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ABSTRAK 

 
ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA KUALITAS DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP PROFITABILITAS PADA  PT. INSERA SENA SIDOARJO  
 

Oleh : 
THARIQ 

 
Dosen Pembimbing : 

NURUL AINI, SE., Ak., M.Ak. 
 

 
Kualitas merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan agar tetap dapat bertahan di tengah persaingan yang kompetitif. Oleh karena 
itu, setiap perusahaan harus mulai memfokuskan kualitas sebagai salah satu alat yang 
efektif untuk bersaing. Dengan semakin banyaknya pesaing, PT. Insera Sena, yang 
bergerak di bidang perakitan dan pembuatan sepeda, dituntut untuk lebih kompetitif agar 
tetap dapat mempertahankan eksistensinya. Pengendalian biaya yang baik harus ditunjang 
dengan perencanaan yang baik pula, yang berdampak pada peningkatan keakuratan yang 
tinggi. Hal ini akan menyebabkan perusahaan mampu melakukan pengendalian lebih 
dalam atas biaya-biaya tersebut, yang pada akhirnya akan mencegah pada Total Quality 
Control. Dalam menciptakan produk berkualitas yang harus dilakukan adalah 
melaksanakan proses produksi dengan benar. Keadaan ini dapat dicapai melalui 
pengeluaran sejumlah biaya yang disebut biaya kualitas. Melalui pelaksanaan program 
pengendalian biaya kualitas, nantinya dapat menyusun laporan biaya kualitas secara 
akurat dan konsisten. Informasi yang diperoleh melalui laporan biaya kualitas dapat 
digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kualitas dan dapat memotivasi pihak 
manajemen untuk mengendalikan biaya kualitas yang pelaksanaannya diarahkan untuk 
mencapai target 2,5% dari defect. 

 
Kata Kunci : Pengendalian Biaya Kualitas, Profitabilitas, Total Quality Control 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang mempunyai ciri utama yaitu 

jumlah penduduk yang banyak dan distribusi yang tidak merata. Sebagian besar ekonomi 

menengah ke bawah, yang banyak tinggal di daerah pedesaan dan alat transportasi yang 

sering digunakan di daerah pedesaan adalah sepeda. Meskipun demikian, sepeda tidak 

hanya digunakan oleh masyarakat di pedesaan saja, masyarakat di kota pun juga 

menggunakannya tetapi masih terbatas sebagai alat olahraga dan penyaluran hobi. 

     Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kemajuan teknologi yang pesat pada 

tahun 1989, Jepang meluncurkan produk sepeda yang disebut sepeda gunung mountain 

bike (MTB) ke Indonesia. Pada saat itu, peminat sepeda MTB tersebut masih sedikit dan 

terbatas pada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, karenak mahalnya 

harga sepeda MTB pada saat itu. Dengan semakin tersebar luasnya informasi tentang 

sepeda MTB tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada tahun 

1990, peminat sepeda MTB tersebut semakin banyak jumlahnya dan didorong oleh 

pengetahuan serta informasi yang diperoleh akan manfaat olahraga bersepeda (cycling), 

khususnya dengan menggunakan sepeda MTB maka mulai bermunculan club-club 

cycling. 

     Melihat perkembangan permintaan pasar produk sepeda yang semakin meningkat, 

maka perusahaan-perusahaan yang memproduksi sepeda MTB semakin bertambah dan 

muncul sepeda-sepeda MTB dengan berbagai merek, tingkat variasi dan tingkat kualitas 
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yang beragam. Perkembangan ini juga diikuti dengan masuknya produk sepeda MTB 

buatan luar negeri seperti Amerika, Taiwan, Cina dan Korea, serta jepang yang sudah 

lebih dahulu masuk, yang mempunya kualitas sama atau lebih baik tetapi dengan harga 

yang bersaing  dengan produk sejenis dari dalam negeri. Masuknya produk sepeda buatan 

luar negeri tersebut di tunjang oleh adanya GATT (General Agreement on Tariff and 

Trade) yang membuat persaingan pasar menjadi semakin terbuka dan intensif. 

     Perusahaan-perusahaan sepeda dalam negeri pun mulai berkonsentrasi dan bersaing 

dalam hal desain dan kualitas agar dapat mempertahankan eksistensinya dan 

memenangkan persaingan. Perubahan penekanan ini selain disebabkan oleh masuknya 

produk sepeda buatan luar negeri juga disebabkan permintaan sepeda MTB pada tahun-

tahun sebelumnya, karena mungkin disebabkan masyarakat mengalami kejenuhan 

terhadap produk sepeda MTB yang semakin banyak dan beragam tersebut. 

     Maka dari itu bidang kualitas dan desain dipilih setelah perusahaan mengetahui 

kelemahan dan keunggulannya, yang diperoleh melalui informasi, baik formal maupun 

informal serta adanya standar ISO yang memberikan jaminan kualitas suatu produk. 

Selain itu, kualitas juga merupakan faktor penting dan mendasar yang mempengaruhi 

pilihan konsumen untuk berbagai jenis produk dan jasa. Program pengendalian kualitas 

selalu dibarengi dengan pengeluaran atas biaya kualitas. Jika biaya kualitas yang 

dikeluarkan semakin besar maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Karena 

itulah biaya kualitas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan perusahaan 

dalam upaya meningkatkan laba perusahaan. 

     Dengan demikian biaya kualitas dapat dipakai oleh perusahaan sebagai pengukur 

keberhasilan program perbaikan kualitas. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan perusahaan 
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yang harus selalu memantau dan melaporkan kemajuan dari program perbaikan tersebut. 

Mengingat arti pentingnya biaya kualitas dalam rangka pengendalian produk rusak, maka 

pengelolaan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kualitas produk bagi suatu 

perusahaan sangat diperlukan, tidak terkecuali pula bagi PT. Insera Sena di Sidoarjo.  

     PT. Insera Sena merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai jenis 

sepeda, yang berlokasi di Sidoarjo. Jenis produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan ini 

adalah produksi massa sedangkan sistem produksinya menggunakan sistem continuous 

production. Untuk dapat bersaing dengan produk luar, maka PT. Insera Sena berusaha 

meningkatkan kualitas produk agar dapat menarik konsumen yang lebih banyak.   

     Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ Analisis pengendalian biaya kualitas dan pengaruhnya terhadap profitabilitas pada 

PT. Insera Sena Sidoarjo ”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 

1.  Bagaimana perusahaan melaksanakan pengendalian biaya kualitas berdasarkan 

aktivitas-aktivitas dari biaya kualitas? 

2. Bagaimana pengaruh biaya kualitas terhadap profitabilitas jika perusahaan melakukan 

pengendalian biaya kualitas ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanakan pengendalian biaya kualitas berdasarkan aktivitas-

aktivitas dari biaya kualitas. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar biaya kualitas terhadap profitabilitas jika 

perusahaan melakukan pengendalian biaya kualitas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti adalah sebagai wujud aplikasi teori dan apresiasi minat pada pokok 

kajian Akuntansi dengan mengadakan penelitian tentang pengendalian serta 

pengaruhnya terhadap profitabilitas pada PT. Insera Sena Sidoarjo. 

2. Bagi pembaca adalah sebagai tambahan cakrawala pengetahuan khususnya yang 

berkaitan dengan Biaya kualitas. 

3. Bagi perusahaan dapat memberikan masukan pada PT. Insera Sena dalam menyusun 

perencanaan dan pengendalian biaya kualitas serta pengaruhnya terhadap laba 

perusahaan.  

 

1.5 Sistematika Skripsi. 

     Sistematika penulisan skripsi ini, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab satu  ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab dua ini memuat uraian tentang landasan teori yang telah diperoleh penulis 

selama perkuliahan maupun dari literatur-literatur yang sekiranya dapat dijadikan 

pedoman dalam penulisan skripsi.   

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab tiga ini memuat uraian tentang jenis penelitian, Jenis Dan Sumber Data , 

Definisi Operasional Variabel, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.  

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab tiga ini memuat uraian tentang Hasil Penelitian, Gambaran Umum Obyek 

Penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian. 

BAB V . SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab lima ini akan dijelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, 

berikut saran-saran yang sesuai dengan kondisi perusahaan 
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