
BABIV 

ANALISA DATA 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Sang 

Hyang Seri (Persero), diketahui bahwa pihak manajemen perusahaan bel urn 

membuat laporan biaya kualitas secara khusus/resmi sehingga perencanaan 

biaya kualitas sampai saat ini masih digabungkan dengan biaya langsung, 

biaya tidak langsung dan biaya pemasaran. Namun demikian perhatian 

manajemen perusahaan terhadap kualitas produk cukup besar. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan 

untuk mencegah dan menjaga kualitas produk yang akan dihasilkan dengan 

mengeluarkan biaya pencegahan yang persentase nilainya lebih besar 

· dibandingkan dengan komponen biaya kualitas yang lain. 

4.1 Identifikasi elemen biaya kualitas 

Pelaporan elemen biaya kualitas yang terdapat pada PT. Sang Hyang 

Seri (Persero) masih digabungkan dengan laporan biaya langsung, biaya 

tidak langsung dan biaya pemasaran. Elemen biaya kualitas yang didalam 

pelaporannya dimasukan ke dalam kelompok biaya langsung adalah biaya 

multilokasi, biaya pemeriksaan lapangan, biaya pembersihan, biaya 

pengujian calon benih, biaya pengujian benih kantong, biaya cetak label, 

biaya pengemasan kembali, biaya pengobatan padi, biaya perawatan padi, 

biaya sisa bahan dan biaya bantuan tekhnis. Sedangkan elemen biaya 

kualitas yang dalam pelaporannya terdapat pada kelompok biaya tidak 
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langsung adalah biaya upah harlan (borongan), biaya lembur, biaya gaji dan 

THR, biaya SPPD, biaya pemeliharaan mesin kantor, biaya pemeliharaan 

mesin pabrik, dan biaya pemeliharaan pickup/forklip. Untuk biaya kualitas 

yang dalam pelaporannya terdapat pada kelompok biaya pemasaran adalah 

biaya untuk menanggung kerugian dari penjualan akibat rendahnya kualitas 

produk. 

4.2 Pengelompokan biaya kualitas 

4.2.1 Biaya pencegahan 

Biava pembersihan 

Biaya yang dikeluarkan untuk membersihkan benih padi selama 

proses pengolahan. Pembersihan ini dimaksudkan untuk memisahkan benih 

padi dari hasil panen dengan kotoran-kotoran lain ( daun-daunan, rumput, 

damen, dan campuran dari varietas lain) dalam proses penampian sesuai 

dengan batasan standar kualitas bersih yang ditetapkan oleh laboratorium 

PT. Sang Hyang Seri (Persero). 

Biaya cetak label 

Biaya yang dikeluarkan untuk membuat dan mencetak desain label 

pada kemasan benih kantong, hal ini dimaksudkan sebagai salah satu 

perencanaan strategi yang menunjukkan merek dagang ke konsumen dengan 

menyimbolkan merek produk yang terjaga kualitasnya. 
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Biaya pengobatan padi 

Biaya yang dikeluarkan untuk mengobati padi ( dalam proses 

penyimpanan) apabila. padi terkena hama, seperti kalandra, agar padi 

tersebut kualitasnya tidak menurun. 

Biaya perawatan padi 

Biaya yang dikeluarkan untuk merawat padi, hal ini dimaksudkan agar 

padi yang ada di gudang terhindar dari gangguan hama, diharapkan kualitas 

padi bisa dijaga. 

Biava bantuan tekhnis 

Biaya yang dikeluarkan untuk meminta bantuan tekhnis dalam hal 

pengawasan proses pembuatan benih padi sejak padi tersebut masuk ke 

proses pengolahan sampai keluar menjadi benih kantonglbenih lulus yang 

siap dijual. 

Biaya upah harlan (borongan) 

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pegawai harian/buruh 

dalam mengerjakan tugasnya seperti pengemasan, pengeringan, penampian, 

dan pengangkutan. 

Biaya lembur 

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar karyawan yang melakukan 

tugas lembur di malam hari. 
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Biaya gaii dan THR 

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan THR bagi 

karyawan,. hal ini dimaksudkan untuk mendorong motivasi kinerja karyawan 

dalam bekerja. 

BiayaSPPD 

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar karyawan/pegawai yang 

diutus untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka tugas dari 

perusahaan. 

4.2.2 Biaya penilaian 

Biaya multilokasi 

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan survey areal tanaman yang 

cocok untuk menanam padi, agar kualitas hasil panennya baik. 

Biaya penguiian calon benih 

Biaya yang dikeluarkan untuk menguji calon benih, hal ini 

dimaksudkan agar calon benih yang akan di proses sesuai dengan standar uji 

laboratorium yang telah ditentukan. 

Biaya penguiian benih kantong 

Biaya yang dikeluarkan untuk menguji benih kantong, hal ini 

dimaksudkan agar benih kantong yang dihasilkan benar- benar layak untuk di 

jual ke konsumen. 

Biaya pemeriksaan lapangan 

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan areal 

tanaman padi, hal ini dimaksudkan agar benih yan~ akan diproses benar-
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benar padi yang bersih dalam artian tidak tercampur dengan varietas lain 

(terseleksi). 

Biaya pemeliharaan mesin kantor 

Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara peralatan mesin kantor 

yang berhubungan dengan proses pengolahan padi, hal ini dimaksudkan 

untuk mempertahankan kualitas proses pengolahan padi. 

Biaya pemeliharaan mesin pabrik 

Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara mesh1 pabrik, termasuk 

servis dan penggantian onderdil yang rusak, agar kine!ja mesin terse but tetap 

optimal dalam proses pengolahan. 

Biaya pemeliharaan pickup/forklip 

Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara alat-alat pengangkut 

(transportasi) padi dalam area gudang, termasuk didalamnya penggantian 

spare part dan servis mesin. 

4.2.3 Biaya kegagalan internal 

Biaya pengemasan kembali 

Biaya yang dikeluarkan untuk mengemas ulang (repack) benih 

kantong yang rusak akibat salah penempatan (biasanya terjadi di gudang). 

Biaya kegagalan internal ini bersifat variabel, tergantung pada jumlah unit 

produk rusak yang ditemukan. 

Biaya sisa bahan 

Biaya yang dikeluarkan untuk mengolah sisa bahan seperti 

secondgrain, afkir, sweeping, dan benih tak lulus agar bisa dijual kembali. 
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Kerugian penjualan karena kualitas rendah 

Merupakan margin kon1ribusi yang hilang karena kualitas produk yang 

rendah akibatnya tidak memenuhi target penjualan yang ditetapkan sehingga 

mengalami selisih rugi. 

4.2.4 Biaya kegagalan ekstemal 

Dalam perusahaan ini tidak ditemukan adanya biaya kegagalan 

ekstemal, karena produk yang telah dikeluarkan dari perusahaan 

kerusakannya tidak ditanggung oleh perusahaan tapi ditanggung oleh 

konsumen. 

4.3 Prilaku biaya kualitas pada perusahaan 

Secara teoritis besar kecilnya pengeluarim biaya kualitas total turut 

mempengaruhi besar kecilnya tingkat persentase kegagalan dari produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Begitu pula sebaliknya besar kecilnya tingkat 

persentase kegagalan produk ikut mencerminkan seberapa besar jumlah 

biaya kualitas total yang dikeluarkan. 

Peraga6 
Tabel persentase kegagalan produk PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) dari 
tahun 1997 s/d 2001 

Tahun % Kegagalan produk % Biaya Kualitas Total dari 
total biaya produksi 

1997 6% 75.77% 

1998 5% 85.72% 

1999 5% 84.03% 

2000 4% 82.02% 

2001 4% 81.81% 

Sumber data: laporan hasil produksi padi dan laporan realisasi biaya (lihat hal.92 dan 93). 
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Peraga 7 
Grqfik persentase kegagalan produk PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) dari 
tahun 1997 s/d 2001 
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Namun demikian, apa yang ada dalam teori tersebut berbeda dengan 

kenyataan yang ada pada perusahaan. Dalam prakteknya hubungan antara 

biaya kualitas dengan biaya kegagalan produk berfluktuasi, dari tahun ke 

tahun arahnya berubah-ubah (peraga 7). Hal tersebut dipengaruhi oleh 

kapasitas produksi yang dihasilkan setiap tahunnya terus meningkat 

sedangkan produk gagal yang dihasilkan semakin menurun, dan dilain hal 

biaya produksi yang diperlukan semakin meningkat. Dari tahun 1997 - 1999 

persentase jumlah biaya kualitas yang dikeluarkan semakin banyak akibatnya 

persentase jumlah produk gagal dapat diminimalisir. Namun kemudian sejak 

tahun 2000 - 2001 perusahaan melakukan efisiensi biaya disegala post 

operasional. Karena perusahaan sedang melakukan proyek untuk 

mengembangkan unit bisnis mandiri di bidang hortikulura. Proyek ini 

memerlukan dana yang besar untuk merintisnya. Oleh karena itu perusahaan 

mengambil inisiatif untuk melakukan subsidi silang. Pada beberapa post 

operasional alokasi biaya yang dikeluarkan ditarget dan dianggarkan 

10/ 



sedemikian rupa agar tidak melebihi dari anggaran yang biasanya sudah 

berjalan (berdasarkan patokan dan estimasi dari tahun-tahun lalu). Khusus 

pada post biaya operasional untuk keperluan pengendalian kualitas dan 

pengendalian manajemen diberi patokan yang besamya bervariasi. Karena 

perusahaan sudah mengetahui item biaya apa saja yang diperlukan dalam 

menjaga kualitas produksi dan persentase proyeksi penyimpangan dari 

anggaran (selisih antara anggaran dan realisasinya). Patokan ini merupakan 

hasil analisa perhitungan estimasi dan prediksi anggaran dan relisasi dari 

biaya tahun - tahun !alu. 

4.4 Pengukuran pada tingkat analisa biaya kualitas optimal 

Penentuan tingkat biaya kualitas optimal dapat dilakukan dengan cara 

menentukan persamaan regresi dari biaya pengendalian produk rusak 

(BPPR) yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian terhadap· 

biaya kualitas total serta menentukan persamaan regresi dari biaya kegagalan 

terhadap biaya kualitas total. Setelah ditentukan kedua persamaan tersebut 

maka dicari titik terendah dari masing-masing persamaan regresi tersebut 

terhadap biaya kualitas total. 

Secara teoritis pada saat biaya pengendalian produk rusak rendah, 

maka biaya kualitas total yang dikeluarkan menjadi besar. Apabila biaya 

pengendalian produk rusak ditingkatkan maka biaya kegagalan akan 

mengalami penurunan lebih besar dibandingkan kenaikan biaya 

pengendalian produk rusak. Demikian seterusnya jika biaya pengendalian 

produk rusak terus ditingkatkan maka pada titik tertentu biaya pengendalian 
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produk rusak akan sama dengan biaya kerusakan. Hubungan seperti itu 

cenderung membentuk kurva parabola dengan persamaan regresi yang 

berbentuk: 

Y= a+ bx + cx2 

Dimana y adalah biaya kulitas total sebagai variabel dependent dan x 

adalah besamya masing-masing komponen biaya kualitas total sebagai 

variabel independent. 

Langkah selanjutnya adalah mendapatkan titik terendah atau titik 

optimal dari masing-masing persamaan regresi tersebut yang diukur dengan 

rumus diferensial yang diformulasikan sebagai berikut : 

dy/dx = 0 

Sementara untuk mencari titik optimal biaya pencegahan dan biaya penilaian 

dapat menggunakan rumus ABC yang diformulasikan sebagai berikut : 

X = -b + v b2 - 4ac 
2a 

Data yang digunakan untuk menentukan tingkat biaya kualitas total 

yang optimal adalah data biaya kualitas selama periode lima tahun yang 

besamya ditentukan dari persentase total biaya produksi dan komponen 

biaya kualitas (sebesar persentase dari biaya kualitas total) berdasarkan data 

laporan biaya kualitas pada lampiran 5. Berikut ini adalah data pengendalian 

produk rusak dan biaya kualitas total : 
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Peraga8 
Tabel persentase biaya pengendalian produk rusak terhadap biaya kualitas total 

Tahun % BPPR dari BKT % BKT dari total biaya 
produksi 

1997 72.02% 75.77% 

1998 62.55% 85.72% 

1999 62.84% 84.03% 

2000 63.59% 82.02% 

2001 63.01% 81.81% 

Sumber data : laporan biaya kualitas PT. Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten (lihat 
lampiran 5) 

Keterangan 

BPPR : biaya pengendalian produk rusak 

BKT : biaya kualitas total 

Data pada tabel diatas merupakan data untuk menentukan persamaan 

regresi antara biaya pengendalian produk rusak dan biaya kualitas total 

( analisa perhitungan lihat lampiran 1). Persamaan untuk BPPR adalah : 

Y = 1504.4768-41.556389 X1 + 0.30156643 X1 2 ... (persamaan 1) 

Dimana: 

Y = biaya kualitas total 

X1 = biaya pengendalian produk rusak 

Persamaan diatas menunjukkan bahwa apabila perusahaan sama sekali tidak 

mengeluarkan biaya pengendalian produk rusak maka perusahaan tersebut 

haru!? tetap mengeluarkan biaya kualitas totQ.l sebesar 1504.4768 % dari 

biaya produksi. Apabila BPPR (X1) meningkat, maka biaya kualitas total 



akan menurun sebesar persentase biaya pengendalian produk rusak yang 

mengalami peningkatan dikalikan dengan 41.556389. Dan selanjutnya (X1) 

akan bertambah sebesar nilai kuadrat dari persentase BPPR yang mengalami 

peningkatan dikalikan dengan 0.30156643. Di bawah ini adalah grafik 

persentase biaya pengendalian produk rusak terhadap biaya kualitas total 

berdasarkan persamaan 1: 

Peraga9 
Grqfik persentase biaya pengendalian produk rusak terhadap biaya kualitas total 
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keterangan : 

e :data 

: persamaan Y = 1504.4768-41.556389 X1 + 0.30156643 X12 
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Berikut adalah data biaya kegagalan dan biaya kualitas total : 

Peraga 10 
Tabel persentase biaya kegagalan terhadap biaya kualitas total 

Tahun % Biaya kegagalan dari % BKT dari total biaya 
BKT produksi 

1997 27.98% 75.77% 

1998 37.45% 85.72% 

1999 37.16% 84.03% 

2000 36.41% 82.02% 

2001 36.99% 81.81% 

Sumber data : laporan biaya kualitas PT. Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten (lihat 

lampiran 5). 

Data pada tabel diatas merupakan data untuk menentukan persamaan 

regresi antara biaya kegagalan terhadap biaya kualitas total yang didasarkan 

data laporan biaya kualitas pada lampiran 5 . Adapun persamaaan regresinya 

adalah (analisa perhitungan lihat lampiran 2): 

Y = 364.50236-18.756906 X2 + 0.2457214 X2 2 ... (persamaan 2) 

Dim ana 

Y = biaya kualitas total 

X2 = biaya kerusakan 

Persamaan diatas menunjukkan bahwa apabila perusahaan tidak 

mengeluarkan biaya kerusakan, maka perusahaan harus tetap mengeluarkan 

biaya kualitas total sebesar 364.50236 % dari biaya produksi. Apabila terjadi 
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penurunan biaya kegagalan (X2) maka biaya kualitas total juga akan 

menurun sebesar 18.756906 dikalikan dengan persentase biaya kegagalan 

yang mengalami penurunan. Dan (X2) akan meningkat sebesar 0.2457214 

dikalikan nilai kuadrat dari biayp kegagalan yang mengalami penurunan. 

Berikut adalah grafik persentase biaya kegagalan terhadap biaya kualitas total 

berdasarkn persamaan 2 : 

Peraga 11 
Grqfik persentase biaya kegagalan terhadap biaya kualitas total 

GRAFIK PERSENTASE BK TERHADAP BKT 
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keterangan : 

e :data 

: persamaan Y = 364.50236-18.756906 X2 + 0.2457214 X2 2 

Setelah dihasilkan persamaan regresi biaya pengendalian produk 

rusak dan persamaan regresi biaya kegagalan maka dapat ditentukan titik 
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optimal dari masing-masing persamaan tersebut dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

> Y = 1504.4768-41.556389 X1 + 0.30156643 X1 2 ••• (dari persamaan 1) 

illl = 0 
clx 

0 = - 41.556389 + 0.60313286 X1 

X1 = 41.556389 
0.60313186 

X1= 68.90 

Substitusi pada saat X1 = 68.90 

y = 1504.4768-41.556389 (68.90) + 0.30156643 (68.90) 2 

y = 1504.4768-2863.235202 + 1431.599172 

Y= 72.84% 

::> Y = 364.50236-18.756906 X2 + 0.30156656 X2 2 •.. (dari persamaan 2) 

illl = 0 
clx 

y = -18.756906 + 0.60313312 X2 

X2 = 18.756906 
0.60313312 

X2 = 31.10 

Substitusi pada saat X2 = 31.10 

y = 364.50236- 18.756906 (31.10)+0.3156656 (31.10) 2 

y = 364.50236- 583,3397766 + 291.6781925 

y = 72.84% 
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Dari perhitungan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa biaya 

kualitas total yang optimal akan dicapai pada saat perusahaan mengeluarkan 

biaya kualitas sebesar 72.84% dari biaya produksi dengan komposisi biaya 

pengendalian produk rusak sebesar 68.90 % dan biaya kegagalan sebesar 

31.10 %. Adapun tingkat biaya kualitas total yang optimal ditunjukkan pada 

peraga di bawah ini : 

Peraga 12 
Grqfik tingkat biaya kualitas total yang optimal 
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Biaya pengendalian produk rusak terdiri dari biaya pencegahan dan 

biaya penilaian. Besamya biaya pencegahan dapat ditentukan dengan 

mencari garis antara biaya pencegahan terhadap biaya kualitas total. Berikut 

ini adalah data biaya pencegahan dan biaya kualitas total : 
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Peraga 13 
Tabel persentase biaya pencegahan terhadap biaya kualitas total 

Tahun % Biaya pencegahan % Biaya kualitas total 
dari biaya kualitas total dari total biaya produksi 

1997 67.44 75.77 

1998 58.38 85.72 

1999 58.51 84.03 

2000 59.12 82.02 

2001 58.44 81.81 

Sumber data: laporan biaya kualitas PT. Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten (lihat 
lampiran 5) 

Data pada tabel diatas merupakan data untuk menentukan persamaan regresi 

antara biaya pencegahan dan biaya kualitas total yang optimal. Persamaan 

untuk biaya pencegahan adalah ( analisa perhitungan lihat lamp iran 3): 

Y = 1102.5797-31.753183 X3 + 0.24507214 X3 2 •.• (persamaan 3) 

Dimana: 

Y = biaya kualitas total yang optimal sebesar 72.84% 

X3 = biaya pencegahan. 

Maka: 

Y = 1102.5797-31.753183 X3 + 0.24507214 X3 2 

72.84 = 1102.5797-31.753183 X3 + 0.24507214 X3 2 

0 = 1029.7397-31.753183 X3 + 0.24507214 X3 2 

0 = 0.24507214 X3 2 -31.753183 X3 + 1029.7397 

Besamya biaya pencegahan (X3) dicari dengan rumus ABC sebagai berikut : 

X 1 2 = -b + v'b2 - 4ac 
' 2a 
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X1, 2 = 31.753183 + {(31.753183)2 - 4(0.24507214)(1029.7397) 
2(0.24507214) 

X1, 2 = 31.753183 + v' (1008.264631) - (1009.442048) 
0.49014428 

X1, 2 = 31.753183 + v' 1.177417 
0.49014428 

X1, 2 = 31.753183 + 1.085088476 
0.49014428 

X1 = 31.753183 + 1.085088476 
0.49014428 

X1 = 66.99715332 =66.99 % 

X2 = 31.753183-1.085088476 
0.49014428 

X2 = 62.56952448 =62.57 % 

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa biaya kualitas total yang 

optimal sebesar 72.84 % dapat dicapai dengan dua altematif biaya 

pencegahan yaitu sebesar 66.99 % atau 62.57 % dari biaya kualitas total. 

Dari dua altematif biaya pencegahan tersebut, penulis memilih altematif 

pertama yaitu biaya pencegahan sebesar 66.99 % dengan alasan bahwa 

dengan komponen biaya pencegahan yang lebih besar berarti manajemen 

telah melakukan pengendalian biaya tersebut pada tahap awal atau sebelum 

berlangsungnya proses produksi. 

Biaya penilaian merupakan bagian dari komponen biaya 

pengendalian produk rusak yang besanya diperoleh dengan cara 

mengurangkan biaya pencegahan dengan total biaya pengendalian produk 

rusak dengan perhitungan sebagai berikut : 
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X4 = X1-X3 

X4 = 68.90%-66.99% 

X4 = 1.91% 

Dimana: 

X1 = biaya pengendalian produk rusak 

X3 = biaya pencegahan 

X4 = biaya penilaian 

Biaya kegagalan terdiri dari biaya kegagalan ekstemal dan biaya 

kegagalan internal climana biaya-biaya tersebut mempakan biaya yang akan 

ditanggung perusahaan karena adanya produk rusak yang dihasilkan sampai 

dengan produk tersebut dijual ke konsumen. Sampai saat ini perusahaan 

belum pemah menerima klaim penggantian kerusakan atas produk yang 

dijual. Oleh karena itu, biaya kegagalan ekstemal yang ditanggung 

perusahaan tidak ada. Sedangkan biaya kegagalan internal yang ditanggung 

perusahaan sebesar 31.10% dari biaya kualitas total. 

4.5 Pengukuran persentase produk baik pada tingkat biaya kualitas 

optimal 

Untuk melakukan pengukuran terhadap persentase produk baik pada 

tingkat biaya kualitas yang optimal digunakan data persentase produk baik 

dari tahun 1997 sampai dengan 2001. Berikut adalah tabel dari persentase 

produk baik dan biaya kualitas : 
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Peraga 14 
Tabel persentase biaya kualitas total terhadap produk baik 

Tahun % Biaya Kualitas Total % Produk baik 

1997 75.77% 94% 

1998 85.72% 95% 

1999 84.03% 95% 

2000 82.02% 96% 

2001 81.81% 96% 

Sumber data : laporan biaya kualitas PT. Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten (lihat 
Iampiran 5) dan laporan hasil produksi benih padi (lihat hal.92) 

Persamaan yang dihasllkan dari data tersebut berdasarkan hasil perhitungan 

analisa pada lampiran 4 adalah : 

Y = -291.14123 + 9.5095855 X4- 0.05841616 X4 2 ••• (persamaan 4) 

Besamya persentase produk baik akan dicari dengan mensubstitusikan nilai 

biaya kualitas total sebesar 72.84 % ke dalam persamaan 4 diatas seperti 

yang terlihat pada perhitungan berikut ini : 

Y = -291.14123 + 9.5095855 X4- 0.05841616 X4 2 

y = -291.14123 + 9.5095855 (72.84) -0.05841616 (72.84) 2 

y = -291.14123 + 692.6782078-309.9366106 

y = 91.6003672 = 91.60% 

Jadi besarmya persentase produk baik yang dihasilkan pada tingkat biaya 

kualitas optimal sebesa~ 91.60 %, seperti yang ditunjukkan pada grafik di 

bawah: 

1 1 ;1 



Peraga 15 
T abel persentase produk baik terhadap biaya kualitas total 
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BKT (PERSENTASE) 

keterangan : 

• :data : produk baik pada titik optimal 

: persamaan Y = -291.14123 + 9.5095855 X4- 0.05841616 X4 2 

Setelah mengetahui besamya tingkat biaya kualitas optimal untuk 

masing-masing komponen biaya kualitas, dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Biaya pengendalian produksi 

Biaya pencegahan = 66.99 x 72.84% = 48.795516 % 
100 

Biaya penilaian = 1.91 x 72.84% = 1.391244 % 
100 

JumlahBPPR 
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Biaya kegagalan 

Biaya kegagalan internal = 31.10 x 72.84% = 22.65324% 
100 

Jumlah biaya kegagalan 

Total biaya kualitas 

22.65324% 

72.84% 

Besamya masing-masing komponen biaya kualitas dicari dengan 

membagi persentase masing-masing komponen biaya kualitas kemudian 

dikalikan dengan tingkat biaya kualitas optimal. 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tingkat biaya 

kualitas optimal sebesar 72.48 % dari biaya produksi, distribusi masing-

masing biaya kualitas total adalah sebagai berikut : untuk biaya pengendalian 

produk rusak sebesar 50.18676 % terdiri dari biaya pencegahan sebesar 

48.795516% dan biaya penilaian sebesar 1.391244% serta biaya kegagalan 

sebesar 22.65324 % dan perusahaan dapat menghasilkan produk baik 

sebesar 91.60 % 

4.6 Penyusunan pelaporan biaya kualitas 

Penyusunan pelaporan biaya kualitas berguna bagi manajemen untuk 

mengetahui sejauh mana kinerja program peningkatan kualitas sudah 

dilaksanakan. Hal pertama yang dilakukan dalam penyusunan pelaporan 

biaya kualitas adalah membuat perencanaan biaya tersebut. Perencanaan 

biaya kualitas dapat dilakukan dengan melihat hasil analisis yang . telah 
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dilakukan terhadap perilaku dari masing-masing komponen biaya kualitas 

pada periode sebelumnya, kemudian rencana anggaran tersebut 

dibandingkan dengan biaya kualitas sesungguhnya yang dikeluarkan 

sehingga akan diketahui berapa selisihnya (lihat peraga 16). 

Peraga 16 
Usulan Laporan Klnerja Standar Interim PT. Sang Hyang Serf (Persero) 
UBD Klaten tahun 2001 (dalam rupiah) 

Uraian 

Biaya pencegahan 
Biaya pembersihan 
Biaya cetak !abeVkemasan 
Biaya pengobatan padi 
Biaya perawatan padi 
Biaya bantuan tekhnis 
Biaya upah harian (borongan) 
Biaya lembur 
Biaya gaji & THR 
BiayaSPPD 
Total biaya pencegahan 
Biaya penilaian 
Biaya multilokasi 
Biaya pengujian caJon benih 
Biaya pengujian benih kantong 
Biaya pemeriksaan lapangan 
Biaya pemeliharaan mesin kantor 
Biaya pemeliharaan mesin pabrik 
Biaya pemeliharaan pickup/forklip 
Total blaya penilalan 
Total bppr 
Biaya kegagalan internal 
Biaya pengemasan kembali 
Biaya pengolahan sisa bahan 
Kerugian penjualan karena kua!itas rendah 
Total biaya kegagalan internal 
Total biaya kualitas 
Persentase penjualan aktual* 
* Penjua!an aktual6.293.722.100 

Laporan kinerja standar 
interim biaya kualitas yang 

dianggarkan 

13.500.000 
12.000.000 
2.750.000 

25.000.000 
150.000 

4.500.000 
2.500.000 

250.000.000 
10.000.000 

320.400.000 

5.500.000 
6.000.000 
2.000.000 
3.500.000 

35.000 
1.200.000 
3.500.000 

21.735.000 
342.135.000 

500.000 
64.000.000 

119.500.000 
184.000.000 
526.135.000 

0.083 

Biaya kualitas 
sesungguhnya 

12.552.548 
11.507.485 
2.039.800 

24.026.800 
123.500 

3.860.400 
1.950.000 

222.721.180 
9.317.900 

288.099.213 

5.510.820 
6.523.080 
2.065.600 
3.584.250 

38.473 
1.215.300 
3.598.800 

22.536.323 
310.635.536 

480.000 
63.605.390 

118.303.017 
182.388.407 
493.023.943 

0.078 

Sumber data : laporan realisasi biaya (hal.93) dan laporan rencana kegiatan anggaran 
perusahaan (RKAP) PT. Sang Hyang Seri (Persero) UBD K!aten. 
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Selisih 

947.452L 
492.515L 
710.200L 
973.200L 

26.500L 
639.600L 
550.000L 

27.278.820L 
682.100L 

32.300. 787L 

10.820R 
523.080R 

65.600R 
84.250R 
3.473R 

15.300R 
98.800R 

801.323R 
31.499.464R 

20.000L 
94.610L 

1.196.983L 
1.611.593L 

33.111.057L 
0.005 



Laporan tersebut diatas dijadikan sebagai pembanding untuk 

mengukur tingkat kemajuan atau perkembangan program peningkatan 

kualitas produk yang sesungguhnya dengan yang direncanakan. Besamya 

anggaran dan komponen-komponen biaya kualitas adalah sebesar biaya 

kualitas pada tingkat optimal. Dari laporan tahun 2001 diketahui bahwa 

biaya kualitas untuk elemen biaya pencegahan mengalami selisih laba, 

dengan perincian sebagai berikut : pada biaya pencegahan terjadi selisih laba 

yang dianggarkan dengan sesungguhnya terjadi, hal ini terjadi karena 

perusahaan telah mengantisipasi terlebih dahulu hal-hal yang perlu dilakukan 
' 

sebelum benih padi tersebut masuk ke pengolahan, seperti misalnya 

dilakukan pembersihan gabah kering pan en ( GKP). Perusahaan 

menggangarkan alokasi biaya untuk pembersihan lebih besar dengan prediksi 

bahwa nantinya perusahaan akan membeli GKP dengan jumlah banyak dan 

hal ini tentunya membutuhkan alokasi biaya yang cukup besar dari 

pengeluaran biaya yang terjadi pada tahun sebelumnya (berdasarkan hasil 

evaluasi manajemen), dan temyata pada tahun 2001 perusahaan membeli 

GKP dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding tahun lalu. Kemudian untuk 

alokasi biaya cetak label perusahaan juga menganggarkan biaya yang besar, 

karena cetak label ini sangat mempengaruhi image produk yang baik bagi 

konsumen. Dengan cetak atau desain label yang bagus dapat menandakan 

bahwa produk tersebut bagus dalam artian kualitasnya bisa dijamin. Karena 

dalam label/kemasan tersebut terdapat spesifikasi untuk masing-masing 

produk yang dijual. Alokasi untuk biaya ini mengalami selisih laba 
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disebabkan karena ada sebagian produk yang tidak dikemas dalam kemasan 

eceran tapi dalam bentuk karung khusus partai besar (per kwintal), sehingga 

alokasi untuk biaya ini hanya direalisasi sebagian saja dari yang dianggarkan. 

Untuk alokasi biaya pengobatan dan biaya perawatan padi perusahaan 

mengalami selisih laba karena sebelum padi masuk gudang padi tersebut 

benar benar dijaga kualitasnya melalui beberapa uji laboratorium dan 

pemberian obat anti hama .yang dosisnya tepat untuk jangka waktu 

penyimpanan yang telah diperkirakan sebelumnya. Alokasi biaya bantuan 

teknis menagalami selisih laba karena pada saat ini karyawan untuk 

pengolahan sudah bisa melakukan kegiatan operasionalnya sendiri tanpa 

bantuan dari pihak/tekhnisi luar, seperti misalnya pengendalian pada proses 

penampian dan pengeringan, sehingga untuk alokasi biaya ini mengalami 

selisih laba. Alokasi biaya untuk kesejahteraan pegawai seperti upah 

borongan, gaji & thr, sppd, lembur perusahaan memang diberikan anggaran 

yang besar (hasil dari evaluasi manajemen) untuk mengantisipasi mobilisasi 

kerja yang berat, seperti misalnya frekuensi lembur yang banyak, sering 

melakukan peljalan dinas, ada tender ( GKP) yang harus diolah, dan pada 

akhimya perusahaan memberikan spread yang besar pada alokasi biaya

biaya ini. Karena perusahaan sadar bahwa dengan cara memberikan 

kompensasi finansial semacam inilah maka kinerja karyawan diharapkan 

akan lebih meningkat. 

Secara keseluruhan alokasi biaya untuk biaya pencegahan mengalami 

selisih laba. Lain halnya dengan biaya penilaian, pada tahun 2001 rea!isasi 
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biaya pencegahan mengalarni selisih rugi. Hal tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : realisasi biaya multilokasi pada tahun ini sangat besar yang 

akibatnya melebihi dari yang dianggarkan. Pada tahun 2001 perusahaan 

banyak melakukan survey untuk mencari lahan yang cocok untuk dilakukan 

penanaman padi, dan hal ini tidak diprediksi sebelumnya ( dalam pembuatan 

anggaran). Karena keadaan yang mendesak untuk segera mencari lahan 

baru, maka perusahaan memutuskan melakukan survey yang teliti. Untuk 

alokasi biaya pengujian calon benih, pengujian benih kantong, dan 

pemeriksaan lapangan pada tahun 2001 mengalami selisih rugi dart yang 

dianggarkan, karena untuk mendapatkan kualitas produksi yang baik 

perusahaan banyak melakukan pengujian dan pemeriksaan, seperti misalnya 

melakukan pemeriksaan lapangan areal tanaman padi, hal ini dimaksudkan 

agar benih yang akan diproses benar-benar padi yang bersih dalam artian 

tidak tercampur dengan varietas lain (terseleksi). Alokasi biaya untuk 

pemeliharaan seperti pemeliharaan mesin kantor, mesin pabrik, pickup/forklif 

mengalami selisih rugi karena pada tahun 2001 banyak sekali peralatan yang 

harus diperbaiki dan diganti onderdilnya karena sudah aus atau rusak. Hal ini 

tidak bisa diperkirakan oleh perusahaan sebelumnya dalam pembuatan 

anggaran karena kejadian ini dipengaruhi oleh faktor diluar mesin itu sendiri, 

seperti misalnya ada mesin yang kemasukan kotoran (jerami) pada rotomya 

atau kabel yang dimakan tikus sehingga akhimya terjadi konslet pada catu 

daya yang akibatnya harus dilakukan penggantian suku cadang. 
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Berbeda halnya dengan biaya pencegahan yang mengalami selisih 

rugi, alokasi biaya kegagalan internal pada tahun 2001 mengalami selisih 

laba. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peningkatan jumlah 

produk baik, penurunan produk gagal, intensitas pemeriksaan dan pengujian 

terhadap gabah yang tinggi, dimana khusus untuk alokasi biaya kegagalan 

internal ini perusahaan melakukan antisipasi yang cukup besar (terlihat pada 

selisih antara anggaran dengan realisasi) agar kegagalan produk yang timbul 

tidak mempengaruhi kondisi likuiditas perusahaan. 

Secara keseluruhan laporan biaya kualitas untuk tahun 20Ql bisa 

dikatakan mendekati dengan yang direncanakan perusahaan. Biaya kualitas 

sesungguhnya hanya berbeda 33.111.057 (Laba). Walaupun perusahaan 

telah mengeluarkan biaya kualitas yang efisien namun biaya kualitas yang 

optimal belum dapat dicapai oleh perusahaan, pada tahun 2001 perusahaan 

hanya mampu beroperasi pada tingkat biaya kualitas total sebesar 81,81 % 

dari biaya produksi. Adapun usulan laporan biaya kualitas secara lengkap 

terdapat pada lampiran 5. 

Untuk mengetahui distribusi masing-masing elemen biaya kualitas, 

penulis menggunakan data rata-rata biaya yang dikeluarkan dari masing

rnasing komponen dari tahun 1997-2001. Berikut ini adalah tabel distribusi 

persentase biaya kualitas : 
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Peraga 17 
Tabel distribusi persentase biaya kualitas 

Uraian 1997 1998 1999 2000 2001 

(%) (%) (%) ( %) (%) 

Biaya pencegahan 

Biaya pembersihan 2.53 2.35 2.47 2.57 2.55 

Biaya cetak labeVkemasan 2.16 2.00 2.10 2.19 2.33 

Biaya pengobatan padi 0.41 0.38 0.40 0.42 0.41 

Biaya perawatan padi 3.87 3.59 3.77 3.92 4.87 

Biaya bantuan tekhnis 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

Biaya upah harian (borongan) 0.93 0.79 0.79 0.79 0.78 

Biaya lemb•1r 0.46 0.40 0.39 0.40 
' 

0.40 

Biaya gaji & THR 55.33 47.38 47.09 47.34 45.17 

BiayaSPPD 1.72 1.47 1.46 1.47 1.89 

Total biaya pencegahan 67.44 58.38 58.51 59.12 58.44 

Biaya penilaian 

Biaya multilokasi 0.87 0.81 0.85 0.89 1.12 

Biaya pengujian calon benih 1.24 1.15 1.21 1.25 1.32 

Biaya pengujian benih kantong 0.42 0.39 0.41 0.42 0.42 

Biaya pemeriksaan lapangan 0.92 0.86 0.90 0.94 0.73 

Biaya pemeliharaan mesin kantor 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Biaya pemeliharaan mesin pabrik 0.27 0.23 0.23 0.23 0.25 

Biaya pemeliharaan pickup/forklip 0.85 0.73 0.72 0.73 0.73 

Total biaya penilaian 4.58 4.17 4.33 4.47 4.57 

Total bppr 72.02 62.55 62.84 63.59 63.01 

Biaya kegagalan internal 

Biaya pengemasan kembali 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 

Biaya pengolahan sisa bahan 9.01 8.97 10.15 11.34 12.90 

Kerugian penjualan karena kualitas rendah 18.88 28.40 26.93 24.98 24.00 

Total biaya kegagalan internal 27.98 37.45 37.16 36.41 36.99 

Total biaya kualitas 100 100 100 100 100 

Sumber data : laporan b1aya kuahtas PT.Sang Hyang Sen (Persero) UBD Klaten (lihat 

lampiran '5) 
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Rata-

rata 

2.49 

2.16 

0.41 

4.00 

0.02 

0.82 

0.41 

48.46 

1.60 

60.38 

0.91 

1.23 

0.41 

0.87 

0.01 

0.24 

0.75 

4.42 

64.80 

0.09 

10.47 

24.64 

35.20 

100 



Pada tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa perusahaan berhasil 

menurunkan biaya kegagalan internal (dari tahun 1998 sampai dengan 2001, 

berturut-turut 37.45 %, 37.16 %, 36.41 %, 36.99 %, 35.20 %). Hal ini 

membuktikan bahwa perusahaan berhasil melakukan peningkatan kualitas 

terhadap produknya. Oistribusi masing-masing biaya kualitas sangat 

berfluktuatif tergantung dari kegiatan yang mengakibatkan terjadinya biaya 

terse but. 

Untuk mengetahui sejauhmana program peningkatan kualitas sudah 

dilaksanakan maka penulis menggunakan standar zero defect, yaitu, jumlah 

biaya kualitas total pada saat kerusakan sama dengan nol adalah 2.5% dari 

penjualan. Angka 2.5% adalah angka ideal bagi perusahaan artinya pada 

saat perusahaan tidak menghasilkan produk rusak maka perusahaan hanya 

akan mengeluarkan biaya kualitas untuk mencegah adanya produk rusak 

sebesar 2.5% dari penjualan pada periode yang sama. 

Peraga 18 
Tabel persentase biaya kualitas total dan penjualan 

Tahun BKT (Rp) Penjualan (Rp) % BKT dari penjualan 

1997 306.664.260 1.265.015.184 24,24 

1998 389.283.757 2.942.876.186 13,23 

1999 430.367.108 3.987.637.109 10,79 

2000 475.688.645 5.159.991.250 9,22 

2001 493.023.943 6.293.722.100 7,83 

Sumber data : laporan biaya kualitas (lihat lampiran 5) dan laporan penjualan produksi benih 
padi (lihat ha1.92) PT. Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten. . · 

I ,, 
,, 

!· 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa program peningkatan kualitas 

pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) belum ideal. Keadaan yang terbaik 

terjadi pada tahun 2001 dimana persentase BKT terhadap penjualan sebesar 

7,83 %. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan adanya trend dari 

penjualan perusahaan terhadap persentase biaya kualitas total berdasarkan 

peraga 18: 

Peraga 19 
Graflk trend periode ganda biaya kualitas total 

GRAFIK TREND PERIODE GANDA BIAYA KUALITAS 
TOTAL 

~ 30 

~ 25 

~ 20 

ll. 15 

~ 10 

i 5 
~ 0 

1997 1998 1999 2000 

TAHUN PENJUALAN 

keterangan : ....... trend persentase BKT dari penjualan 

2001 

- ·target persentase BKT dari penjualan (zero defect) sebesar 

2.5% dari penjualan 

Berdasarkan peraga diatas menunjukkan adanya penurunan 

persentase biaya kualitas terhadap penjualan. Grafik tersebut menunjukkan 

bahwa untuk mencapai target biaya kualitas sebesar. 2.5% dari penjualan 

masih diperlukan waktu dan usaha keras dari perusahan untuk mencapainya. 
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Namun demikian perusahaan sudah menunjukkan perubahan ke arah yang 

baik. Dengan perubahan ini diharapkan perusahaan bisa mendapatkan laba 

dengan cara mengoptimalkan biaya kualitas dengan maksud bahwa 

penurunan tersebut disertai dengan peningkatan kualitas. Hal ini dapat 

diketahui dari semakin menurunnya nilai persentase biaya kualitas dari 

penjualan mendekati tingkat zero defect (2.5%), yang mana dalam hal ini 

kinerja perusahaan harus lebih diperhatikan untuk mendapatkan laba dengan 

cara mengoptimalkan pengeluaran biaya kualitas dan memberdayakan 

seluruh SDM seoptimal mungkin. 
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