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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia bisnis saat ini semakin pesat, setiap perusahaan 

mempunyai suatu tantangan yang harus dihadapi untuk dapat memuaskan 

kebutuhan pelanggannya. Dalam rangka persaingan ekonomi global, perusahaan 

berlomba-lomba untuk menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan harapan 

pelanggan. Perusahaan harus dapat menciptakan produk dengan kualitas yang baik, 

sehingga perusahaan mampu bersaing di pasar dan dapat mengembangkan 

usahanya. 

Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau perusahaan yang 

kegiatannya adalah memproduksi suatu produk tidak selamanya menghasilkan 

produk yang baik dan sesuai dengan harapan. Pada saat proses produksi bisa saja 

perusahaan mengalami suatu kegagalan dalam proses produksinya. Para manajer 

mengakui bahwa mengejar mutu yang tinggi adalah tujuan organisasi yang 

fundamental yang kompetitif untuk bersaing di ekonomi global. Perencanaan suatu 

produk harus di rencanakan dengan matang, sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan agar produk yang dihasilkannya pun berkualitas baik.  

Walaupun perusahaan selalu berupaya dalam menghasilkan kualitas produk 

yang lebih baik dari pesaing, pada kenyataannya masih saja terdapat produk yang 

dihasilkan lebih rendah dari standar yang telah ditentukan. Hal tersebut diakibatkan 

karena berbagai macam faktor seperti kesalahan dalam proses produksi yang 
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menyebabkan produk tersebut cacat dan rusak, sehingga perusahaan harus 

mananggung biaya perbaikan produk. 

Baldric Siregar dkk., (2013:61) menjelaskan bahwa produk cacat adalah 

unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dapat di perbaiki secara 

teknis dan ekonomis untuk dapat dijual sebagai produk baik atau tetap sebagai 

produk cacat. 

Produk cacat dapat bersifat normal ataupun tidak normal. Dimana jika cacat 

normal biaya perbaikan akan menambah biaya produksi sedangkan jika cacat tidak 

normal biaya perbaikan diperlakukan sebagai rugi produk cacat dan biaya produksi 

tidak bertambah. Secara umum banyak faktor yang menyebabkan produk cacat dan 

produk rusak, diantaranya yaitu kesalahan dalam proses produksi yang dimana 

kesalahan tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya perencanaan, kurangnya 

pengawasan dan pengendalian, serta kelalaian pekerja. 

Maka dari itu agar perusahaan tidak mengalami masalah, salah satu strategi 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas produknya menjadi lebih baik yaitu dengan cara melakukan pengendalian 

atas produk yang di hasilkan. Yaitu dengan pengendalian produk cacat, 

pengendalian produk cacat dapat dimulai pada proses produksi berlangsung sampai 

dengan setelah penjualan dengan mengoptimalisasikan biaya kualitas dalam 

menjalankan kegiatan bisnis tersebut, sehingga akan diperoleh hasil yang optimal 

dan akan mengurangi kemungkinan terjadinya produk cacat. 
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Program pengendalian produk cacat selalu dibarengi dengan pengeluaran 

atas biaya kualitas yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi jumlah produk 

cacat yang terjadi. Apabila banyak ditemukan banyak produk yang tidak sesuai 

dengan standar mutu yang telah ditentukan, maka semakin besar biaya kegagalan 

yang harus dikeluarkan perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan karena biaya kualitas yang dikeluarkan semakin besar. 

Problematika yang sering terjadi dalam kaitanya dengan peran biaya 

kualitas di PT. Muara Griya Lestari sesuai fenomenanya adalah kurangnya 

pengawasan kualitas produksi terhadap standar operasional yang telah diberlakukan 

oleh perusahaan. Akibat kurangnya pengawasan dan pemeriksaan produksi 

terjadilah kegagalan produksi sehingga banyak produk yang rusak yang 

menyebabkan kerugian di perusahaan. Selain itu karena PT. Muara Griya Lestari 

adalah perusaaan yang beberapa kali berpindah kepemilikan maka memiliki 

berbagai peraturan produksi yang berbeda yang kadang kala karyawan yang kurang 

paham dengan standar perusahaan pun tetap dipekerjakan dan minimnya training 

tentang kualitas sehingga masih banyak hasil produksi yang cacat ditemukan pada 

saat inspeksi kualitas di lapangan. 
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        Tabel 1.1 

PT. Muara Griya Lestari 

      Data Produk Cacat dan Biaya Kualitas yang dikeluarkan 

 Tahun 2015-2017 

 

Tahun Unit Produk Cacat Biaya Kualitas 

2015 4610 Rp. 1.845.720.000 

2016 3750 Rp. 2.041.400.000 

2017 2995 Rp. 2.240.650.000 

 Sumber:  

PT. Muara Griya Lestari, Data Produk Cacat dan Biaya Kualitas 

Data di olah kembali 

 

Tabel diatas menjelaskan antara produk cacat yang dihasilkan dengan biaya 

kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Produk cacat tersebut disebabkan oleh 

target yang tinggi dalam 8 jam kerja yang membuat para pekerja dikejar target dan 

waktu yang sangat terbatas dan pada akhirnya mengakibatkan produk cacat. Produk 

cacat disebabkan oleh human eror seperti garment tergunting yang menyebabkan 

reject hole atau bolong, reject noda, dan reject dari bahan baku pabrik. Cacat 

tersebut berhubungan dengan produksi garmen dari bahan denim dan perlu washing 

untuk menghasilkan warna biasanya terjadi lah reject tersebut dalam proses 

produksi pada PT Muara Griya Lestari.  

Dari tabel di atas juga dijelaskan bahwa setiap tahunnya produk cacat 

mengalami penurunan di barengi juga dengan biaya kualitas yang pertahunnya 

mengalami kenaikan. Dengan adanya produk cacat perusahaan akan mengeluarkan 

biaya untuk memperbaikinya hal tersebutlah yang menyebabkan pengeluaran atas 

biaya kualitas sangat tinggi sehingga kemungkinan perusahaan mengalami 
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kerugian pun akan semakin besar. Tentu ini menjadi masalah bagi perusahaan, 

namun dengan dikeluarkannya biaya kualitas tersebut kemungkinan produk cacat 

dapat di minimalisir agar tidak terjadi lagi kegagalan pada saat proses produksi. 

Iman Firmansayah, (2014:119) menjelaskan bahwa dalam kegiatan proses 

produksi perusahaan harus selalu siap menerima risiko yang akan selalu terjadi. 

Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyusun rencana kegiatan proses 

produksi secara baik dan teratur serta sistematis. Sebagai langkah awal dalam 

program perbaikan perbaikan kualitas, perusahaan menyusun laporan biaya kualitas 

yang memberikan sebuah perkiraan adanya konsekuensi keuangan dari tingkat 

cacat produk yang ada di perusahaan. Laporan biaya kualitas menguraikan biaya 

pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal dan eksternal yang 

timbul dari tingkat kecacatan produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan saat 

ini. Manajer sering kali terkejut dengan besarnya biaya-biaya ini”. 

L.M. Syamrin (2012:304) menjelaskan bahwa “biaya kualitas adalah biaya 

yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Biaya ini pada 

umunya berkaitan dengan penciptaan kualitas, pengidentifikasian, perbaikan dan 

pencegahan kerusakan.” 

Dengan demikian pengendalian produk cacat dapat dilakukan, sehingga 

perusahaan dapat mengeluarkan biaya kualitas tersebut diantaranya, biaya 

pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal. 

Menurut Sofia Prima Dewi dan Septian Bayu ( 2017:105) menjelaskan 

bahwa biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya 



6 
 

 
 

kegagalan produk atau produksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan.  

Biaya pencegahan meliputi biaya pelatihan dan biaya perencanaan kualitas. 

Biaya pelatihan dikeluarkan untuk melatih para pekerja dalam melakukan 

pekerjaannya dengan baik dengan kata lain pelatihan ini adalah kegiatan training, 

selain biaya pelatihan dalam biaya pencegahan juga adanya biaya perencanaan 

kualitas, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah 

produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang di tetapkan. Biaya penilaian 

meliputi, biaya pengujian, inspeksi dan proses audit. Serta biaya kegagalan internal 

adalah biaya yang terjadi ketika produk tidak sesuai dengan spesisikasi dapat 

dideteksi sebelum dikirim ke konsumen (selama proses produksi). Biaya kegagalan 

internal meliputi, biaya scrap & pengerjaan ulang, biaya perubahan desain, biaya 

kelebihan persediaan dan biaya pembelian bahan. 

Menurut Iman Firmansyah, (2014:121) menjelaskan bahwa pendekatan 

terbaik untuk perbaikan kualitas adalah berkonsentrasi pada pencegahan, yaitu 

mencari penyebab  pemborosan dan in-efisiensi, lalu mengembangkan rencana 

sistematis untuk menghilangkan penyebab itu. Pendekatan kualitas didasarkan pada 

keyakinan bahwa dengan meningkatkan biaya pencegahan, akan lebih sedikit 

produk rusak yang dihasilkan dan biaya kualitas total akan menurun. Pendekatan 

ini mulai pada desain produk sampai ke seluruh proses produksi. Produk harus 

memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan, dan dapat diandalkan serta tahan lama. 

Produk harus didesain agar mudah diproduksi secara efisien. Selain pencegahan, 
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juga diperlukan penilaian (inspeksi) untuk mencari produk cacat melalui 

pendekatan yang dinamis, seperti menggunakan pengendalian proses secara 

statistik untuk memonitor kualitas produk dan mengurangi variabilitasnya”. 

Selain pencegahan dan penilaian selanjutnya diperlukan pendeteksian atas 

kegagalan produk yang dihasilkan hal tersebut dilakukan agar dapat dipastikan 

seberapa banyak produk cacat atau rusak yang dihasilkan sebelum dipasarkan 

kepada konsumen dengan demikian perusahaan dapat memperbaiki produk tersebut 

dan dilakukan pengerjaan ulang atas produk cacat tersebut. Perbaikan kualitas 

merupakan proses terus menerus dari sedikit perbaikan disana sini. Perbaikan 

kualitas berkelanjutan atau terus menerus perlu usaha konstan setiap orang dalam 

perusahaan.  

Penelitian tentang pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya 

kegagalan internal pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya yaitu oleh 

Faricha Kurniawati (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Biaya Pencegahan dan 

Biaya Penilaian Terhadap Produk Cacat” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya pencegahan dan biaya penilaian 

terhadap produk cacat secara simultan dan secara parsial, biaya pencegahan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produk cacat sedangkan biaya 

penilaian memberikan pengaruh positif terhadap produk. 

Penelitian oleh Syilvi Nurul Ilmi (2016) dengan judul “Pengaruh Biaya 

Pencegahan dan Biaya Penilaian Terhadap Jumlah Produk Cacat” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial biaya pencegahan berpengaruh negatif terhadap 
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jumlah produk cacat sebesar 36,6%, biaya penilaian berpengaruh negatif terhadap 

jumlah produk cacat sebesar 6,2%. 

Penelitian lainnya oleh M. Khuwarizmi Buchori (2012) dengan judul 

“Analisis Hubungan Biaya Kualitas Dengan Kecacatan Produk” Hasil penelitian 

menunjukkan biaya pencegahan dan biaya kegagalan internal mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap produk cacat, namun biaya penilaian tidak. Hal ini berarti 

ketiga biaya kualitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signnifikan 

dan mampu menjelaskan variabel produk cacat. Dari nilai R2 juga diketahui bahwa 

biaya kualitas berpengaruh terhadap produk cacat sebesar 71,5% sedangkan sisanya 

sebesar 28,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar biaya kualitas tersebut. 

Kesimpulan dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa biaya pencegahan, biaya penilaian dan biaya kegagalan 

internal berpengaruh secara simultan, secara signifikan serta berpengaruh positif 

maupun negatif terhadap produk cacat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang di beri judul : “PENGARUH BIAYA PENCEGAHAN, BIAYA 

PENILAIAN, DAN BIAYA KEGAGALAN INTERNAL TERHADAP 

PRODUK CACAT”. 
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1.2      Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1   Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Kurangnya perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas produk cacat 

2. Kelalaian para pekerja yang menyebabkan produk cacat 

3. Produk cacat disebabkan oleh target dalam 8 jam kerja, yang mengakibatkan 

para pegawai menjadi terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

4. Pada PT Muara Griya Lestari Produk cacat disebabkan oleh human error yang 

salah menggunting, produk cacat juga disebabkan oleh reject hole atau bolong, 

reject noda dan reject bahan baku pabrik. 

5. Besarnya biaya kualitas yang harus dikeluarkan perusahaan akibat produk 

cacat. 

6. Biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal dapat 

mendatangkan kerugian bagi perusahaan karena perusahaan akan menambah 

biaya produksi atas produk cacat tersebut. 

1.2.2    Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan dan membatasi masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh biaya pencegahan terhadap produk cacat? 

2. Bagaimana pengaruh biaya penilaian terhadap produk cacat? 

3. Bagaimana pengaruh biaya kegagalan internal terhadap produk cacat? 
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4. Bagaimanakah pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya 

kegagalan internal terhadap produk cacat? 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya pencegahan terhadap produk cacat 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya penilaian terhadap produk cacat 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya kegagalan internal terhadap produk cacat 

4. Untuk mengetahui pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya 

kegagalan internal terhadap produk cacat 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis 

yang akan di jelaskan sebagai berikut : 

1.3.2.1 Kegunaan Praktis 

1)    Bagi Penulis 

       Merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai 

praktik sehari-hari perusahaan, terutama dalam mengetahui proses pengendalian 

produk cacat dan tentang seberapa besarkah biaya pencegahan, biaya penilaian, dan 

biaya kegagalan internal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan 

produksinya. 



11 
 

 
 

2)   Bagi Perusahaan 

      Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran 

membangun mengenai pentingnya biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya 

kegagalan internal sebagai alat bantu dalam pengendalian produk cacat di dalam 

perusahaan untuk dapat meminimalisir segala bentuk kerugian yang akan terjadi 

serta membantu perusahaan dalam mengevaluasi keefisienan dan keefektivan 

tentang biaya kualitas yang telah di keluarkan dalam kegiatan produksi perusahaan. 

3)   Bagi Pembaca 

      Untuk semua kalangan terutama mahasiswa diharapkan dengan hasil penelitian 

ini dapat memberikan masukan yang berharga mengenai biaya pencegahan, biaya 

penilaian, dan biaya kegagalan internal yang akan atau telah di keluarkan oleh 

perusahaan secara optimal dalam kegiatan produksinya serta dapat digunakan 

sebagai sumber informasi yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5.2 Kegunaan Teoritis 

 Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

atau sumbangan terhadap ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kegiatan 

ekonomi khususnya akuntansi. 

 

 


