 175) merupakan biaya yang 

terjadi karena produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

diketahui setelah produk tersebut dikirimkan ke pelanggan. Horngren (2012: 695) 

mendefinisikan biaya kegagalan eksternal sebagai biaya yang dikeluarkan pada 

produk rusak setelah mereka dikirim ke pelanggan. Gasperz dalam Gantino dan Erwin 

(2010: 143) menyatakan bahwa biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang 

dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas 

yang telah ditetapkan, namun baru dapat dideteksi setelah produk berada di tangan 

pelanggan.  

Biaya ini merupakan biaya yang paling merugikan karena dapat menyebabkan 

kehilangan pelanggan dan pangsa pasar. Biaya ini dapat hilang apabila perusahaan 

tidak menghasilkan produk cacat atau rusak. Yang termasuk biaya kegagalan 

eksternal menurut Nasution (2010: 175) antara lain: 
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 Biaya penanganan keluhan pelanggan selama masa garansi 

Biaya ini meliputi semua biaya yang ditimbulkan karena adanya keluhan-

keluhan tertentu, sehingga diperlukan pemeriksaan, reparasi, atau pergantiaan/ 

penukaran produk. 

 Biaya penanganan keluhan pelanggan di luar masa garansi 

Biaya ini merupakan biaya-biaya berkaitan dengan keluhan-keluhan yang 

timbul setelah berlalunya masa garansi.  

 Pelayanan (servis) produk 

Biaya ini adalah keseluruhan biaya servis produk yang diakibatkan oleh usaha 

untuk memperbaiki ketidaksempurnaan atau untuk pengujian khusus, atau 

untuk memperbaiki cacat yang bukan disebabkan oleh adanya keluhan 

pelanggan. Biaya jasa instalasi atau kontrak pemeliharaan tidak termasuk 

dalam kategori biaya ini. 

 Product liability 

Biaya ini merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan jaminan atau 

pertanggungjawaban atas kegagalan memenuhi standar kualitas. 

 Biaya penarikan kembali produk 

Biaya ini timbul karena adanya penarikan kembali suatu produk atau 

komponen produk tertentu. 
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      Gambar 2.2 

Contoh Laporan Biaya Kualitas 

 

Biaya Aktual  Persentase 

          (dalam ribuan) 

 

1. Biaya Pencegahan 

a. Desain dan operasi sistem kualitas    4.000      10,00 

b. Pelatihan kualitas bagi karyawan    2.500        6,25 

c. Pelatihan dan evaluasi pemasok         500                  1,25 

Total Biaya Pencegahan     7.000      17,50 

2. Biaya penilaian 

a. Prosedur pengendalian proses statistical   1.500        3,75 

b. Inpeksi       6.000      15,00 

c. Pengujian       3.500        8,75 

Total Biaya Penilaian               11.000      27,50 

3. Biaya Kegagalan Internal 

a. Pengerjaan ulang               12.000      30,00 

b. Downtime        1.500        3,75 

Total Biaya Kegagalan Internal             13.500      33,75 

4. Biaya Kegagalan Eksternal 

a. Warranty repairs      7.000        17,50 

b. Penanganan keluhan pelanggan     1.000          2,50 

c. Repacking and freight         500         1,25 

Total Biaya Kegagalan Eksternal    8.500                  21,25 

 Total Biaya Kualitas                  40.000     100,00 

Sumber: Nasution (2010: 176) 

 

2.4.3 Manfaat Biaya Kualitas 

Informasi biaya kualitas dapat memberikan berbagai macam manfaat (Tjiptono dan 

Diana, 2003:40-41),  antara lain dapat digunakan untuk: 

1. Mengidentifikasi peluang laba (penghematan biaya dapat meningkatkan laba). 

2. Mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi lainnya. 

3. Menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok. 
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4. Mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dihendaki para 

pelanggan. 

5. Mengidentifikasi sistem yang berlebihan. 

6. Menentukan apakah biaya – biaya kualitas telah didistribusikan secara tepat. 

7. Penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba. 

8. Mengidentifikasi masalah – masalah kualitas. 

9. Dijadikan sebagai alat manajemen untuk ukuran perbandingan tentang hubungan 

masukan-keluaran. 

10. Dijadikan sebagai salah satu alat analisis Pareto untuk membedakan antara vital 

few dan trivial many. 

11. Dijadikan sebagai alat manajemen strategik untuk mengalokasikan sumber daya 

dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. 

12. Dijadikan sebagai ukuran penilaian kinerja yang objektif. 

2.4.4 Pengukuran Biaya Kualitas 

Menurut Hansen dan Mowen (2007: 671) biaya kualitas dapat diklasifikasikan 

menjadi obseravable quality cost dan hidden quality cost terdapat dua tipe biaya kualitas jika 

dilihat dari segi akuntansi, yaitu: 

1. Observable Quality Cost 

Merupakan biaya kualitas yang tercatat dalam catatan akuntansi dan dapat 

diperkirakan dengan mudah (secara kuantitatif) berapa besar biaya kualitas yang 

timbul. 

2. Hidden Quality Cost 

Merupakan biaya kualitas yang sukar untuk diperhitungkan secara kuantitatif karena 

sifatnya yang abstrak dan tidak diakui dalam catatan akuntasi. Yang termasuk dalam 
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hidden quality cost adalah semua biaya kegagalan eksternal seperti ketidakpuasan 

konsumen dan kehilangan pangsa pasar. 

2.4.4.1 Pengukuran Biaya Kualitas Tersembunyi 

Tidak mudah untuk mengestimasi biaya kualitas tersembunyi, oleh karena itu terdapat 

tiga metode yang digunakan untuk mengukur biaya kualitas tersembunyi yaitu the multiplier 

method, the market research method, dan the Taguchi quality loss function (Hansen dan 

Mowen, 2007: 671).  

a. The Multiplier Method 

Metode ini digunakan untuk mengukur besarnya biaya kualitas tersembunyi dengan 

cara mengalikan biaya kegagalan eksternal yang dialami perusahaan dengan suatu 

konstanta efek pengganda (multiplier). Adapun besarnya konstanta dilambangkan 

dengan k yang didasarkan pada pengalaman masa lalu masing-masing perusahaan. 

Kelemahan metode ini, karena penentuan besarnya k didasarkan atas pengalaman 

masa lalu, sehingga besarnya hidden cost yang timbul dari masa lalu tidak dapat 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

b. Market Research Method 

Dengan menggunakan metode ini, pengukuran biaya kualitas yang timbul dilakukan 

atas dasar penyelidikan terhadap pasar (konsumen) yang mengkonsumsi produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Metode ini biasanya digunakan untuk menilai pengaruh 

kualitas jelek terhadap penjualan dan pangsa pasar. Metode market research ini 

dilakukan dengan cara survey konsumen dan wawancara dengan bagian penjualan. 

Biasanya perusahaan yang melakukan metode ini menggunakannya sebagai proyeksi 

terhadap laba/rugi yang berkaitan dengan kualitas produk jelek. Kelemahan metode 

ini yaitu sulit diterapkan karena dalam penyelidikan terhadap pasar, sistem sampling 
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yang dilakukan terkadang tidak bias mewakili seluruh lapisan konsumen yang 

menggunakan produk tersebut dan kurang bisa mencerminkan kondisi kerugian 

perusahaan yang sebenarnya akibat adanya  produk rusak/kualitas jelek. 

c. The Taguchi Quality Loss Function 

Pandangan tradisional zero defect mengasumsikan bahwa biaya kualitas tersembunyi 

hanya untuk yang berada diluar spesifikasi atas dan bawah. The Taguchi quality loss 

function mengasumsikan bahwa setiap variasi dari nilai target karakteristik kualitas 

menyebabkan biaya kualitas tersembunyi meningkat sebagai penyimpangan nilai 

aktual dari nilai target. 

2.4.5 Perilaku Biaya Kualitas 

“Menurut para pakar kualitas, suatu perusahaan dengan program pengelolaan kualitas 

yang berjalan dengan baik, biaya kualitasnya tidak lebih besar dari 2,5% dari penjualan” 

Nasution (2010: 178). Hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap perusahaan dapat 

menyusun anggaran untuk menentukan besarnya standar biaya kualitas setiap kelompok, 

sehingga total yang dianggarkan tidak melebihi 2,5% dari penjualan. Agar standar tersebut 

dapat tercapai, maka perusahaan harus dapat mengidentifikasi perilaku setiap elemen biaya 

kualitas secara individual. 

 Sedangkan agar laporan kinerja kualitas dapat bermanfaat, maka perlu diperhatikan 

hal-hal berikut ini (Tjiptono dan Diana, 2003:43): 

1. Biaya kualitas harus digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap 

dihubungkan dengan penjualan. 

2. Untuk biaya variabel, penyempurnaan kualitas dicerminkan oleh pengurangan rasio 

biaya variabel. Pengukuran kinerja dapat menggunakan salah satu dari dua cara 

berikut sebagai berikut: 
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a. Rasio biaya variabel pada awal dan akhir periode tertentu dapat digunakan untuk 

menghitung penghematan biaya sesungguhnya, atau kenaikan biaya 

sesungguhnya.  

b. Rasio biaya yang dianggarkan dan rasio sesungguhnya dapat juga digunakan 

untuk mengukur kemajuan ke arah pencapaian sasaran periodik.  

3. Untuk biaya tetap, penyempurnaan biaya kualitas dicerminkan oleh perubahan absolut 

jumlah biaya tetap. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil  Penelitian 

Natasya dan 

Rahayu (2012) 

Implementasi 

Pengendalian 

Kualitas Dengan 

Menggunakan 

Metode Statistik 

Pada PT. Industri 

Marmer Indonesia 

Tulungagung 

Jenis penelitian adalah 

deskriptif murni yaitu 

melakukan 

pengendalian kualitas 

dengan metode statistik, 

seperti check sheet, 

diagram pareto, 

histogram, scatter 

diagram, control chart, 

dan diagram sebab-

akibat, serta 

menggunakan FMEA 

Hasil penelitian dengan 

check sheet 

menunjukan setiap 

proses pengolahan 

mengalami kecacatan 

melebihi toleransi 

sebesar 3%. Dengan 

histogram menujukan 

mutu hasil produksi 

pada marmer kawi 60 x 

60 x2 cm  masih 

kurang bermutu. 

Diagram pareto 

menunjukan bahwa 

jenis kecacatan yang 

paling dominan adalah 

permukaan BJA 

marmer yang masih 

berlubang. Scatter 

diagram menunjukan 

korelasi positif antara 

jumlah produksi 

dengan jumlah cacat. 

Control chart masih 

menunjukan masih 

terdapat sampel yang 

melebihi batas kendali. 

Diagram sebab-akibat 

menunjukan penyebab 

kecacatan paling 
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Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil  Penelitian 

banyak berasal dari 

manusia. FMEA 

menunjukan bahwa 

prioritas perbaikan 

dilakukan dengan 

melakukan seleksi 

lebih teliti ditambang 

sebelum digunakan 

dalam proses 

pengelolahan BBG 

marmer.   

Suciptawati dan 

Dhanuantari 

(2011) 

Analisis Ketebalan 

Mutu Roti Sisir 

Pada Perusahaan 

XYZ 

Pengumpulan data 

diperoleh dari observasi 

dan wawancara. 

Analisis data dilakukan  

dengan menggunalakan 

alat-alat pengendalian 

kualitas seperti diagram 

pareto, bagan 

pengendali kisaran, 

bagan pengendali rata-

rata dan diagram sebab-

akibat. 

Hasil bagan pengendali 

kisaran menunjukan 

bahwa tidak ditemukan 

adanya penyimpangan 

atau masih terkendali 

dan berjalan lancar. 

Sedangkan analisis 

bagan pengendali rata-

rata terdapat satu 

sampel yang berada 

diluar batas kendali 

yang disebabkan 

kesalahan karyawan 

pada saat proses 

produksi. Untuk faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

ketebalan roti sisir 

adalah manusia, bahan 

baku, mesin oven, dan 

mesin steamer. 

Ikbal (2008) Penerapan Sistem 

Pengendalian Mutu 

Pada Kantor 

Akuntan Publik 

Non-Afiliasi Di 

Jakarta 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

sampling dengan teknik 

pengumpulan data 

melalui wawancara, 

observasi, dokumentasi 

dan kuisioner. 

Tujuannya untuk 

menganalisis sistem 

kontrol kualitas 

(kebijakan publik 

personil, manajemen 

audit, inspeksi dan 

Hasil menunjukan 

tingkat penerapan 

sistem pengendalian 

mutu pada kantor 

akuntan publik non-

afiliasi di Jakarta 

termasuk tinggi, diduga 

karena adanya 

kesamaan unnsur-unsur 

sistem pengendalian 

mutu dengan unsur-

unsur standar auditing 
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Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil  Penelitian 

review) pada lembaga 

non-afiliasi di Jakarta 

Harahap (2007) Studi Pengendalian 

Kualitas Air PDAM 

Tirtanadi Pada 

Reservoar Tuasan 

dan Sambungan 

Pelanggan 

Penelitian dilakukan 

dengan cara melakukan 

survey pada data primer 

dan data sekunder 

dengan mengambil 

sampel pada 5 titik air. 

Pengendalian kualitas 

yang diperhatikan 

meliputi analisis warna, 

padatan terlarut, 

kekeruhan, kandungan 

besi dan kesadahan 

sampel. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terjadi perubahan 

kualitas air akibat 

adanya  akumulasi di 

bak namun pada 

reservoar Tuasan 

sampai ke sambungan 

pelanggan tidak terlihat 

perubahan yang 

signifikan sehingga 

masih baik dan 

memenuhi bahan baku 

air minum. 

Auliyah (2005) Penerapan Biaya 

Kualitas Pada 

Perusahaan Tekstil 

Di Mojokerto 

Analisis dilakukan 

melalui pendekatan 

rantai nilai dan 

pengumpulan data 

melalui wawancara 

terstuktur serta 

pengamatan. 

Hasil menunjukan 

bahwa PT. Mertex 

Indonesia sudah cukup 

baik dalam melakukan 

pengendalian biaya 

kualitas dibuktikan 

dengan penurunan 

rasio biaya kualitas di 

tahun 2003 dan dari 

penurunan biaya 

kegagalan internal 

maupun eksternal 

Lee Hoon Tye, 

Hasliza Abdul 

Halim dan T. 

Ramayah (2011) 

An exploratory 

study on cost of 

quality 

implementation in 

Malaysia: The case 

of Penang 

manufacturing firms 

Pengumpulan data 

dilakukan dengan 

menyebar kuisioner ke 

manajer kualitas dan 

manajer keuangan 

perusahaan manufaktur 

di Penang 

Hasil menunjukan 

terdapat penurunan 

keluhan pelanggan 

yang diikuti oleh 

penurunan biaya 

kegagalan dan juga 

rework dan scrap 

Fouad dan 

Mukattash 

(2010) 

Statistical Process 

Control Tools: A 

Practical Guide for 

Jordanian Industrial 

Organizations 

Penelitian bersifat studi 

kasus dan analisis data 

menggunakan SPC 

(statistical process 

control) 

Hasil penelitian dengan 

check sheet 

menunjukan bahwa 

jenis cacat terbanyak 

pada tensile strength. 

Pareto juga 

menyatakan bahwa 

tensile strength 

merupakan 
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Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil  Penelitian 

karakteristik baja yang 

harus diperhatikan. 

Scatter diagram 

menunjukan bahwa 

tidak terdapat 

hubungan langsung 

antara tensile strength 

dengan aliran air yang 

digunakan untuk 

mendinginkan baja.  

 

2.6  Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan pengendalian kualitas suatu 

perusahaan, oleh karena itu objek dari penelitian adalah CV Sabina Teknik. CV Sabina 

Teknik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur permesinan dan logam 

terutama peralatan yang biasa digunakan dilingkungan pabrik, hotel, rumah sakit, dll. 

Produk-produk yang dihasilkan perusahaan ini antara lain berbahan baku logam, plastic, 

novotex, dan karet. Lokasi perusahaan ini terletk di Jl. Sanggar Kencana XXV No.7 

Soekarno – Hatta, Bandung.  

3.2 Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat studi kasus dimana bertujuan untuk memahami objek yang 

diteliti secara lebih mendalam terutama dalam hal ini berhubungan dengan pengendalian 

kualitas. Untuk analisis dan interpretasi penelitian bersifat studi kasus biasanya sering 

menggunakan data kualitatif dibandingkan dengan data kuantitatif. Pengumpulan data 

kualitatif  cenderung dikumpulkan dari riset eksporatori seperti observasi, wawancara 

langsung, dll yang bersifat deskriptif sesuai fakta dilapangan. Penelitian studi kasus sangat 

tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan “How” dan “Why” atas suatu permasalahan 

yang ingin diteliti. 

3.3 Terminologi Penelitian 

 Terminologi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pengendalian Kualitas 
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Pengendalian kualitas merupakan suatu proses penyesuaian untuk beberapa aktivitas 

dengan mengukur hasil suatu produk, membandingkan hasil tersebut dengan standar 

yang ada, dan meneruskan tindakan perbaikan tanpa memperhatikan beberapa 

aktivitas yang terjadi. Pengendalian kualitas dilakukan sesuai dengan pedoman 

kualitas yang telah ditetapkan CV. Sabina Teknik selama tahun 2011 - 2012 ( Januari- 

Desember). Pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan meliputi: 

 Pengendalian terhadap bahan baku produk 

 Pengendalian terhadap proses produksi yang sedang berjalan 

 Pengendalian terhadap produk jadi  

2. Pengukuran Kualitas Secara Atribut 

Pengukuran kualitas digunakan dalam melaksanakan pengendalian kualitas oleh CV. 

Sabina Teknik dilakukan secara atribut terhadap karakteristik produk yang sulit 

diukur. Pengukuran kualitas secara atribut dilakukan dengan menggunakan peta 

kendali (control chart) agar dapat mengetahui apakah produk rusak atau cacat masih 

dalam batas yang disyaratkan.  

3. Biaya Kualitas 

Biaya kualitas merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka 

meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan. Biaya 

kualitas dapat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam menghasilkan 

produk karena mempunyai hubungan yang positif dengan produk yang berkualitas.  
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data 

sekunder. Data primer adalah mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama 

atau yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Sedangkan data 

sekunder adalah mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah 

ada (Sekaran, 2010: 180).  Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder internal 

dimana data didapat dari internal objek penelitian.  

3.4.2 Sumber Data 

 Sumber data diperoleh dari perusahaan CV Sabina Teknik yang merupakan objek dari 

penelitian. Data bersifat kuantitatif diperoleh dari dokumen/catatan bagian produksi dan 

akuntansi. Sedangkan data yang bersifat kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi 

secara langsung diperusahaan dan juga melalui riset kepustakaan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang berhubungan dengan penelitian antara lain melalui teknik: 

a. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi secara luas mengenai obyek penelitian. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pihak manajemen/karyawan CV. Sabina Teknik yang 

berkaitan dengan produk rusak, jenis-jenis kerusakan dan penyebabnya, bahan baku, 

dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengendalian kualitas perusahaan. 
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b. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari 

dokumen atau cacatan perusahaan berupa laporan kegiatan produksi, laporan jumlah 

produksi, laporan jumlah kerusakan, laporan biaya kualitas, serta dokumen lainnya 

yang berkaitan.  

3.6 Metode Analisis Data 

 Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana berupa kata-kata tertulis, 

gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif dimaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011:6). Dalam melakukan analisis data digunakan alat-

alat pengendalian kualitas seperti check sheet, control charts, diagram pareto, dan diagram 

sebab-akibat. Penelitian ini juga akan melihat laporan biaya kualitas perusahaan untuk 

mengalisis pengendalian kualitas dilihat dari segi biaya kualitas dalam upaya untuk menekan 

tingkat kerusakan produk. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Melakukan wawancara 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan kunjungan ke perusahaan CV. Sabina Teknik 

untuk melakukan pengamatan secara langsung serta menanyakan berbagai macam 

pertanyaan terkait dengan penerapan pengendalian kualitas antara lain yaitu: 

 Bagaimana struktur organisasi serta sejarah perusahaan CV. Sabina Teknik?  

 Divisi – divisi yang dimiliki perusahaan ada apa saja?  

 Apa visi dan misi yang dipegang oleh perusahaan? 

 Berapa jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan? Rata-rata umur para 

pekerja?  
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 Bagaimana proses pemilihan atau perekrutan pegawai? 

 Fasilitas-fasilitas apa saja yang diberikan perusahaan berkaitan dengan tenaga 

kerja? 

 Apakah perusahaan menerapkan sistem reward atau punishment ? jika ada 

seperti apa? 

 Bagaimana sistem kerja yang diterapkan perusahaan?  

 Apa saja kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan?  

 Produk-produk apa saja yang dijual oleh perusahaan? 

 Apa kriteria yang diterapkan perusahaan dalam pemilihan bahan baku? 

 Bahan baku apa sajakah yang biasa digunakan oleh perusahaan? 

 Mesin yang digunakan selama proses produksi ada mesin apa saja? 

 Perawatan apa yang biasa dilakukan perusahaan dalam merawat mesin? 

 Bagaimana alur atau proses produksi pembuatan spare part di CV. Sabina 

Teknik? 

 Bagaimana prosedur pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan 

mulai dari pembelian bahan baku sampai menjadi produk jadi? 

 Kerusakan - kerusakan apa saja yang biasa terjadi pada produk spare part 

yang rusak/ yang tidak memenuhi spesifikasi? 

 Metode kerja seperti apa yang diterapkan perusahaan? 

 Penyebab timbulnya kerusakan pada produk  karena apa saja? 

 Jumlah kerusakan suatu produk suku cadang dalam satu tahun 2011 dan 2012? 

 Penyebab timbulnya kerusakan-kerusakan pada produk yang dihasilkan 

perusahaan? 
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 Penyelesaian yang dilakukan perusahaan terhadap produk yang tidak 

memenuhi spesifikasi? 

 Jumlah biaya kualitas yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2011-2012 

berapa? 

b. Mengumpulkan data menggunakan check sheet 

Check sheet digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang 

akan dianalisis yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel secara rapih dan 

terstruktur.  

c. Menganalisis data  

Analisis data dilakukan melalui control charts dan diagram pareto dimana data yang 

dianalisis didasarkan pada data jumlah kerusakan tahun 2011 dan 2012. Peneliti juga 

akan melakukan analisis pengendalian kualitas dengan menggunakan laporan biaya 

kualitas untuk melihat dampaknya terhadap kerusakan produk. 

d. Menganalisis jenis kerusakan dan penyebab kerusakan produk 

Pada tahap ini penulis akan melihat jenis-jenis kerusakan apa saja yang biasa terjadi 

pada hasil produk CV. Sabrina Teknik dan juga melihat penyebab kerusakan produk 

dengan menggunakan diagram sebab-akibat atau yang biasa dikenal dengan diagram 

ikan. 

e. Membuat saran atau rekomendasi perbaikan kualitas 

Setelah didapatkan hasil dan diketahui penyebab terjadinya kerusakan produk, maka 

dapat disusun sebuah saran atau rekomendasi yang dapat diberikan keperusahaan 

untuk dapat dilakukan tindakan perbaikan kualitas. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 CV. Sabina Teknik merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur permesinan dan juga pengolahan logam untuk suku cadang/ spare part. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Bapak Yusuf Hudaya. Perusahaan ini 

berbentuk perusahaan komanditer yang dijalankan sebagai bisnis keluarga dan berlokasi di Jl. 

Sanggar Kencana XXV No. 7 Soekarno – Hatta, Bandung. Pada awal mula berdiri, 

perusahaan ini hanya menjual produk –produk trading yaitu produk spare part  yang dijual 

merupakan produk hasil pembelian dari perusahaan lain. Namun dengan seiringnya 

permintaan yang semakin beragam, perusahaan mulai melakukan perluasan dengan 

memproduksi suku cadang/ spare part sendiri dan saat ini juga sudah mulai memproduksi 

berbagai jenis mesin-mesin industri atau pakbrikasi seperti mesin pemotong benang, mesin 

injek, mesin press dubling, dan lain sebagainya.  

Tidak hanya trading dan memproduksi produk sendiri, perusahaan juga melakukan 

perbaikan atas spare part yang diakui sebagai jasa produksi. Penekanan pada kualitas 

merupakan salah satu prinsip yang dipegang perusahaan. Sedangkan untuk visi misi yang 

dipegang perusahaan adalah sebagai berikut:     

Visi : 

Menjadi perusahaan yang terpecaya dalam menciptakan dan menghasilkan produk yang 

mampu bersaing secara global. 
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Misi : 

 Optimalisasi sumber daya manusia lokal yang professional dan memiliki wawasan 

yang lebih tinggi.  

 Turut ikut serta dan berpartisipasi dalam proyek-proyek yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. 

 Optimalisasi kepuasan pelanggan, produk yang handal dan efisiensi di segala bidang. 

4.1.2 Sistem Kerja 

 CV. Sabina Teknik mempunyai lima hari kerja dalam seminggu yaitu mulai dari hari 

Senin sampai dengan Jumat. Perincian waktu kerjanya sebagai berikut: 

a. Karyawan produksi bagian spare part : 

Shift 1 (Senin-Jumat) : 08.00- 17.00 WIB 

Istirahat  : 12.00- 13.00  WIB 

Shift 2 (Senin-Jumat) : 17.00- 02.00 WIB 

b. Karyawan produksi bagian permesinan : 

Shift 1 (Senin-Jumat) : 08.00- 17.00 WIB 

Istirahat  : 12.00- 13.00  WIB 

Shift 2 (Senin-Jumat) : 17.00- 02.00 WIB 

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berjumlah 56 orang dimana untuk karyawan 

bagian produksi sendiri baik spare part ataupun mesin total berjumlah 42 orang. Semua 

tenaga kerja merupakan karyawan tetap perusahaan. Adapun struktur organisasi CV. Sabina 

Teknik sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: CV. Sabina Teknik, 2013 

 

4.1.3 Sistem Produksi Perusahaan 

 Sistem produksi yang diterapkan oleh CV. Sabina Teknik yaitu berdasarkan sistem 

job order. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi ketika terdapat pesanan pembelian 

dari konsumen baik itu untuk produk spare part ataupun mesin  pabrikasi. Produk-produk 

yang diproduksi perusahaan akan disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan 

pelanggaan. Biaya yang dibebankan terhadap produk juga akan disesuaikan dengan harga 

pokok produksi dalam menghasilkan produk atau pesanan tersebut, dimana biasanya dihitung 

dengan menggunakan metode job order costing. Dalam kegiatan produksinya, CV. Sabina 

Teknik mempunyai divisi yang bertugas untuk melakukan quality control atas produk, mulai 

dari bahan baku, proses produksi sampai dengan barang tersebut dikirim ke pelanggan. 

Quality control disini membantu perusahaan terutama dalam hal inspeksi serta pengawasan 

agar produk yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan standar dan yang harapan pelanggan.  

Direktur 

Akuntansi & 

Administrasi 

Pemasaran Pembelian HRD & GA Quality 

Control 

Produksi 

2 Orang 

5 Orang 42 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 
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4.1.4 Kegiatan Produksi Perusahaan 

 CV. Sabina Teknik adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan dibidang 

manufaktur permesinan dan juga pengolahan logam untuk suku cadang/ spare part dimana 

produksi dilakukan setelah menerima pesanan dari konsumen. Spesifikasi pesanan yang 

diterima disesuaikan dengan keinginan konsumen mulai dari bahan baku, desain, maupun 

ukurannya. Dalam kegiatan produksinya, CV. Sabina Tenik melakukan beberapa kegiatan 

produksi, antara lain yaitu: 

1. Mould and dies maker yaitu membuat cetakan dari produk yang dipesan sesuai 

dengan spesifikasi yang ditetapkan konsumen. 

2. Machinning yaitu kegiatan membuat produk dengan proses pemesinan antara lain 

bubut, milling, grinding, dll. 

3. Pembentukan yaitu kegiatan dengan proses press dan punch untuk produk logam, 

karet dan plastic sesuai pesanan. 

4. Pelapisan yaitu kegiatan melapisi produk dimana memerlukan proses surface 

treatment seperti Hard Crom, Nikel, dan Perzeng. 

4.1.4.1 Hasil Produksi 

Jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan CV. Sabina Teknik 

yaitu berupa produk suku cadang/ spare part dan juga permesinan. Produk-produk yang 

termasuk suku cadang yang dihasilkan oleh CV. Sabina Teknik antara lain: Blower Tape, 

Shaft Gear, Housing Gear Box, Roda Blower, As Dia, Pully Dia, Housing Bearing, Screen 

Holles Dia, Double Cutter, Spring Hook Road, PIN, Knee Brake, Kanvas Brake, Clamp 

Spring, Cutter Edge, Mould Roof Tile, Gland Cable, Roll Dies Talang, Impeller (SUS 304), 

Cylinder (FC 20), Sleeve Bearing (AISI 4140), ARM SUS 304, Spare Part Shot Blast, Gear 
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Kecil, Gear Besar Dia 1500 (FC), Axle Lining, Bonding, Half Bushing, Piston, Conductor 

(Copper), Conducter, Bushing (Bonze), Disc Valve, dan lain-lain.  

Sedangkan untuk produk-produk mesin pabrikasi yang diproduksi oleh CV. Sabina 

Teknik yaitu: Rotary Dryer, Filter Press, Conveyor, Rotary Cooker, Vibrator Screen, Vacum 

Evaporator, Pasteurisasi / UHT Plant, Thermotank, Screw Press, Rotary Dryer, Mixing and 

Cooking Tank,  Industrial Filter Press, Incinerator, MC. MBL Router, Plastic Modullar, 

Screen Plate, Table Top Conveyor, dan lain-lain. 

4.1.4.2 Bahan Baku Produksi 

 Bahan baku atau material sangat berpengaruh terhadap kualitas produk yang akan 

dihasilkan. Sebelum bahan baku dibeli dan digunakan CV. Sabina Teknik biasanya 

melakukan proses pemilihan terlebih dahulu dari pemasok-pemasok yang sudah ada 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu antara lain dengan melihat kualitas dari 

bahan baku itu sendiri apakah mudah rusak atau tidak. Jika kualitas bahan baku tidak cukup 

bagus maka kemungkinan produk akan berkualitas rendah semakin tinggi begitupun 

sebaliknya. Selama ini perusahaan telah menggunakan bahan baku yang berasal dari pemasok 

JIS dan BOHLER karena kualitas bahan bakunya cukup bagus. Jenis-jenis bahan baku yang 

biasa digunakan oleh CV. Sabina Teknik, antara lain:  

 Besi murni : S45C, S50C, SCM 415, SCM 440. 

 Alumunium: Seri 1, Seri 2, Seri 3 dan Seri 4. 

 Plastik: Nylon, Hard Nylon, Teplon.  

 Stanless: 304, 316, 310. 

 Kuningan: Bronze, Albronze, Tembaga. 

 Dural: Seri 5, Seri 6, Seri 7, Seri 8 dan Seri 9. 
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Gambar 4. 2 

Bahan Baku yang digunakan CV. Sabina Teknik 

 

 

Sumber: CV. Sabina Teknik, 2013 

4.1.4.3 Mesin dan Peralatan 

Mesin dan peralatan sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan produksi perusahaan. 

Dengan adanya mesin segala proses jauh lebih mudah dan lebih cepat serta hasil yang didapat 

lebih maksimal. Dalam kegiatan produksi pembuatan spare part, mesin-mesin yang 

digunakan CV. Sabina Teknik antara lain terdiri dari : 
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Tabel 4.1  

Mesin yang digunakan CV. Sabina Teknik 

No Nama Mesin Jumlah Unit 

1 Mesin Bubut 8 Unit 

2 Mesin Bor Press 1 Unit 

3 Mesin Miling 7 Unit 

4 Mesin Las Inverter 5 Unit 

 

Sumber: CV. Sabina Teknik, 2013 

Mesin-mesin yang digunakan mempunyai kegunaan serta fungsi yang berbeda-beda. 

Misalkan untuk mesin bubut biasanya berfungsi untuk memegang dan memutar benda kerja 

dimana kegunaan mesin ini untuk membuat ulir, pengelasan, penghalusan dan meratakan 

permukaan benda putar. Berbeda dengan mesin bor press yang digunakan untuk membuat 

lubang, alur, penghalusan suatu lubang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Mesin 

miling yang digunakan untuk  menghaluskan plat material. Serta mesin las verter yang biasa 

digunakan untuk menyambungkan beberapa bagian atau untuk menambal. 

Gambar 4.3 

Mesin- Mesin yang digunakan CV. Sabina Teknik

 

Sumber: CV. Sabina Teknik, 2013 
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4.1.4.4 Proses Produksi 

CV. Sabina Teknik memiliki tipe produksi yang didasarkan pada sistem job order 

dimana produk yang diproduksi merupakan produk hasil pesanan dari konsumen. Adapun 

alur atau proses produksi spare part CV. Sabina Teknik sebagai berikut: 

Gambar 4.4 

Bagan Proses Produksi Spare Part Pada CV. Sabina Teknik 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: CV. Sabina Teknik, 2013 

Penjelasan Gambar: 

1. Desain 

Pada tahapan ini perusahaan akan membuat desain dari produk yang akan dipesan 

dengan melakukan survey langsung keperusahaan. Terkadang desain produk ini juga 

sudah diberikan langsung oleh konsumen tanpa perlu dilakukan penggambaran oleh 

perusahaan. Desain disini berisi kerangka produk, spesifikasi ukuran, bahan baku atau 

Pembelian Bahan 

Baku 

Pengaturan Mesin 

yang akan dipakai 

Pembuatan Spare 

Part 

Pangemasan 

Distribusi Desain 

Sampel Pelanggan 
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material yang digunakan, dan lain sebagainya sebagai acuan untuk membuat produk 

spare part.  

2. Sampel 

Setelah tahap desain maka tahap selanjutnya adalah pembuatan sampel. Pembuatan 

sampel ini dilakukan jika konsumen sudah setuju dengan penawaran yang diberikan 

dan sudah melakukan purchase order. Sampel disini berfungsi sebagai alat 

pengendalian kualitas. Jika sampel sudah sesuai dengan gambar, baik itu dari bentuk, 

ukuran, bahan baku atau lainnya maka perusahaan akan melanjutkan pembuatan 

produk lainnya. Terkadang juga untuk sampel produk si konsumen sudah mempunyai 

sampel produk tersendiri sehingga perusahaan hanya melakukan semacam duplikasi 

dari sampel yang sudah ada.  

3. Pembelian Bahan Baku 

Pada tahapan ini perusahaan akan membeli bahan baku yang diperlukan untuk 

membuat suatu produk spare part sebelum dilakukan proses produksi. Pembelian 

bahan baku disesuaikan dengan produk yang akan dibuat atau disesuaikan dengan 

pesanan pelanggan. 

4. Pengaturan Mesin yang akan dipakai 

Pada tahapan ini mesin akan diatur terlebih dahulu sebelum proses produksi dimulai. 

Selain dilakukan pengaturan mesin juga akan di check serta diberikan pelumas seperti 

oli agar dalam prosesnya mesin tidak cepat rusak dan juga kering.  

5. Pembuatan Spare Part 

Setelah bahan baku sudah dibeli dan mesin yang akan dipakai sudah diatur sesuai 

dengan kebutuhan maka tahap selanjutnya adalah pembuatan produk spare part. Tim 
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Leader akan berdiskusi dengan tim operator mengenai produk yang akan dibuat baik 

itu dari segi desain, ukuran, bahan baku yang digunakan dimana diskusi ini bertujuan 

agar operator memahami maksud dari produk yang akan dibuat. Selama proses 

pembuatan produk operator juga secara tidak langsung ikut mengawasi seperti quality 

control. Operator membantu dalam hal melakukan perbaikan segera apabila terdapat 

produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan selama proses produksi. 

6. Pangemasan 

Setelah semua produk yang dipesan telah selesai diproduksi, maka tahap selanjutnya 

adalah pengemasan. Pada tahap ini perusahaan akan melakukan pengendalian kualitas 

terlebih dahulu melalui pengecekan terhadap produk yang sudah jadi. Jika produk 

telah sesuai maka akan dilakukan pengemasan. Namun sebaliknya, jika terdapat 

produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi maka produk tersebut akan dipisahkan 

terlebih dahulu dan dikerjakan baru setelah itu akan dikemas dan disatukan dengan 

produk yang sudah jadi sebelumnya.  

7. Distribusi 

Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap produk yang sudah jadi dan dilakukan 

pengemasan, maka tahap selanjutnya adalah pengiriman atau distribusi barang ke 

pelanggan. Distribusi terkadang dilakukan melewati kurir atau diantar langsung oleh 

karyawan perusahaan ke pelanggan.   

4.2 Pelaksanaan Pengendalian Kualitas yang dilakukan oleh CV. Sabina Teknik 

 Dalam memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip yang 

dipegang perusahaan, CV. Sabina Teknik melaksanakan aktivitas pengendalian kualitas 

melalui tiga tahapan, yaitu: 
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 Pengendalian terhadap bahan baku  

 Pengendalian terhadap proses produksi  

 Pengendalian terhadap produk jadi 

4.2.1 Pengendalian terhadap Bahan Baku 

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk. 

Jika bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar perusahaan, maka produk yang 

dihasilkan juga tidak akan memiliki kualitas yang baik. Jika kualitas produk itu tidak baik, 

maka akan berpengaruh negatif pada kepuasan konsumen dan juga kinerja dari produk 

tersebut. Oleh sebab itu, dalam pemilihan bahan baku CV. Sabina Teknik memeriksa terlebih 

dahulu bahan baku yang digunakan apakah sudah sesuai dengan permintaan dan standar. 

Selain itu, dalam pemilihan bahan baku perusahaan cenderung memakai bahan baku dari 

pemasok JIS dan BOHLER karena kualitas bahan bakunya yang cukup bagus. 

4.2.2 Pengendalian terhadap Proses Produksi 

 Dalam pelaksanaan proses produksi, karyawan atau operator CV. Sabina Teknik 

secara tidak langsung juga terlibat sebagai quality control. Operator bertanggungjawab untuk 

melakukan pengecekan seketika terhadap produk dan langsung melakukan perbaikan apabila 

ditemukan penyimpangan. Setiap ditemukan penyimpangan, operator juga harus melaporkan 

kepada tim leader untuk dilakukan evaluasi. Pengendalian dilakukan selama proses produksi 

antara lain sebagai berikut: 

1. Desain produk yang dibuat harus dipastikan terlebih dahulu dengan pelanggan dari 

segi ukuran, bahan, dan spesifikasi lainnya.  

2. Pembuatan sampel dilakukan sesuai dengan desain gambar yang telah dibuat. Jika 

sudah sesuai dengan desain maka akan diproduksi sesuai dengan jumlah order. 
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3. Pembelian bahan baku disesuaikan dengan produk yang akan dibuat atau permintaan 

pelanggan. Jika produk tersebut membutuhkan kekerasan yang cukup maka bahan 

baku yang digunakan harus sesuai dengan kekerasaan yang diinginkan agar tidak 

mudah rusak.   

4. Sebelum masuk ke proses, mesin harus di cek terlebih dahulu dan diberikan pelumas 

agar tidak kering. Pengaturan mesin juga harus dilakukan secara pas sesuai dengan 

spesifikasi baik dari segi kecepatan, bentuk yang diinginkan, perputaran mesin, rem 

dan lain-lainnya agar tidak terjadi kerusakan pada produk yang dihasilkan.  

5. Setelah bahan baku dan mesin disiapkan, dilakukan diskusi antara tim leader dan 

operator mengenai desain produk yang akan dibuat. Pada saat pembuatan produk, 

bahan baku yang akan diproses dilumasi terlebih dahulu oleh cairan agar 

mempermudah dalam pembentukannya. Ukuran serta bentuk harus dibuat secara pas 

karena dapat berpengaruh terhadap kinerja produk itu sendiri.  

6. Selama proses berlangsung operator ikut mengawasi dengan melakukan pengaturan 

ulang mesin jika ditengah jalan mengalami kemacetan, pemberian oli jika sudah abis, 

perbaikan secara langsung apabila menemukan produk yang tidak sesuai misal kurang 

halus selama proses, dan lain sebagainya. 

7. Quality Control selama proses produksi bertindak dalam melakukan pengecekan 

apabila terjadi kesalahan baik itu dari segi ukuran atau kesalahan cetak. 

8. Setelah produk selesai quality control akan mengecek kembali dan memisahkan 

produk yang sesuai dengan yang tidak sesuai spesifikasi agar dapat diperbaiki 

kembali sebelum dikirim ke pelanggan. 
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9. Setelah produk yang tidak sesuai diperbaiki maka akan dilakukan pengemasan. 

Pengemasan disini dibungkus secara rapi untuk menghindari kemungkinan kerusakan 

yang terjadi saat pengangkutan. Setelah itu produk yang sudah jadi didistribusikan ke 

pelanggan.  

4.2.3 Pengendalian terhadap Produk Jadi 

 Pengendalian terhadap produk jadi dilakukan sebelum proses pengepakan 

(packaging). Produk yang sudah jadi tersebut akan dilakukan pengecekan kembali dimana 

jika terdapat produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi maka akan dipisahkan dan 

dikerjakan ulang. Secara umum kriteria produk yang berkualitas yaitu: 

1. Ukuran produk spare part yang sudah jadi sesuai dengan desain atau spesifikasi yang 

diinginkan oleh pelanggan. 

2. Bahan baku yang digunakan sesuai dengan yang tertulis di desain dan tidak mudah 

rusak. 

3. Bentuk visual dari produk sesuai dengan gambar sehingga dapat berfungsi dengan 

baik. 

4. Permukaan atau lapisan luar dari produk spare part halus atau tidak terdapat sisa 

pengerjaan yang tajam.  

4.3 Faktor-faktor yang dipertimbangkan Perusahaan dalam Melaksanakan 

Pengendalian Kualitas 

 Salah satu prinsip yang dipegang oleh CV. Sabina Teknik adalah dengan melakukan 

penekanan terhadap kualitas produk. Dalam menjalankan prinsip tersebut, perusahaan 

dituntut untuk memiliki suatu standar atau batas toleransi yang digunakan sebagai acuan atas 

kualitas itu sendiri. Namun dalam kenyataannya, penerapan atau pelaksanaan dalam 

mempertahankan kualitas menemukan beberapa kendala dimana masih saja terdapat produk 
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yang berbeda dengan standar spesifikasi yang telah ditentukan. Kendala tersebut bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor, oleh sebab itu perusahaan CV. Sabina Teknik berusaha 

untuk menimalkan permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor 

berikut ini, diantaranya:  

1. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja atau karyawan merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

pelaksanaan pengendalian kualitas. Tenaga kerja terutama bagian produksi berperan secara 

langsung dalam pembuatan produk sekaligus juga sebagai pelaku dalam 

mengimplementasikan standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Untuk mendukung 

pelaksanaan pengendalian kualitas, perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada 

pada tenaga kerja yaitu faktor fisik maupun psikis yang dapat memperngaruhi prestasi 

kerjanya. Faktor fisik adalah keadaan jasmani atau fisik dari tenaga kerja yang bersangkutan 

misalnya kesehatan pekerja, umur, dsb. Sedangkan faktor psikis adalah faktor rohani atau 

jiwa tenaga kerja yang bersangkutan misalnya gairah dalam bekerja, motivasi dan keadaan 

hidup pekerja sehari-hari. Berkaitan dengan faktor fisik tersebut, CV. Sabina Teknik 

memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karena sangat rentan terhadap 

kecelakaan. Sebaliknya dalam mendukung faktor psikis, perusahaan memberikan bonus bagi 

pegawai yang memiliki prestasi bagus dan juga memberikan tunjangan hari raya (THR) agar 

lebih semangat dalam bekerja. Dari segi suasana, perusahaan juga menciptakan suasana 

lingkungan kerja yang kekeluargaan agar para pekerja lebih merasa nyaman seperti dirumah.  

Selain itu pendidikan serta pengalaman juga dapat mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan. Dalam merekrut karyawan terutama bagian produksi, CV. Sabina Teknik 

cenderung untuk memilih mereka lulusan dari STM dibandingkan SMA karena mereka sudah 

terbiasa dengan praktek pembuatan spare part ataupun mesin secara langsung sehingga akan 
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jauh lebih mudah untuk diajarkan. Dari sisi fisik, lulusan STM juga lebih masih lebih segar 

dan kuat dibandingkan dengan yang sudah berumur dan minim pengalaman. Rata-rata 

pekerja bagian produksi di CV. Sabina Teknik berumur 20-40 tahun.  

2. Bahan Baku yang digunakan 

Bahan baku yang digunakan perusahaan akan mempengaruhi kualitas dari produk 

yang dihasilkan. Untuk pembelian bahan baku CV. Sabina Teknik melakukan proses 

pemilihan terlebih dahulu dari pemasok-pemasok bahan baku spare part yang telah ada. 

Pemilihan itu juga melihat apakah produk yang ditawarkan oleh pemasok cukup berkualitas, 

sebab nantinya dapat mempengaruhi hasil kualitas produk CV. Sabina Teknik. Bahan baku 

utama yang sering digunakan oleh CV. Sabina Teknik antara lain yaitu stanless, dural, 

alumunium, plastik seperti nylon, kuningan, tembaga, besi.  Pemakaian bahan baku 

disesuaikan dengan produk yang akan dibuat. Semakin baik kualitas bahan baku yang 

digunakan maka semakin baik kualitas spare part yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, 

apabila bahan baku yang digunakan berkualitas rendah maka kualitas produk spare part atau 

suku cadang yang dihasilkan akan rendah juga yang kedepannya dapat berdampak pada 

kerugian perusahaan.  

3. Mesin dan Peralatan 

CV. Sabina Teknik dalam menjalankan usahanya menggunakan mesin- mesin 

produksi yang digunakan untuk membuat produk spare part diantaranya yaitu mesin bubut, 

mesin bor press, mesin miling, dan las. Setiap mesin mempunyai kegunaan yang berbeda-

beda seperti mesin bubut yang biasa digunakan untuk menghaluskan, meratakan permukaan 

benda putar, membuat ulir dan penggelasan. Mesin bor press yang digunakan untuk 

penghalusan lubang dan untuk mengebor bahan baku disesuaikan dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan misalnya berbentuk oval. Mesin miling digunakan untuk menghaluskan plat 
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material atau bahan baku, serta las verter yang biasa digunakan untuk menyambungkan 

beberapa bagian atau untuk menambal. Mesin merupakan salah satu faktor penting dalam 

menghasilkan produk yang berkualitas. Oleh karena itu perusahaan melakukan perawatan 

rutin agar mesin dapat bekerja dengan baik.  

Perawatan-perawatan rutin yang dilakukan perusahaan terhadap mesin antara lain 

dengan selalu melakukan pembersihan terhadap mesin setelah selesai digunakan. Selain itu 

juga dengan memberikan pelumas atau oli agar tidak macet atau cepat kering dan juga 

menjaga kelembaban dari mesin. Pengecekan terhadap mesin juga dilakukan sebelum mesin 

digunakan, hal ini untuk melihat apakah pengaturan mesin sudah sesuai.  Untuk perawatan 

mesin secara periodik biasanya perusahaan melakukan servis secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan sekali. Mesin juga akan langsung di reparasi apabila terditeksi kerusakan pada salah 

satu komponen mesin.  

4. Metode Kerja yang digunakan 

Metode kerja yang diterapkan perusahaan dapat berpengaruh terhadap kelancaran 

proses produksi, oleh karena itu faktor ini juga harus diperhatikan perusahaan. Fungsi 

metode kerja adalah untuk mengatur semua bagian agar produk yang dihasilkan sesuai 

standar dan terhindar dari kerusakan yang mungkin terjadi. Apabila metode kerja yang 

dilaksanakan tidak dijalankan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya 

produk yang rusak semakin besar. CV. Sabina Teknik sendiri menerapkan metode kerja 

guna mendukung pengendalian kualitas yang dijalankan. Untuk proses produksi, metode 

kerja yang diterapkan adalah dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu antara tim 

leader dengan operator. Setelah itu tim operator akan melakukan proses produksi. Jika 

dalam prosesnya terdapat kendala maka operator harus melaporkan ke leader agar leader 

dapat membuat catatan-catatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Pengecekan 
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terhadap produk dilakukan pada setiap tahapan proses produksi oleh quality control. 

Operator secara tidak langsung juga turut membantu dalam melakukan pengecekan agar 

setiap penyimpangan yang timbul bisa langsung diatasi. 

5. Keadaan lingkungan dan kondisi kerja.  

Keadaan lingkungan serta kondisi kerja yang baik dapat mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan. Lingkungan yang kondusif, tempat kerja yang bersih, sirkulasi udara cukup 

baik, tidak lembab, pencahayaan cukup, keselamatan kerja terjamin, dan juga tata letak 

yang baik akan membuat pekerja merasa nyaman dan aman dalam melakukan pekerjaan 

sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dari karyawan tersebut. Kondisi kerja yang 

tegang, penuh tekanan, serta persaingan tidak sehat antar sesama pekerja juga dapat 

memperngaruhi prestasi karyawan secara psikis.    

Kondisi serta lingkungan kerja di CV. Sabina Teknik sejauh ini dirasakan sudah 

cukup baik meskipun masih ada beberapa yang harus diperhatikan. Untuk suasana kerja 

di CV. Sabina Teknik sangat terasa kekeluargaannya, tekanan kerja juga tidak tinggi, 

serta antar sesama pekerja saling bantu-membantu. CV. Sabina Teknik juga memiliki 

radio yang diletakan dibagian produksi dimana biasa digunakan pekerja saat jam 

operasional. Hal ini dilakukan agar pekerja lebih santai dan rileks dalam bekerja. 

Untuk lingkungan kerja dari segi sirkulasi udara sudah cukup baik, namun untuk tata 

letak antara mesin satu dengan mesin lain serta peletakan material masih harus diatur 

kembali. Untuk letak perusahaan CV. Sabina Teknik sudah jauh dari jalan raya sehingga 

terhindar dari kebisingan, namun sayangnya kebisingan yang ditimbulkan justru berasal 

dari bagian produksi yang letaknya persis berada dibawah pusat kantor. Kebisingan ini 

kadang cukup menggangu aktivitas kegiatan operasional perusahaan meskipun tidak 

terlalu parah. Dari segi pencahayaan ruang produksi sudah cukup baik, terdapat lampu-
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lampu yang dipasang diruangan produksi dan juga terdapatnya celah untuk masuknya 

cahaya matahari ke dalam ruangan.  

4.4 Jenis-Jenis Kerusakan pada Produk Spare Part 

 Dalam melakukan aktivitas pengendalian kualitas, ternyata perusahaan masih 

menemukan terjadinya kerusakan pada produk spare part yang terkadang melebihi batas 

toleransi perusahaan. Kerusakan-kerusakan tersebut kadang bersifat komplek atau sederhana. 

Untuk kerusakan yang kompleks kadang menyebabkan produk harus dibuat dari awal 

kembali. Sedangkan untuk kerusakan yang bersifat sederhana berarti kerusakaan tersebut 

masih dapat diperbaiki tanpa harus membuat ulang kembali. Perusahaan harus dapat 

menyelesaikan segera masalah-masalah yang timbul agar tidak menimbulkan kerugian yang 

besar dikemudian hari. Secara umum, jenis- jenis kerusakan yang biasa terjadi pada produk 

spare part antara lain:  

1. Ukuran berbeda dengan desain 

Ukuran produk spare part yang dibuat perusahaan terkadang tidak sesuai dengan 

desain. Hal ini disebabkan oleh kesalahan tenaga kerja yang salah dalam pengukuran, 

atau karena kesalahan penglihatan ukuran dalam desain, misal terlihat dikertas desain 

6cm padahal aslinya 5cm. 

2. Bahan baku tidak sesuai 

Bahan baku yang tidak sesuai biasanya diakibatkan karena kesalahan komunikasi. 

Kerusakan akbiat masalah ini sangat sedikit sekali terjadi karena biasanya bahan baku 

yang dipesan biasanya merupakan pengulangan dari produk yang pernah dibuat. 

Terkadang juga untuk material yang dibeli sudah disesuaikan dengan keinginan 

pelanggan.  
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3. Bentuk visual tidak sesuai gambar 

Kerusakan pada bentuk visual berbeda dengan kesalahan pada ukuran. Kalau 

kesalahan pada ukuran berpatok pada panjang dan lebar. Sedangkan kesalahan pada 

bentuk visual karena bentuknya yang tidak sesuai. Kerusakan akibat bentuk bisa fatal 

jika sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Misalkan kesalahan peletakan lobang, 

dimana lobang seharusnya berpasangan namun ternyata peletakannya salah sehingga 

tidak bisa menjadi satu kesatuan. 

4. Permukaan atau lapisan luar spare part yang kurang halus 

Kurang halusnya lapisan luar dari spare part yang dibuat kadang mengurangi kualitas 

dari produk yang dihasilkan. Semua tergantung dari desain diawal, jika memang pada 

desain seharusnya bentuk lapisan memang kasar dan bergerigi maka tidak akan 

menjadi masalah. Sebaliknya, jika pada desain lapisan luar seharusnya halus, maka 

produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi.   

Gambar 4. 5 

Jenis-Jenis Kerusakan pada Spare Part 

 

 

Sumber: CV. Sabina Teknik, 2013 
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4.5 Biaya Kualitas 

 Berikut ini adalah hasil laporan dari biaya kualitas yang dikeluarkan oleh CV. Sabina 

Teknik tahun 2011 dan 2012: 

Laporan Biaya Kualitas 2011 

 

Biaya Aktual  Persentase 

          (dalam ribuan)     (%) 

 

1. Biaya Pencegahan 

a. Desain dan operasi sistem kualitas         5.004.500     4.80 

b. Pelatihan kualitas bagi karyawan       24.000.000       23.00  

c. Biaya Tinjauan Produk         24.563.250              23.55   

Total Biaya Pencegahan         53.567.750    51.35  

2. Biaya penilaian 

a. Inpeksi           12.000.000    11.50 

b. Pengujian           12.000.000    11.50  

Total Biaya Penilaian         24.000.000        23.00 

3. Biaya Kegagalan Internal 

a. Pengerjaan ulang         18.072.600             17.32 

b. Sisa Bahan            3.531.600      3.39  

Total Biaya Kegagalan Internal       21.604.200         20.71 

 

4. Biaya Kegagalan Eksternal 

a. Warranty repairs          3.900.000      3.74 

b. Penanganan keluhan pelanggan            700.000      0.67 

c. Repacking and freight             550.000        0.53 

Total Biaya Kegagalan Eksternal        5.150.000                4.94 

 Total Biaya Kualitas          104.321.950   100.00 

 Total Penjualan                   1.880.759.410 

 Persentase Biaya Kualitas           5.55 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 
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Laporan Biaya Kualitas 2012 

 

Biaya Aktual  Persentase 

          (dalam ribuan)      (%) 

 

1. Biaya Pencegahan 

a. Desain dan operasi sistem kualitas        11.415.000        9.2      

b. Pelatihan kualitas bagi karyawan       24.000.000        19.40       

c. Biaya Tinjauan Produk         19.563.000                15.82         

Total Biaya Pencegahan         54.978.000     44.45 

 

2. Biaya penilaian 

a. Inpeksi          12.000.000      9.70 

b. Pengujian           12.000.000      9.70  

Total Biaya Penilaian         24.000.000    19.40 

 

3. Biaya Kegagalan Internal 

a. Biaya pengerjaan ulang         27.910.500    22.57 

b. Biaya sisa produksi          9.894.000      8.00     

Total Biaya Kegagalan Internal       37.804.500    30.57  

 

4. Biaya Kegagalan Eksternal 

a. Warranty repairs           4.905.000       3.97 

b. Penanganan keluhan pelanggan          1.200.000       0.97 

c. Repacking and freight              800.000       0.65   

Total Biaya Kegagalan Eksternal          6.905.000                 5.59 

 Total Biaya Kualitas          123.687.500  100.00 

 Total Penjualan                          2.972.187.200  

 Persentase Biaya Kualitas               4.16 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

 “Menurut para pakar kualitas, suatu perusahaan dengan program pengelolaan 

kualitas yang berjalan dengan baik, biaya kualitasnya tidak lebih besar dari 2,5% dari 

penjualan” Nasution (2010: 178). Dari laporan biaya kualitas CV. Sabina Teknik pada tahun 

2011 dan 2012 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan biaya kualitas yang dilaksanakan 
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perusahaan masih belum berjalan dengan baik sebab persentase biaya kualitas baik tahun 

2011 maupun 2012 lebih besar dari 2,5% yaitu masing-masing 5.55% dan 4.16%. Walaupun 

demikian, biaya kualitas pada tahun 2012 sudah lebih mendekati 2,5% jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya.  

 Peningkatan kualitas akan berjalan efektif apabila kenaikan pada biaya pencegahan 

dan penilaian dapat menurunkan biaya kegagalan internal dan eksternal. Laporan biaya 

kualitas CV. Sabina Teknik menunjukan bahwa alokasi biaya kualitas tahun 2011 dan 2012 

paling besar pada biaya pencegahan yaitu masing-masing sebesar 51.35% dan 44.45% . 

Besarnya alokasi biaya pencegahan tersebut tidak berbanding lurus dengan kerusakan produk 

karena masih banyak terdapat produk spare part yang melebihi batas toleransi. Hal ini 

dikarenakan, prosedur pengendalian kualitas yang dijalankan tidak tepat sasaran dan tidak 

terdapatnya SOP (Standard Operating Procedure) kerja secara tertulis pada CV. Sabina 

Teknik.   

4.6 Analisis dan Pembahasan Pengendalian Kualitas dengan Alat Bantu Statistik 

 Dalam membantu menyelesaikan permasalahan kualitas yang dialami perusahaan, 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis permasalahan tersebut melalui alat 

bantu statistik. Hasil dari analisis ini kemudian dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan serta untuk diambil tindakan perbaikan dan juga untuk mengawasi standar yang 

telah ditetapkan apakah sudah dijalankan dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah yang 

akan digunakan dalam menganalisis pengendalian kualitas CV. Sabina Teknik dengan 

menggunakan alat bantu statistik: 

1. Mengumpulkan data dengan menggunakan check sheet. 

2. Membuat pareto 
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3. Membuat peta kendali  

4. Menentukan prioritas penyelesaian masalah dengan menggunakan diagram pareto 

5. Mencari faktor penyebab yang dominan dengan menggunakan diagram sebab akibat 

atau biasa dikenal dengan diagram tulang ikan 

6. Membuat rekomendasi atau saran atas perbaikan kualitas 

4.6.1 Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan pengendalian kualitas secara statistik, langkah pertama yang harus 

dilakukan yaitu dengan membuat check sheet. Check sheet berguna untuk mempermudah 

dalam melakukan analisa karena pola pencatatannya teratur. Dengan menggunakan check 

sheet akan diketahui area permasalahan dari jenis penyebab dengan lebih ringkas sehingga 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Adapun hasil pengumpulan data melalui 

check sheet dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Laporan Kerusakan Produk Spare Part CV. Sabina Teknik Tahun 2011 

No Tgl Nama Produk  
Jumlah 

Produksi 

Jenis Kerusakan 
Jumlah 

Kerusakan 
Persentase 

(%) Beda 
Ukuran 

B. Baku 
Tidak 
Sesuai 

Visual 
Tidak 
Sesuai 

Kurang 
Halus 

1 19-Jan 
Double Cutter 
(A) 250 5   6 4 15 6 

2 26-Jan Cam Shaft (B) 10 1       1 10 

3 26-Jan Drive Gear (C) 20     1 1 2 10 

4 27-Jan Cam As (D) 60 3   1   4 6.68 

5 4-Feb 
Lever Shutter 
Cutter Cam (E) 10     1   1 10 

6 4-Feb 
Revershing 
Roll Gear (F) 10     1   1 10 

7 3-Mar 
Double Cutter 
Hunglong (G) 300 2   7 1 10 3.33 

8 29-Mar Bush Bearing 20       2 2 10 

 Analisis Penerapan...,Putri Viranti Vigasari, Ak.-Ibs, 2013



73 

 

No Tgl Nama Produk  
Jumlah 

Produksi 

Jenis Kerusakan 
Jumlah 

Kerusakan 
Persentase 

(%) Beda 
Ukuran 

B. Baku 
Tidak 
Sesuai 

Visual 
Tidak 
Sesuai 

Kurang 
Halus 

Center(H) 

9 29-Mar 
Reversing Rol 
Gear (I) 30     1   1 3.33 

10 29-Mar 
Spring Hook 
Rod (J) 20 2       2 10 

11 29-Mar 
Gear (Drive) 
KO  (K) 22 1       1 4.55 

12 29-Mar PIN (L) 27 3       3 11.11 

13 6-Apr 
Cam Roller 
PIN (M) 20 1       1 5 

14 6-Apr Cam Shaft (N) 60 2       2 3.33 

15 13-Apr 
Cutter Edge 
(O) 20 1       1 5 

16 13-Apr Cutter Edge(P) 20 1       1 5 

17 22-Apr 
Clamp Spring 
(Q) 100       5 5 5 

18 22-Apr 
Cam Roller 
PIN (R) 15 1     1 2 13.33 

19 20-May 
Drum Brake 
Cam (S) 20 1       1 5 

20 26-May 

Pasang Brake 
Leather For 
Murata 363 
(T) 60 3       3 5 

21 20-Jun Gear  (U)  30 3       3 10 

22 20-Jun 
Spring Hook 
Rod (V) 30 1       1 3.33 

23 20-Jun 
Segment Gear 
(W) 15 1       1 6.67 

24 20-Jun 
Cover Clamp 
(X)  20 1       1 5 

25 3-Aug Bush (Y) 50 5       5 10 

26 3-Aug PIN  (Z) 30 2       2 6.67 

27 11-Aug 
Drive Gear KO 
(AA) 30     2 1 3 10 

28 13-Sep 
PIN Roll Ball 
6"inci (AB) 50 4       4 8 

29 2-Dec 
Knee Brake 
(second) (AC) 1000 20       20 2 

30 3-Dec 

Knee Brake 
Shoe (local) 
(AD) 100 4       4 4 

31 16-Dec 
Spring 008-
452-27 (AE) 50     2   2 4 
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No Tgl Nama Produk  
Jumlah 

Produksi 

Jenis Kerusakan 
Jumlah 

Kerusakan 
Persentase 

(%) Beda 
Ukuran 

B. Baku 
Tidak 
Sesuai 

Visual 
Tidak 
Sesuai 

Kurang 
Halus 

32 22-Dec 
Knee Break 
(second) (AF) 1000 10       10 1 

33 22-Dec 
Kanvas Break 
(second) (AG) 200       4 4 2 

34 23-Dec 
Knee Break 
Jingwei(AH) 50 1       1 2 

    TOTAL 3749 79 0 22 19 120 216.33 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 

Tabel 4.3 

Laporan Kerusakan Produk Spare Part CV. Sabina Teknik Tahun 2012 

No Tgl Nama Produk  
Jumlah 

Produksi 

Jenis Kerusakan 

Jumlah 
Kerusakan 

Persentase 
(%) 

Beda 
Ukuran 

B. 
Baku 
Tidak 
Sesuai 

Visual 
Tidak 
Sesuai 

Kurang 
Halus 

1 
14-Feb-

12 
Cone Holder 6 

Inc (A) 10 2     1 3 30 

2 
17-Feb-

12 
As Dia 6 x 

150mm (B) 25 2       2 8 

3 
10-

May-12 
Cutter Uster 

Quantum (C) 31 2     1 3 9.68 

4 
28-Jun-

12 Disc Valve (D) 20       3 3 15 

5 
25-Jul-

12 
Loyang/Clamping 

Press Dubling (E) 80 4       4 5 

6 
24-Oct-

12 

Gear OP T 32 

ST 70 (Miring) 

(F) 

 

20 

3       3 15 

7 
8-Nov-

12 Bar Ciy 003 (G) 100 2       2 2 

8 
27-Nov-

12 
Bar Plastic Cup 

01 (H) 25 5       5 20 

9 
27-Nov-

12 
Roda Gigi 

Payung T21 (I) 50 5       5 10 

    TOTAL 361 25 0 0 5 30 114.68 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 
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Untuk memudahkan dalam melihat lebih jelas jenis kerusakan yang terjadi, maka sesuai 

dengan tabel diatas, langkah selanjutnya adalah dengan membuat diagram pareto. Diagram 

pareto ini berguna untuk memusatkan perhatian dalam upaya penyelesaian masalah dengan 

cara memperbandingkan berbagai katagori kejadian. Berikut ini adalah diagram pareto untuk 

jenis kerusakan tahun 2011 dan tahun 2012. 

Tabel 4.4 

Data Persentase Produk Spare Part yang Rusak Tahun 2011 

No Jenis Kerusakan  Jumlah  Persentase Persentase Kumulatif 

1 Beda Ukuran 
79 65.83% 65.83% 

2 Bahan Baku Tidak Sesuai 
0 0.00% 65.83% 

3 Visual Tidak Sesuai 
22 18.33% 84.16% 

4 Kurang Halus 
19 15.83% 100% 

  Total 
120 100.00%   

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 

Tabel 4.5 

Data Persentase Produk Spare Part yang Rusak Tahun 2012 

No Jenis Kerusakan  Jumlah  Persentase Persentase Kumulatif 

1 Beda Ukuran 
25 83.33% 83.33% 

2 Bahan Baku Tidak Sesuai 
0 0.00% 83.33% 

3 Visual Tidak Sesuai 
0 0.00% 83.33% 

4 Kurang Halus 
5 16.67% 100% 

  Total 
30 100.00%   

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 
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Gambar 4.6 

Diagram Pareto Produk Spare Part Tahun 2011 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 

Gambar 4.7 

Diagram Pareto Produk Spare Part Tahun 2012 

 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 
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Dari hasil pengamatan diketahui bahwa pada tahun 2011 jenis kerusakan akibat beda ukuran 

sebesar 68.53 %, visual tidak sesuai sebesar 18.33%, dan akibat kurang halus sebesar 

15.83%. Sedangkan untuk tahun 2012 jenis kerusakan akibat beda ukuran sebesar 83.33% 

dan kurang halus sebesar 16.67%. Dari kedua pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

baik tahun 2011 maupun 2012 kerusakan yang sering terjadi pada produk spare part CV. 

Sabina Teknik di dominasi oleh jenis kerusakan akibat beda ukuran atau tidak sesuai. 

4.6.2 Analisis Menggunakan Peta Kendali  

 Peta kendali berguna dalam pengawasan operasi yang sedang berjalan. Dengan 

membuat peta kendali akan terlihat jumlah kerusakan produk spare part mana yang melebihi 

batas tolerasi kerusakan yang ditetapkan perusahaan. Pembuatan peta kendali p ini dapat 

memberikan informasi mengenai kapan dan dimana perusahaan harus melakukan perbaikan 

kualitas. Berikut ini peta kendali untuk produk spare part tahun 2011 dan 2012 dimana batas 

toleransi yang diterima perusahaan sebesar 5%: 

Gambar 4.8 

Peta Kendali Spare Part Tahun 2011 
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Gambar 4.9 

Peta Kendali Spare Part Tahun 2012 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 

 Berdasarkan gambar peta kendali diatas diketahui bahwa tidak semua produk yang 

dihasilkan berada pada batas tolerasi yang ditentukan. Untuk produk spare part tahun 2011 

diketahui bahwa terdapat 16 pesanan dari total 34 pesanan produk yang mengalami kerusakan 

melebihi batas toleransi. Sedangkan untuk produk spare part tahun 2012 terdapat 7 pesanan 

dari total 9 pesanan produk yang melebihi batas toleransi kerusakan yaitu sebesar 5 %. Secara 

rata-rata, kerusakan setiap produksi di tahun 2011 yakni sebesar 6.36% dan di tahun 2012 

rata-rata kerusakan setiap produksi yaitu 12.74%. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

pengendalian kualitas yang dilakukan oleh CV. Sabina Teknik memerlukan adanya perbaikan 

kualitas karena masih terdapat titik yang melebihi batas toleransi. Ini menunjukan bahwa 

dalam proses produksi masih terdapat suatu penyimpangan.  
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4.6.3 Diagram Sebab-Akibat 

 Diagram sebab akibat atau yang biasa dikenal dengan diagram tulang ikan 

memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan kemungkinan 

penyebabnya serta faktor-faktor yang memperngaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

dan menjadi penyebab kerusakan produk secara umum dikenal dengan “4M” yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manusia 

Para pekerja atau karyawan perusahaan yang terlibat dalam proses pembuatan produk 

spare part. 

2. Material/ Bahan Baku 

Berbagai komponen yang dipergunakan oleh perusahaan dalam pembuatan suatu 

produk dimana terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku pembantu. 

3. Mesin 

Mesin-mesin dan peralatan lainnya yang dipergunakan dalam proses pembuatan  

produk spare part. 

4. Metode 

Instuksi kerja atau standar prosedur operasi yang harus diikuti dalam proses produksi. 

Setelah diketahui jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada CV. Sabina Teknik, maka 

sebaiknya perusahaan segera untuk mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mencegah 

timbulnya kerusakan serupa. Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan 

mengidentifikasi masalah atau titik inspeksi penyebab timbulnya kerusakan dengan 

menggunakan diagram sebab akibat. Adapun penggunaan diagram sebab akibat untuk 

menelusuri jenis-jenis kerusakan pada CV. Sabina Teknik sebagai berikut: 
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Gambar 4.10 

Diagram Sebab Akibat Untuk Jenis Kerusakan Akibat Beda Ukuran 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 

 

Ukuran yang tidak sesuai menjadikan kualitas dari suatu produk berkurang. Hal ini dapat 

berpengaruh signifikan apabila fungsi dari produk yang dibuat tidak bisa tersampaikan. 

Perbedaan ukuran pada produk spare part disebabkan dari faktor-faktor berikut ini: 

a. Faktor Manusia 

Merupakan sebab utama yang mengakibatkan kerusakan jenis ini. Hal ini disebabkan 

oleh: 

 Tidak pas saat melakukan pengaturan pada mesin sebelum proses produksi 

dimulai. 

 

 

 

Kurang pelumas   Tidak pas menyetel mesin 

 

         

 

       Kurang Teliti 

 

 

           Cutter jarang di cek                                                      Miskomunikasi 

 

 

 

  

                                                                                   Kurang pengawasan 

  

      Ketebalan material    Instruksi kerja kurang jelas 

 

  

     Kurang koordinasi 

 

 

Beda 

Ukuran 

Mesin Manusia 

Material Metode 
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 Kurang teliti dalam pengerjaan produk akibat kelelahan, salah perhitungan 

ukuran, terburu-buru mendekati jam pulang kerja, dan lain sebagainya. 

 Miskomunikasi antara tim leader dan operator mengenai ukuran atau 

spesifikasi produk.  

b. Faktor Mesin 

 Kurangnya pelumas oli membuat mesin cepat kering sehingga kinerjanya 

tidak maksimal. 

 Cutter atau pemotong jarang dicek terlebih dahulu sebelum masuk proses 

produksi. Apabila ketajamannya kurang dapat mempengaruhi kinerja mesin.  

c. Faktor Material 

 Ketebalan atau kekerasan bahan baku terkadang mepengaruhi kerusakan 

produk akibat beda ukuran meskipun sangat amat jarang terjadi.  

d. Faktor Metode: 

 Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh quality control diawal proses 

produksi.  

 Instruksi kerja yang tidak dipahami secara jelas oleh pekerja atau operator 

menjadikan pekerja melakukan kesalahan dalam proses produksi. 

 Kurangnya koordinasi antara bagian desain atau drawer dengan leader 

mengenai desain gambar dan spesifikasinya. 
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Gambar 4.11 

Diagram Sebab Akibat Untuk Jenis Kerusakan Akibat Virtual Tidak Sesuai 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 

Kerusakan akibat virtual yang tidak sesuai berbeda dengan kerusakan akibat ukuran yang 

tidak sesuai. Kesalahan pada bentuk visual terjadi karena bentuk dari produk tidak sesuai 

dengan desain atau gambar. Kerusakan ini dapat fatal apabila tidak sesuai dengan fungsinya. 

Adapun penyebab kerusakan pada visual yang tidak sesuai sebagai berikut:  

a. Faktor Manusia 

 Kurang teliti dalam pengerjaan produk terjadi akibat kelelahan, salah 

perhitungan ukuran, terburu-buru mendekati jam pulang kerja, dan lain 

sebagainya. 

 Miskomunikasi terjadi antara tim leader dan operator dalam 

menginterpretasikan desain atau gambar produk yang akan dibuat. 
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b. Faktor Mesin 

 Settingan mesin yang tidak pas menyebabkan produk yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.  

c. Faktor Material 

 Material yang tidak sesuai merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan 

produk. Kekerasan atau ketebalan bahan baku harus sesuai dengan spesifikasi 

yang ditentukan agar dalam pengerjaannya dapat terminimalisasi dari 

kemungkinan munculnya kerusakan. 

d. Faktor Metode 

 Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh tim leader kepada operator 

selama proses produksi  pembuatan produk spare part. 

Gambar 4.12 

Diagram Sebab Akibat Untuk Jenis Kerusakan Akibat Kurang Halus 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 
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Kurang halusnya lapisan luar spare part juga dapat mempengaruhi kualitas dari produk yang 

dihasilkan. Konsumen atau pelanggan menginginkan barang yang dipesannya bebas dari 

cacat dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan diawal. Ini harus diperhatikan 

sebab kepuasan konsumen dapat berpengaruh pada pemesanan selanjutnya. Kerusakan akibat 

permukaan yang kurang halus disebabkan dari faktor-faktor berikut ini: 

a. Faktor Manusia 

Faktor manusia memang sangat berpengaruh dalam kerusakan suatu produk. Oleh 

karena itu manusia atau pekerja sering kali menjadi sebab utama terjadinya kerusakan. 

Berikut ini penyebab-penyebab terjadinya kerusakan akibat manusia: 

 Tidak konsentrasi dalam bekerja menjadi penyebab salah satu faktor 

kerusakan akibat manusia. Tidak konsentrasi bisa disebabkan karena kondisi 

pekerja yang kurang fit atau sedang mempunyai permasalahan sehingga 

berpengaruh pada kinerja si pekerja.  

 Kecerobohan pekerja dapat mempengaruhi hasil produksi dari produk spare 

part. kecerobohan ini bisa disebabkan karena kelalaian misal akibat tidak 

hati-hati dalam memegang produk yang sudah jadi sehingga terjatuh dan ada 

komponen yang pecah atau rusak.  

 Pengepakan atau pengemasan yang kurang rapi mengakibatkan produk yang 

dihasilkan mudah rusak atau cepat karatan. 

b. Faktor Mesin 

 Kurangnya pelumas oli yang diberikan ke mesin menyebabkan mesin mudah 

kering, sehingga hasil produknya menjadi kurang maksimal. 
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 Kurangnya pemeriksaan terhadap pendingin mata miling dapat berpengaruh 

terhadap kehalusan produk. Pendingin mata miling harus diganti apabila telah 

rusak dan sudah tidak mampu bekerja secara maksimal. 

c. Faktor Material 

 Material yang telah lama disimpan mengakibatkan kualitas dari material 

tersebut berkurang. Peletakan yang salah serta pengemasan yang kurang rapi 

dari material dapat menyebabkan kinerja material berkurang dan mudah 

karatan.  

d. Faktor Metode 

 Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh quality control  di awal produksi 

sangat berpengaruh terhadap jalannya proses. Quality control juga melakukan 

pengecekan ulang apakah semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang diterapkan perusahaan. 

4.6.4 Usulan Tindakan Untuk Mengatasi Penyebab Kerusakan 

 Setelah diketahui penyebab-penyebab kerusakan atas produk spare part yang terjadi 

di CV. Sabina Teknik, maka disusun suatu tindakan perbaikan secara umum dalam upaya 

menekan tingkat kerusakan produk. Adapun usulan perbaikannya sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Sumber Penyebab Kerusakan Karena Beda Ukuran 

 Faktor Penyebab Standar Normal Usulan Perbaikan 

Manusia  Tidak pas 

menyetel mesin. 

 

 

 

 

 

 

 Mesin harus  

disesuaikan 

dengan kapasitas 

dan spesifikasi 

yang diinginkan. 

 

 

 

 Memberikan 

pengarahan ke 

operator mesin 

dan mengecek 

kembali setelan 

sebelum memulai 

proses produksi. 

Pastikan semua 
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 Faktor Penyebab Standar Normal Usulan Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurang Teliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miskomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pekerjaan harus 

dilakukan sesuai 

dengan prosedur 

kerja yang 

ditetapkan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 Melakukan 

komunikasi 

secara 

menyeluruh 

mengenai 

spesifikasi 

produk dengan 

operator.  

 

proses yang 

dilakukan di 

dokumentasikan 

dalam formulir 

dan ditandatangni 

oleh operator dan 

leader. 

 

 Pastikan pekerja 

membaca 

prosedur kerja 

yang ditetapkan 

serta memberikan 

peringatan kepada 

pekerja apabila 

melakukan 

kesalahan.  

 

 Melaksanakan 

briefing sebelum 

memulai kegiatan 

produksi dan 

memastikan 

bahwa operator 

memahami dan 

mengerti tentang 

produk yang akan 

dibuat. Pastikan 

peserta briefing 

menandatangani 

daftar hadir saat 

briefing 

berlangsung. 

Mesin  Kurang pelumas 

atau oli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cutter jarang 

dicek. 

 Oli atau pelumas 

diberikan secara 

teratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cutter harus di 

cek secara teratur 

 Operator 

melakukan 

pengecekan oli 

sebelum proses 

produksi dimulai 

serta mengisi 

form dan 

mencatat tanggal 

pengecekan dan 

harus 

ditandatangani 

oleh tim leader.  

 

 Mencatat tanggal 

setiap dilakukan 
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 Faktor Penyebab Standar Normal Usulan Perbaikan 

pengecekan dan 

mengisi form 

pengecekan yang 

harus 

ditandatangani 

oleh tim leader. 

 

Material  Ketebalan atau 

kekerasan bahan 

baku. 

 Material sesuai 

dengan 

spesifikasi atau 

produk yang 

akan dibuat. 

 Memeriksa 

kembali bahan 

baku yang 

digunakan dan 

mengisi form 

untuk dicocokan 

dengan spesifikasi 

yang diinginkan. 

Metode  Kurang 

pengawasan. 

 

 

 

 

 

 

 Instruksi kerja 

tidak dipahami 

secara jelas oleh 

operator 

 Pengawasan 

harus dilakukan 

secara 

menyeluruh 

sesuai dengan 

prosedur kerja 

perusahaan. 

 

 Operator harus 

memahami 

semua instruksi 

kerja sebelum 

masuk keproses 

produksi.  

 Catat dan 

laporkan kepada 

yang berwenang  

jika menemukan 

hal-hal yang tidak 

sesuai perosedur 

kerja perusahaan. 

 

 Instruksi kerja 

diberikan secara 

tertulis dengan 

disertai penjelasan 

lisan secara 

terperinci yaitu 

dengan 

melaksanakan 

briefing secara 

rutin disetiap awal 

dan akhir kerja. 

 

Sumber : Analisis Penulis 

 

Tabel 4.7 

Sumber Penyebab Kerusakan Karena Virtual Tidak Sesuai 

 

  Faktor Penyebab Standar Normal Usulan Perbaikan 

Manusia  Kurang teliti.   Pekerjaan  Pastikan pekerja 
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  Faktor Penyebab Standar Normal Usulan Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miskomunikasi  

harus 

dilakukan 

sesuai dengan 

prosedur kerja 

yang 

ditetapkan 

perusahaan. 

 

 

 Melakukan 

komunikasi 

secara 

menyeluruh 

mengenai 

spesifikasi 

produk dengan 

operator.  

 

membaca 

prosedur kerja 

yang ditetapkan 

serta memberikan 

peringatan kepada 

pekerja apabila 

melakukan 

kesalahan.  

 

 Melaksanakan 

briefing sebelum 

memulai kegiatan 

produksi dan 

memastikan bahwa 

operator 

memahami dan 

mengerti tentang 

produk yang akan 

dibuat. Pastikan 

peserta briefing 

menandatangani 

daftar hadir saat 

briefing 

berlangsung. 

 

Mesin  Settingan mesin 

tidak pas 

 Settingan mesin 

sesuai dengan 

spesifikasi 

produk yang 

akan dibuat 

 Melakukan 

pengecekan 

kembali terhadap 

settingan mesin 

sebelum dimulai 

proses produksi. 

Item-item yang 

dicek harus dicatat 

dan dilaporkan. 

Material  Material tidak 

sesuai 

 Material sesuai 

dengan 

spesifikasi. 

 Quality control 

melakukan 

pengecekan 

kembali terhadap 

bahan baku apakah 

telah sesuai dengan 

spesifikasi produk 

yang diinginkan. 

Pengecekan 

didokumentasikan 

dalam QC 

inspection dan 

ditandatangani 

oleh quality 
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  Faktor Penyebab Standar Normal Usulan Perbaikan 

control. 

Metode  Kurang 

koordinasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Instruksi kerja 

tidak dipahami 

secara jelas 

 Koordinasi antar 

pekerja 

dilakukan 

sebelum memulai 

pekerjaan dan 

pada saat 

melakukan 

pekerjaan  

 

 Operator harus 

memahami 

semua instruksi 

kerja sebelum 

masuk keproses 

produksi. 

 Mencatat dan 

membuat laporan 

tertulis saat 

briefing atau 

koordinasi yang 

dilakukan tim 

leader dengan tim 

operator.  

 

 Instruksi kerja 

diberikan secara 

tertulis dan disertai 

penjelasan secara 

terperinci yaitu 

dengan 

melaksanakan 

briefing secara 

rutin disetiap awal 

dan akhir kerja. 

Sumber : Analisis Penulis 

 

Tabel 4.8 

Sumber Penyebab Kerusakan Karena Kurang Halus 

  Faktor Penyebab Standar Normal Usulan Perbaikan 

Manusia 

 
 Tidak 

konsentrasi. 

 

 

 

 

 Ceroboh dalam 

bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengemasan 

tidak rapih 

 

 Pekerjaan harus 

konsentrasi 

dalam bekerja  

 

 

 

 Pekerjaan harus 

dilakukan sesuai 

dengan prosedur 

kerja yang 

ditetapkan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 Pengemasan 

harus rapih agar 

produk tidak 

 Memberikan surat 

peringatan kepada 

pekerja apabila 

melakukan 

kesalahan.  

 

 Memberikan 

peringatan dan 

mencatat pegawai 

yang kecerobohan 

serta 

melaksanakan 

semacam sistem 

reward atau 

punishment. 

 

 Membuat standar 

pengemasan 

produk secara 
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  Faktor Penyebab Standar Normal Usulan Perbaikan 

mudah rusak. umum dan 

melaporkan jumlah 

kerusakan saat 

pengemasan serta 

penyebabnya 

dalam suatu 

formulir. 

Mesin  Kurang pelumas 

atau oli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pendingin mata 

miling jarang di 

cek. 

 Oli atau pelumas 

diberikan secara 

teratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pendingin mata 

miling harus di 

cek secara teratur. 

 Operator 

melakukan 

pengecekan oli 

sebelum proses 

produksi dimulai 

serta mengisi form 

dan mencatat 

tanggal 

pengecekan dan 

harus 

ditandatangani 

oleh tim leader.  

 

 Mencatat tanggal 

setiap dilakukan 

pengecekan dan 

mengisi form 

pengecekan yang 

harus 

ditandatangani 

oleh tim leader. 

 

Material  Material lama 

disimpan. 

 Kualitas material 

harus bagus. 

 Pembelian material 

sebaiknya 

dilakukan saat 

terdapat pesanan. 

Jikalau terdapat 

material sisa maka 

disimpan ditempat 

yang baik 

dansecara rapih 

serta membuat 

catatan untuk 

mengetahui waktu 

penyimpanan 

material tersebut.  

 

Metode  Kurang 

pengawasan. 

 Pengawasan 

harus 

dilakukan 

secara 

 Quality control 

sebaiknya 

membuat laporan 

kegiatan harian 
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  Faktor Penyebab Standar Normal Usulan Perbaikan 

menyeluruh 

sesuai dengan 

prosedur kerja 

perusahaan. 

 

yang berisi 

permasalahan atau 

catatan-catatan saat 

dilakukan 

pengawasaan 

terhadap kegiatan 

produksi dan 

laporan tersebut 

diperiksa dan 

ditandatangani 

oleh direktur . 

 

 

 

Sumber : Analisis Penulis 

4.7 Interpretasi Hasil 

 Sebagai perusahan manufaktur yang bergerak di bidang manufaktur permesinan dan 

juga pengolahan logam untuk suku cadang/ spare part CV. Sabina Teknik dituntut untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan beroperasi di waktu siang dan malam 

perusahaan dituntut untuk dapat menyelesaikan order tepat waktu. Dalam upaya menerapkan 

pengendalian kualitas, CV. Sabina Teknik menetapkan batas toleransi atau standar kerusakan 

pada produk spare part sebesar 5 % dari jumlah produksi. Sistem produksi yang diterapkan 

berdasarkan sistem job order dimana produk akan dibuat ketika terdapat pesanan pembelian.  

 Penerapan pengendalian kualitas pada CV. Sabina Teknik juga dilakukan terhadap 

bahan baku, proses produksi dan produk jadi. Pengendalian kualitas tersebut diawasi oleh 

suatu divisi yaitu quality control. Dari hasil pengamatan dan juga pengumpulan data, 

diketahui bahwa masih terdapat banyaknya kerusakan produk yang melebihi batas tolerasi. 

Hal ini terntunya akan menjadi sebuah kerugian bagi perusahaan karena akan menciptkan 

pemborosan dan juga mengurangi tingkat kepuasan pelanggan. Pengawasan pengendalian 
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kualitas dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat bantu yang disebut SPC (statistical 

process control). 

 Dari hasil analisis dengan menggunakan SPC dapat diketahui jenis-jenis kerusakan 

yang sering terjadi  pada produk yang dihasilkan oleh CV. Sabina Teknik beserta penyebab 

kerusakan tersebut. Secara umum, faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan 

yaitu disebabkan oleh faktor manusia selama proses produksi. Faktor manusia bisa 

disebabkan karena kurang teliti, ceroboh, miskomunikasi dan lain sebagainya. Dari segi peta 

kendali, hasil menunjukan bahwa tahun 2011 diketahui terdapat 16 pesanan dari total 34 

pesanan produk yang mengalami kerusakan melebihi batas toleransi. Sedangkan untuk 

produk spare part tahun 2012 terdapat 7 pesanan dari total 9 pesanan produk yang melebihi 

batas toleransi kerusakan. Untuk rata-rata kerusakan pada tahun 2011 yaitu sebesar 6.36% 

dan pada tahun 2012 sebesar 12.74%, dimana keduanya berada diatas batas toleransi sebesar 

5%. 

 Kerusakan-kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan karena ukuran yang tidak 

sesuai. Diagram pareto menunjukan bahwa pada tahun 2011 kerusakan yang diakibatkan oleh 

beda ukuran sebesar 68.53% sedang pada tahun 2012 sebesar 83.33%. Kejadian tersebut 

disebabkan karena faktor manusia yang kurang teliti dalam bekerja, kesalahan dalam 

melakukan penyetelan mesin dan miskomunikasi antara tim leader dengan operator. Ada 

baiknya perusahaan menerapkan sistem reward dan punishement kepada para pekerja agar 

lebih termtoivasi. 

 Pengendalian kualitas yang dijalankan oleh CV. Sabina Teknik masih belum 

terkelola dengan baik jika dilihat dari hasil laporan biaya kualitas perusahaan tahun 2011 dan 

2012. Dikatakan baik apabila total biaya kualitas tidak melebihi 2,5% dari penjualan. 

Pengalokasian yang besar pada biaya pencegahan juga tidak berbanding lurus dengan 
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kerusakan produk karena masih banyak terdapat produk yang melebihi batas toleransi sebesar 

5%. Hal ini dikarenakan, prosedur pengendalian kualitas yang dijalankan tidak tepat sasaran 

dan tidak terdapatnya SOP (Standard Operating Procedure) kerja secara tertulis pada CV. 

Sabina Teknik.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang 

dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, CV. Sabina Teknik pada tahun 2011 telah 

memproduksi total sebanyak 3749 produk spare part dengan jumlah kerusakan 120 

produk dan rata-rata kerusakan setiap produksi sebesar 6.36%. Sedangkan pada tahun 

2012 jumlah produk spare part yang diproduksi perusahaan total 361 produk spare 

part dan 30 diantaranya rusak.  Rata-rata kerusakan setiap produksi untuk tahun 2012 

yaitu 12.74%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa pengendalian kualitas yang 

dilaksanakan oleh CV. Sabina Teknik masih melebihi batas toleransi yang diterapkan 

perusahaan terhadap produk rusak yaitu sebesar 5%. Pengendalian kualitas yang 

dilakukan terhadap spare part oleh CV. Sabina semakin menurun dari tahun 2011 ke 

2012. 

2. Hasil analisis pengendalian kualitas dengan menggunakan alat bantu statistik 

menunjukan bahwa dari hasil analisis peta kendali diketahui masih banyak produk 

yang berada di luar batas toleransi seharusnya sebesar 5%. Pada tahun 2011 terdapat 

16 pesanan dari total 34 pesanan produk yang mengalami kerusakan melebihi batas 

toleransi. Sedangkan untuk produk  spare part tahun 2012 terdapat 7 pesanan dari 

total 9 pesanan produk yang melebihi batas toleransi kerusakan. Dari hasil analisis 

diagram pareto diketahui, jenis kerusakan paling dominan terjadi akibat perbedaan 

ukuran baik di tahun 2011 yaitu sebesar 68.53% dan tahun 2012 sebesar 83.33%. Dari 
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hasil analisis diagram sebab akibat dapat diketahui bahwa faktor penyebab kerusakan 

produk spare part dalam produksi berasal dari faktor manusia, mesin, metode kerja 

dan material. Namun faktor penyebab kerusakan utamanya berasal dari faktor 

manusia atau pekerja. Terakhir, dari hasil analisis laporan biaya kualitas tahun 2011 

dan 2012 menunjukan bahwa pengelolaan kualitas CV. Sabina Teknik masih belum 

baik karena menurut Nasution (2010: 178) “Pengelolaan kualitas dikatakan baik 

apabila biaya kualitasnya tidak lebih besar dari 2.5% dari penjualan”. Persentase 

biaya kualitas perusahaan terhadap penjualan tahun 2011 dan 2012 masing-masing 

sebesar 5.55% dan 4.16%. Dari segi alokasi biaya kualitas, alokasi biaya kualitas 

terbesar yaitu untuk biaya pencegahan. Jumlah alokasi pada tahun 2011 sebesar 

51.35% dan tahun 2012 sebesar 44.45% ini tidak dibarengi dengan penurunan 

kerusakan karena masih terdapat  produk spare part yang melebihi batas toleransi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran pada 

CV. Sabina Teknik dalam hal-hal sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya menggunakan metode statistik dalam pelaksanaan 

pengendalian kualitasnya untuk mempermudah pengambilan keputusan. Dengan 

menggunakan metode statistik perusahaan dapat mengetahui jenis kerusakan yang 

sering terjadi dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya sehingga dapat segera 

dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi terjadinya kerusakan dikemudian 

hari.  

2. Berdasarkan analisis dengan alat bantu statistik, perusahaan dapat melakukan 

perbaikan kualitas dengan memfokuskan pada jenis kerusakan yang paling dominan 
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dalam produksi, yang disebabkan oleh faktor faktor seperti manusia, mesin, metode 

dan material.  

3. Secara umum penyebab utama terjadinya kerusakan berasal dari faktor manusia. Hal 

tersebut didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara di CV. Sabina Teknik. 

Manusia atau pekerja terkadang kurang teliti dalam bekerja, ini terjadi karena 

kelelahan atau terburu-buru saat jam pulang kantor. Ada baiknya perusahaan 

menciptakan sistem reward dan punishment kepada para pekerja agar lebih 

termotivasi lagi dalam bekerja. Penyebab lainnya karena faktor manusia sering kali 

terjadi kesalahan dalam menyetel mesin dan kurangnya komunikasi antar tim leader 

dan operator. Untuk menyikapi hal ini ada baiknya tim operator melakukan 

pengecekan kembali sebelum masuk keproses produksi dan untuk terhindar dari 

miskomunikasi sebaiknya dilakukan briefing serta evaluasi sebelum dan sesudah 

kegiatan produksi dilaksanakan. Pengawasan selama kegiatan produksi sebaiknya 

diperketat lagi.  

4. Perusahaan sebaiknya membuat laporan biaya kualitas untuk dapat memudahkan 

pengambilan keputusan berkaitan dengan pengendalian kualitas Dari hasil analisis 

pada laporan keuangan CV. Sabina Teknik menunjukan bahwa biaya pencegahan 

yang dikeluarkan perusahaan tidak efektif dalam mengurangi kerusakan produk 

karena masih terdapat produk spare part yang melebihi batas toleransi. Hal ini 

disebabkan karena prosedur pengendalian kualitas yang dijalankan tidak terlaksana 

dengan baik dan juga SOP (Standard Operating Procedure) kerja perusahaan tidak 

tertulis secara jelas. Ada baiknya perusahaan membuat SOP secara tertulis untuk 

memudahkan pekerja atau karyawan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan 

pengendalian kualitas.  
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