
5.1 Kesimpuian 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Sang 

Hyang Seri (Persero) UBD Klaten mengenai pengukuran biaya kualitas, 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT. Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten belum melakukan 

pengukuran secara .khusus terhadap biaya kualitas. Namun seJama ini 

perusahaan sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka 

meningkatkan kualitas produknya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa · 

kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan yang 

diantamya dengan menaikkan biaya pengendalian produk rusak 

sehingga diharapkan biaya kegagalan yang terjadi relatif lebih kecil 

dan melakukan standar uji laboratorium/sertifikasi lulus benih 

terhadap benih yang akan diproduksi. 

2. Komponen biaya kualitas yang terdapat di PT.Sang Hyang Seri 

(Persero) UBD Klaten terdiri dari biaya pencegahan meliputi biaya 

pembersihan, biaya cetak label, biaya pengobatan padi, biaya 

perawatan padi, biaya bantuan tekhnis, biaya upah harian(borongan), 

biaya lembur, biaya gaji dan thr, dan biaya sppd. Biaya penilaian 

yang meliputi biaya multilokasi, biaya pengujian calon benih, biaya 

pengujian benih kantong, biaya pemeriksaan lapangan, biaya 
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pemeliharan mesin kantor, biaya pemeliharaan mesin pabrik, biaya 

pemeliharaan pickup/forklip. Biaya kegagalan internal yang meliputi 

biaya pengemasan kembali, biaya sisa bahan, kerugian penjualan 

karena kualitas rendah. 

3. Dari hasil pengukuran biaya kualitas diperoleh informasi bahwa 

tingkat biaya kualitas total yang optimal dapat dicapai pada saat 

perusahaan mengeluarkan biaya kualitas sebesar 72.84% dari total 

biaya produksi, dengan 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 

internal sebesar 22.65324%. 

4. Hasil pengukuran terhadap jumlah produk baik yang dicapai 

perusahaan pada tingkat biaya kualitas total yang optimal sebesar 

91.60 %. Artinya pada tingkat biaya kualitas total yang optimal jumlah 

produk baik yang dihasilkan sebesar 91.60 % dari seluruh hasil 

produksi. 

5. Berdasarkan hasil analisa dan pengukuran tingkat biaya kualitas, 

disimpulkan bahwa biaya kualitas yang dikeluarkan perusahaan belum 

bisa mencapai tingkat yang optimal, hal ini di buktikan bahwa 

persentase biaya kualitas total dari tahun 1997- 2001 tidak ada yang 

menyamai angka optimal (lihat tabel dibawah), yaitu sebesar 72.84%. 
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Tahun % BKf dari total biaya 
produksi 

1997 75.77% 

1998 85.72% 

1999 84.03% 

2000 82.02% 

2001 81.81% 

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

6. Program peningkatan kualitas yang dilakukan perusahaan sampai saat 

ini dianggap belum ideal. Hal ini dibuktikan bahwa persentase biaya 

kualitas total dari penjualan dari tahun 1997 - 2001 belum ada yang 

mendekati angka 2.5% dari penjualan (lihattabel dibawah). 

Tahun BKf (Rp) Penjualan (Rp) % BKf 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 b1aya kualitas (hhat lamp1ran 5) dan laporan penjualan 
produksi benih padi (lihat hal.92) PT. Sang Hyang Seri (Persero) UBD Klaten. 

Pada perusahaan ini keadaan terbaik yang mendekati zero defect 

terjadi pada tahun 2001 dimana persentase BKT terhadap penjualan 

sebesar 7,83 %. Hal ini menunjukkan adanya perubahan ke arah yang 

lebih baik dan pel11ang . untuk mendapatkan lab a dengan cara 

mengoptimalkan biaya kualitas dengan harapan bahwa penurunan 
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persentase biaya kualitas total tersebut disertai dengan peningkatan 

kualitas. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

pihak manajemen dalam usahanya memajukan program peningkatan kualitas 

yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan perlu melakukan pengukuran biaya kualitas kemudian 

hasil dari pengukuran tersebut dibuat laporan biaya kualitas. Hal 

ini bertujuan untuk memudahkan pihak manajemen dalam 

memantau sejauh mana program peningkatan kualitas produk 

telah dilakukan. 

2. Perlu dilakukan analisa terhadap masing-masing prilaku biaya 

kualitas secara rutin dan dilaporkan secara berkala sehingga 

penentuan jumlah dan komposisi biaya kualitas yang didasarkan 

pada data terbaru dapat dipantau dengan maksud untuk 

memudahkan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian 

kualitas. 

3. Perlu adanya pengendalian terhadap pengeluaran biaya kualitas 

dengan seksama dengan menggunakan laporan kinerja standar 

interim yang disusun setiap periode agar dalam pelaksanaan 

program pengendalian kualitas selanjutnya dapat dicapai target 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
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