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ABSTRAK 

 

Kualitas  produk  senantiasa  harus diperhatikan perusahaan untuk 
dapatbertahan di tengah persaingan. Kualitas dapat diukur secara kuantitatif dan 
kualitatif.Mengukur kualitas secara kuantitatif memunculkan istilah biaya  
kualitas.  Biaya  kualitaspada  PT Maju Mobilindo  ternyata  mempunyai  
pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  profitperusahaan,  dimana  dengan  
mengalokasikan  lebih  besar  biaya  pada  pengendaliandan  penilaian  akan 
mengurangi biaya  kegagalan sehingga berdampak pada profit yang  semakin 
meningkat.  Tujuan penelitian ini adalah  untuk  menganalisis  biaya  kualitas  
dalam  meningkatkan  profitabilitas  pada  PT Maju Mobilindo. Metode  yang  
digunakan  yaitu  metode  deskriptif  dan  menggunakan  rasio profitabilitas  
sebagai  tolak  ukur  profitabilitas perusahaan yang dimaksud rasio profitabilitas 
adalah Gross Profit Margin, Profit on Sales, Return on Investment, dan Return on 
Equity. Hasil penelitian menunjukkan dari tahun 2011 sampai  2015 total realisasi 
biaya kualitas khsusnya biaya pengendalian terus meningkat. cukup banyak 
dipengaruhi oleh besarnya biaya kualitas secara keseluruhan, dan perusahaan 
harusmemberikan  perhatian  yang  cukup  besar  terhadap  alokasi  biaya-biaya  
tersebut,karena  hasil  penelitian  inimembuktikan  bahwa  biaya  kualitas  yang  
dikeluarkanuntuk  menghasilkan  produk  yang  berkualitas,  memiliki efek  yang  
cukup  besar  terhadap  peningkatan  profit  dimasa  yang  akan  datang.   
Manajemen  sebaiknya lebih memperluas  perbaikan  mutu  tidak  hanya  pada  
proses  suku cadang,  malainkanjuga  kepada  aktivitas-aktivitas pemasaran dan 
lainnya. 
 
Kata kunci: Biaya kualitas, Profitabilitas 
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ABSTRAK 

 

Product quality constantly to look for companies to dapatbertahan in the middle 
of the competition. Quality can be measured quantitatively and qualitatively. 
Measuring the quality of quantitatively gave rise to the term the cost of quality.  
The cost of kualitaspada PT going forward Mobilindo turns out to have 
considerable influence towards profitperusahaan, where by allocating greater 
costs on pengendaliandan assessment will reduce the cost of the failure so that the 
impact on the profit   more increase.  The purpose of this research is to analyze 
the cost of quality in improving profitability at PT Forward Mobilindo. The 
method used a descriptive method and using a ratio of profitability as a 
benchmark of profitability of the company is the ratio of profitability is the Gross 
Profit Margin, Profit on Sales, Return on Investment, and Return on Equity. The 
results showed from the years 2011 to 2015 total realization cost control khsusnya 
quality costs continue to rise. pretty much influenced by the magnitude of the 
overall quality, cost and the company considerable attention harusmemberikan 
towards the allocation of these costs, because the results of the study that the cost 
of quality inimembuktikan dikeluarkanuntuk  producing a quality product, have a 
considerable effect against the increase of profit in the future.   Management 
should expand quality improvement not only on the process of spare parts, 
malainkanjuga to marketing activities and more. 

Keywords: quality Costs, profitability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak 

terhadap tatanan kehidupan dunia. Perubahan yang cepat dan mendasar 

terjadi dalam kehidupan di segala bidang yang menuntut kebebasan 

berinteraksi antar kehidupan yang ada di dunia tanpa mengenal batas negara. 

Salah satu konsekuensi logis dari perubahan dunia ke arah globalisasi adalah 

adanya pergeseran cara pandang dalam pelaksanaan perdagangan 

internasional yang mengarah ke perdagangan global. Hal ini mengakibatkan 

munculnya pasar bebas dunia yang pada gilirannya akan mengakibatkan 

meningkatnya persaingan di pasar internasional. 

Menurut Tjiptono dan Diana (2012) Kualitas adalah salah satu 

dimensi kompetitif yang penting bagi perusahaan. Perusahaan yang 

menjadikan kualitas sebagai alat strategi akan mempunyai keunggulan 

bersaing terhadap kompetitornya dalam menguasai pasar, karena tidak semua 

perusahaan mampu mencapai kualitas yang superioritas. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa kualitas produk atau jasa itu akan dapat diwujudkan bila 

orientasi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi 

pada kepuasan konsumen. Produk atau jasa yang berkualitas yang dibuat 

melalui suatu proses yang berkualitas akan memiliki sejumlah keistimewaan 

yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk 
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atau jasa tersebut. Setiap konsumen pada umumnya akan memaksimumkan 

utilitas dalam mengkonsumsi produk atau jasa. Produk-produk dan jasa 

berkualitas tinggi pada tingkat harga yang kompetitif akan dipilih konsumen. 

Hal ini meningkatkan penjualan dari produk-produk itu yang berarti pula 

meningkatkan pangsa pasar (market share) sehingga akan meningkatkan 

pendapatan (Gaspersz,2012). 

Biaya kualitas ini terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 

kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan adalah 

pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan  untuk mencegah terjadinya cacat 

kualitas, yang termasuk biaya pencegahan adalah biaya training mekanik ke 

Jakarta, biaya akomodasi, biaya pembelian peralatan bengkel (obeng, 

pembuka oli filter, dan lain-lain), biaya pemeliharaan lift. Biaya penilaian 

(deteksi) dikeluarkan dalam rangka pengukuran dan analisis data untuk 

menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasinya, yang 

termasuk biaya pencegahan adalah biaya pengujian, biaya informasi. Biaya 

kegagalan  internal adalah biaya yang dikeluarkan karena rendahnya kualiatas 

yang ditemukan sejak penilaian awal sampai dengan pengiriman kepada 

pelanggan, yang termasuk biaya kegagalan internal adalah biaya kunjungan 

ke rumah customer tersebut, jasa pengerjaan kembali, pergantian sparepart.  

Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi dalam rangka 

meralat cacat kualitas setelah produk sampai pada pelanggan dan laba yang 

gagal diperoleh karena diperoleh karena hilangnya peluang sebagai akibat 

adanya produk atau jasa yang tidak dapat diterima oleh pelanggan, yang 
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termasuk dalam biaya kegagalan eksternal adalah biaya administrasi untuk 

menangani pengembalian produk. 

PT Maju Mobilindo (Honda Maju Mobilindo) merupakan penyalur resmi 

kendaraan roda empat merk Honda dan merupakan perusahaan penyalur 

mobil Honda kedua setelah CV Union Motor. Baik Honda Maju Mobilindo 

maupun CV Union Motor sendiri, keduanya menjalin kerjasama dengan 

Honda Prospect Motor yang berdomisili di Jakarta. Honda Prospect Motor 

memiliki pabrik yang merakit berbagai jenis mobil Honda beserta mensuplai 

suku cadangnya untuk kemudian disalurkan melalui dealer-dealer seperti 

Honda Maju Mobilindo. Dengan demikian ada tiga produk yang ditawarkan 

oleh Honda Maju Mobilindo yakni kendaraan roda empat Honda, produk 

intangible berupa jasa reparasi, dan suku cadang. Pemasaran kendaraan roda 

empat ditangani oleh divisi penjualan (Sales Division), Workshop dijalankan 

oleh divisi service (Service Division), sementara untuk menangani permintaan 

suku cadang ditangani oleh divisi suku cadang (Parts Division). 

PT Maju Mobilindo mengeluarkan biaya pelatihan karyawan, biaya 

pemeliharaan peralatan bengkel dan biaya pengerjaan ulang (rework). Biaya 

pelatihan karyawan, dan biaya pemeliharaan peralatan bengkel termasuk 

dalam biaya pencegahan sedangkan biaya pengerjaan ulang termasuk dalam 

biaya kegagalan internal. Biaya kualitas ini dapat ditekan dengan cara 

meminimalisasi adanya rework atas jasa service yang nantinya akan 

mengurangi pemborosan sehingga biaya kegagalannya pun akan turun. 

Dengan reduksi biaya kualitas, maka total biaya produksinya akan mengalami 
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penurunan tanpa harus mengurangi standar kualitasnya sehingga akan mampu 

mendongkrak omset jasa service. 

PT Maju Mobilindo melakukan pelatihan mekanik dan pemeliharaan 

peralatan bengkel yang dilakukan setiap tahun yang termasuk dalam biaya 

kualitas. Biaya tersebut digunakan untuk meningkatkan keahlian mekanik dan 

fungsi dari peralatan bengkel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

penjualan jasa service. 

Berdasarkan observasi pendahuluan bahwa PT Maju Mobilindo telah 

mengeluarkan biaya kualitas untuk meningkatkan kualitas jasa yang 

dihasilkannya dalam mendeteksi masalah kerusakan mobil konsumen. Omzet 

penjualan perusahaan mengalami fluktuasi tiap bulannya. Perbandingan 

dengan omzet penjualan yang terjadi pada beberapa periode dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015 ternyata terdapat periode yang menyimpang dari 

konsep biaya kualitas yang ada. Adapun hasil analisis biaya kualitas tersebut 

terhadap penjualan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Biaya Kualitas Pada PT Maju Mobilindo Periode 2011 – 2015 

Tahun 

Biaya Pencegahan 
Biaya 

Kegagalan 
Internal 

Biaya 
Kegagalan 
Eksternal 

Total Biaya Kualitas 

Biaya Pelatihan 
Karyawan 

Biaya 
Pemeliharaan 

Kendaraan 

Biaya 
Pengerjaan 

Ulang 

Biaya 
Pengembalian 

Produk 

2011 Rp.57.595.487 Rp.  5.991.224 Rp.17.495.200 Rp.168.717.900 Rp.249.799.811 

2012 Rp.59.106.182 Rp.10.368.080 Rp.17.602.914 Rp.180.654.300 Rp.267.731.476 

2013 Rp.59.843.967 Rp.12.759.194 Rp.21.106.313 Rp.171.487.634 Rp.265.197.108 

2014 Rp.47.400.982 Rp.  8.297.141 Rp.19.509.379 Rp.203.610.330 Rp.278.817.832 

2015 Rp.60.152.344 Rp.18.503.765 Rp.24.349.982 Rp.245.345.536 Rp.348.351.627 

Total Rp.284.098.962 Rp.55.919.404 Rp.100.063.788 Rp.969.815.700 Rp.1.410.097.854 

Sumber : PT Maju Mobilindo diolah 

Tabel 1.1  menunjukkan jumlah biaya kualitas dari tahun 2011-2015, 

dimana setiap tahun PT Maju Mobilindo membuat laporan biaya kualitas sehingga 

setiap tahunnya dilaporkan. pertahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 

2011 menjadi Rp.249.799.811, begitu pula yang terjadi pada tahun 2015 

peningkatan yang terjadi sangat tinggi yaitu Rp.348.351.627. Hal serupa terjadi 

pada biaya pelatihan karyawan dimana dalam kurun waktu lima tahun terkahir 

yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rata-rata jumlah biaya 

pertahunnya terus mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.57.595.487 pada tahun 

2011 menjadi Rp.59.106.182 di tahun 2012 menjadi Rp.59.843.967 di tahun 2013 

menjadi Rp.47.400.982 di tahun 2014 dan sebesar Rp.60.152.344 di tahun 2015. 
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Tabel 1.2 
Pendapatan Jasa Service Pada PT Maju Mobilindo  

Periode 2011 – 2015 

Tahun 
Pendapatan Jasa 

Service 
% Biaya Kualits 

terhadap Penjualan 

2011 Rp.1.512.178.349 16,51 

2012 Rp.1.593.113.960 16,80 

2013 Rp.1.614.964.961 16,42 

2014 Rp.1.971.330.593 14,14 

2015 Rp.2.374.145.441 14,67 

Total Rp.9.065.733.304 78,54 

    Sumber : PT Maju Mobilindo diolah 

Menurut Tabel 1.2 pada tahun 2011 pendapatan jasa service 

mengalami penurunan akan tetapi pendapatan jasa service di tahun 2015 

mengalami kenaikan tertinggi. Hal ini terjadi karena jumlah mobil yang di 

service menaik sehingga pendapatan mengalami kenaikkan. Hal ini 

dikarenakan adanya promosi baik melalui koran maupun diskon khusus bagi 

pelanggan yang datang. Selain itu pada PT Maju Mobilindo biaya kualitas 

total yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2015 melebihi standar kualitas 

(total biaya kualitas tidak lebih dari 2,5%). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Biaya Kualitas dalam Meningkatkan 

Profitabilitas Perusahaan pada PT Maju Mobilindo.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dalam 

penelitian ini akan mengangkat permasalahan yaitu Bagaimana Analisis biaya 

kualitas dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan pada PT Maju 

Mobilindo ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah yang akan dianalisis agar tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada. Ruang lingkup pembahasan 

Laporan Tugas Akhir hanya pada Analisis biaya kualitas dalam 

Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan pada PT Maju Mobilindo dari tahun 

2011 sampai 2015 yang mencakup biaya pencegahan (biaya pelatihan 

karyawan, dan biaya pemeliharaan bengkel) sedangkan biaya kegagalan 

(biaya pengerjaan ulang). 

. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti adalah untuk menganalisis biaya kualitas dalam 

meningkatkan profitabilitas Perusahaan pada PT Maju Mobilindo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat 

digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya, antara lain sebagai 

berikut : 
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1.5.1 Bagi Penulis, Mendapatkan pengetahuan mengenai biaya kualitas 

dan penjualan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

pengalaman dan pembanding antara teori yang telah diperoleh 

selama berada  perkuliahan dengan aplikasinya di dalam perusahaan. 

1.5.2 Bagi Perusahaan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan-masukan yang bermanfaat bagi kemajuan dan 

perkembangan perusahaan sehubungan dengan peranan anggaran 

untuk meningkatkan laba perusahaan. 

1.5.3 Bagi Akademik, semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

dalam menambah pengetahuan dan digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian selanjutnya.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai penulisan laporan tugas 

akhir ini, maka akan diuraikan secara garis besar pembahasan dari tiap-tiap 

bab dimana antara bab yang satu dengan lain berhubungan, dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal dari penulisan laporan, dalam bab 

ini akan diuraikan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar 

dari penulisan yang meliputi: latar belakang, perumusan 
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masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penlitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan memuat tentang landasan teori tentang analisis 

biaya kualitas, gambaran umum perusahaan, penelitian 

terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini peneliti akan menjelaskan lokasi dan waktu 

penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan 

data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel 

penelitian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini peniliti akan membahas mengenai data penelitian 

(data perusahaan/organisasi), hasil dan pembahasan.  

BAB IV  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini peneliti akan memberikan simpulan yang telah 

diuraikan, serta memberikan saran-saran yang masukan 

pada perusahaan untuk melakukan pertimbangan perbaikan 

dimasa yang akan datang.  
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA  

 

2.1 Landasan Teori 

 2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya  

  Akuntansi Biaya Mursyidi (2008) menyatakan, akuntansi biaya 

adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan 

biaya pabrikasi, dan penjualan produk dan jasa, dengan cara-cara 

tertentu, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Carter (2009) 

menyatakan bahwa akuntansi biaya secara luas dianggap sebagai cara 

perhitungan nilai persediaan yang dilaporkan di neraca dan angka harga 

pokok penjualan yang disajikan di laporan laba rugi. 

  Biaya Umumnya biaya dihubungkan dengan jenis-jenis organisasi, 

yaitu organisasi bisnis, organisasi non-bisnis, perusahaan manufaktur, 

perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Jenis biaya yang terjadi dan 

cara pengelompokannya, tergantung pada jenis organisasinya. Dalam 

mengelola suatu perusahaan, diperlukan informasi biaya yang 

sistematik dan komparatif. Oleh karena itu akan sangat penting bagi 

manajemen untuk mengetahui pengertian, dan klasifikasi dari biaya. 

Mulyadi (2010), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang yang telah menjadi atau kemungkinan akan 

terjadi untuk tujuan tertentu.  

  Biaya Kualitas Horngren, dkk (2008) mendefinisikan kualitas 

sebagai ciri dan karakteristik total dari suatu produk atau suatu jasa 
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yang dibuat atau dilakukan menurut spesifikasi untuk memuaskan 

pelanggan pada saat membeli dan selama penggunaan. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas merupakan 

standar atau spesifikasi yang dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Produk dapat dikatakan berkualitas jika produk 

tersebut sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan. 

Wijaja (2012), mendefinisikan biaya kualitas yaitu biaya-biaya yang 

berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan dan 

pembetulan produk berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari 

hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya 

kualitas. 

2.1.2 Pengertian Biaya Kualitas 

American Society for quality control mendefinisikan kualitas 

sebagai ciri dan karakteristik total dari suatu produk atau suatu jasa 

yang dibuat atau dilakukan menurut spesifikasi untuk memuaskan 

pelanggan pada saat membeli dan selama penggunaan. Secara umum 

kualitas adalah “derajat atau tingkat kesempurnaan”. Kualitas adalah 

ukuran relatif dari kebaikan. Secara operasional, produk atau jasa yang 

berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

Delapan dimensi kualitas adalah  kinerja, estetika, kemudahan 

perawatan dan perbaikan,  fitur, keandalan, tahan lama, kualitas 

kesesuaian dan  kecocokan penggunaan. 
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Berdasarakan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

adalah standar atau spesifikasi yang dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Produk dapat dikatakan berkualitas jika produk 

tersebut sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan. 

Biaya kualitas yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, 

pengidentifikasikan, perbaikan, dan pembetulan produk yang 

berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu 

produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. 

Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi karena kualitas produk 

yang dihasilkan rendah. Dengan demikian biaya kualitas berhubungan 

dengan kreasi, identifikasi, reparasi, dan pencegahan terjadinya produk 

yang tidak sempurna. biaya kualitas yaitu biaya yang mengacu pada 

biaya-biaya yang terjadi untuk mencegah atau biaya-biaya yang timbul 

sebagai hasil dari memproduksi suatu produk yang berkualitas rendah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya 

kualitas adalah biaya-biaya yang terjadi akibat gagalnya suatu produk 

atau jasa atau rendahnya kualitas dari produk atau jasa yang dihasilkan. 

 

    2.1.3 Klasifikasi Pencegahan  

  Klasifikasi pencengahan ada 3 macam kelompok, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Pengendalian preventif dimaksudkan untuk mencegah masalah 

sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. 



13 

 

2. Pengendalian detektif untuk menemukan masalah segera setelah      

masalah tersebut terjadi. 

3. Pengendalian korektif dimaksudkan untuk memcahkan masalah yang 

ditemukan oleh pengendalian detektif. 

 
    2.1.4  Klasifikasi Biaya Kualitas dan Hubungan Antar Jenis Biaya Kualitas 

 
 Klasifikasi biaya kualitas menurut Hansen dan Mowen (2009) 

mengungkapkan ada beberapa kategori biaya kualitas, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Biaya Pencegahan (Prevention Cost). Adalah biaya yang terjadi 

untuk mencegah terjadinya cacat pada produk atau jasa yang 

dihasilkan. Jika biaya pencegahan naik, diharapkan cost of failure 

turun. Dengan demikian, biaya pencegahan dikeluarkan untuk 

menurunkan jumlah produk yang tidak memenuhi syarat. Biaya 

pencegahan ini terdiri dari: 

a. Biaya pelatihan  

Biaya pelatihan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk 

program-program pelatihan internal dan eksternal, yang 

meliputi upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelatihan, 

biaya instruksi, biaya staf dan macam-macam biaya dan 

bahan habis pakai untuk menyiapakan pegangan dan 

manual instruksi. 
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b. Biaya perencanaan kualitas 

Biaya perencanaan kualitas adalah upah dan overhead untuk 

perencanaan kualitas, lingkaran kualitas, desain prosedur 

baru, desain peralatan baru untuk meningkatkan kualitas, 

kehandalan, dan evaluasi supplier. 

c. Biaya pemeliharaan peralatan 

Biaya pemeliharaan peralatan adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk memasang, menyesuaikan, 

mempertahankan, memperbaiki dan menginspeksi peralatan 

produksi, proses, dan sistem. 

d. Biaya penjaminan supplier 

Biaya penjaminan supplier adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk mengembangkan kebutuhan dan pengukuran data, 

auditing, dan pelaporan kualitas. 

2. Biaya Penilaian (Appraisal Cost) Adalah biaya yang terjadi untuk 

menentukan apakah produk atau jasa memenuhi syarat (standar) 

yang telah ditetapkan. Biaya-biaya ini terjadi setelah produksi tetapi 

sebelum penjualan. Biaya penilaian ini terdiri dari: 

a. Biaya pengujian dan inspeksi 

Biaya pengujian dan inspeksi adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk menguji dan menginspeksi bahan yang datang, produk 

dalam proses dan produk selesai atau jasa. 

 



15 

 

 

b. Peralatan pengujian 

Peralatan pengujian adalah pengeluaran yang terjadi untuk 

memperoleh, mengoperasikan atau mempertahankan fasilitas, 

software, mesin dan peralatan-peralatan pengujian atau penilaian 

kualitas produk, jasa atau proses. 

c. Audit kualitas 

Audit kualitas adalah gaji dan upah semua orang yang terlibat 

dalam penilaian kualitas produk atau jasa dan pengeluaran lain 

yang dikeluarkan selama penilaian kualitas. 

d. Pengujian secara laborat 

e. Pengujian dan evaluasi lapangan 

f.   Biaya informasi 

  Biaya informasi adalah  biaya untuk menyiapkan dan 

membuktikan laporan kualitas. 

3.  Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Cost) Adalah biaya yang 

terjadi karena dideteksinya produk atau jasa yang tidak sempurna 

sebelum produk tersebut dikirimkan kepada pihak eksternal. Biaya 

ini timbul sebagai akibat gagalnya deteksi yang dilakukan oleh 

aktivitas appraisal. Biaya kegagalan internal ini terdiri dari : 
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a. Biaya tindakan koreksi 

Biaya tindakan koreksi adalah biaya untuk waktu yang dihabiskan 

untuk menemukan penyebab kegagalan dan untuk mengkoreksi 

masalah. 

b. Biaya pengerjaan kembali (rework) dan biaya sisa produksi 

Biaya pengerjaan kembali dan biaya sisa produksi adalah bahan, 

tenaga kerja langsung dan overhead untuk sisa produksi, 

pengerjaan kembali dan inspeksi ulang. 

c. Biaya proses 

Biaya proses adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain 

ulang produk atau proses, pemberhentian mesin yang tidak 

direncanakan, dan gagalnya produksi karena ada penyelaan proses 

untuk perbaikan dan pengerjaan kembali. 

d. Biaya ekspedisi 

Biaya ekspedisi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mempercepat operasi pengolahan karena adanya waktu yang 

dihabiskan untuk perbaikan atau pengerjaan kembali. 

e. Biaya inspeksi dan pengujian ulang 

Biaya inspeksi dan pengujian ulang adalah gaji, upah dan biaya 

yang dikeluarkan selama inspeksi ulang atau pengujian ulang 

produk-produk yang telah diperbaiki. 

4. Biaya Kegagalan Eksternal (External Failure Cost) Adalah biaya 

yang terjadi karena produk atau jasa yang dihasilkan gagal 



17 

 

memenuhi standar setelah produk tersebut sampai ke tangan 

pembeli. Biaya kegagalan eksternal terdiri dari : 

a. Biaya untuk menangani keluhan dan pengembalian  dari 

pelanggan  

Biaya untuk menangani keluhan dan pengembalian dari 

pelanggan adalah gaji dan overhead administrasi untuk 

departemen pelayanan kepada pelanggan (departemen ”customer 

servis”) memperbaiki produk yang dikembalikan, cadangan atau 

potongan untuk kualitas rendah, dan biaya angkut 

b. Biaya penarikan kembali dan pertanggung jawaban produk 

Biaya penarikan kembali dan pertanggung jawaban produk adalah 

biaya administrasi untuk menangani pengembalian produk. 

c. Penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan 

Penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan 

adalah margin kontribusi yang hilang karena pesanan yang 

tertunda, penjualan yang hilang dan menurunnya pangsa pasar. 

Hubungan Antar Jenis Biaya Kualitas, Biaya pencegahan 

dan penilaian bersifat ‘sukarela’ sementara biaya kegagalan 

internal dan eksternal bersifat ‘tidak sukarela’ karena perusahaan 

biasa dipaksa untuk membayar baya ini. Biaya pencegahan dan 

penilaian disebut cost of conformance (biaya kesesuaian), yaitu 

semua biaya yang dikeluarkan untuk memastikan produk atau jasa 

memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, biaya kegagalan 
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internal dan eksternal disebut cost of nonconformance (biaya 

ketidaksesuaian). Biaya kualitas sama dengan jumlah cost of 

conformance dan cost of nonconformance. Untuk menurunkan 

biaya kegagalan internal dan eksternal yang merupakan cost of 

nonconformance adalah dengan cara meningkatkan cost of 

conformance. Pada akhirnya total biaya kualitas akan lebih rendah. 

 

2.1.5 Pandangan terhadap Biaya Kualitas dan Jumlah Kesalahan  

      Banyak manager bisnis yang beranggapan bahwa peningkatan 

kualitas dengan peningkatan biaya, sehingga kualitas yang lebih tinggi 

berarti biaya yang lebih tinggi. Pertanyaan ini dipertanyakan oleh para 

pioneer kualitas. Dewasa ini, ada tiga kategori pandangan yang 

berkembang diantara para praktisi mengenai biaya kualitas, yaitu 

sebagai berikut (Tjiptono dan Diana, 2008).  

1. Kualitas yang semakin tinggi berarti biaya yang semakin tinggi. 

Atribut kualitas seperti kinerja dan karakteristik tambahan 

menimbulkan biaya yang lebih besar dalam hal tenaga kerja, 

bahan baku, desain, dam sumber daya ekonomis lainnya. Manfaat 

tambahan dari peningkatan kualitas tidak dapat menutupi biaya 

tambahan.  

 2. Biaya peningkatan kualitas lebih rendah daripada penghematan 

yang dihasilkan. Pandangan ini pertama kali dikemukakan oleh 

Deming dan dianut oleh para pemanufaktur Jepang. Penghematan 
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dihasilkan dari berkurangnya tingkat pengerjaan ulang, produk 

cacat, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan dengan 

kerusakan.  

3. Biaya kualitas merupakan biaya yang sebenarnya melebihi biaya 

yang terjadi bila barang atau jasa dihasilkan secara benar sejak 

saat pertama produksi. Pandangan ini dianut oleh para pendukung 

filosofi TQM. Biaya tidak hanya menyangkut biaya bahan 

langsung, tetapi juga biaya akibat kehilangan pelanggan, 

kehilangan pangsa pasar, dan banyak biaya tersembunyi lainnya 

serta peluang yang hilang dan tidak teridentifikasi oleh sistem 

akuntansi biaya. 

 

    2.1.6 Laporan Kinerja Biaya Kualitas dan Profitabilitas 

2.1.6.1 Laporan Kinerja Biaya Kualitas 

  Memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya 

kualitas. Laporan kinerja ini penting untuk program perbaikan 

kualitas. Manajemen memerlukan laporan biaya kualitas secara 

periodik dalam bentuk perbandingan antarperiode akuntansi. 

Empat jenis kemajuan yang dapat diukur dan dilaporkan 

menurut Supriyono (2010) adalah: 

1. Laporan Standar Interim Laporan kinerja mutu interim 

membandingkan biaya sesungguhnya untuk periode tersebut 
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dengan yang dianggarkan.Laporan ini untuk menunjukkan 

kemajuan yang berkembang dengan standar atau sasaran 

periode sekarang. 

2. Laporan Trend Satu Periode Laporan trend satu periode 

membandingkan kinerja tahun ini dengan cara 

membandingkan biaya mutu yang sesungguhnya terjadi pada 

tahun ini dan biaya mutu yang sesungguhnya di tahun 

sebelumnya. Laporan ini untuk menunjukkan kemajuan yang 

berhubungan dengan kinerja kualitas tahun terakhir. 

3. Laporan Trend Periode Ganda Laporan ini menunjukkan 

kemajuan sejak awal mula program penyempurnaan mutu 

sampai periode terakhir. Laporan ini biasanya disajikan 

dalam sebuah grafik, sumbu vertikal menggambarkan biaya 

mutu dalam persentase yang dihitung dari penjualan, sumbu 

mendatar menunjukkan tahun-tahun program penerapan 

mutu. 

4. Laporan Jangka Panjang 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 menunjukkan kemajuan yang berhubungan dengan 

standar atau sasaran jangka panjang. 
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2.1.6.2 Profitabilitas 

  Profitablitas menurut Gitman (2009), mendefinisikan 

profitabilitas merupakan hubungan antara pendapatan dan biaya 

yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan, baik 

lancar maupun tetap, dalam aktivitas produksi. Definisi 

profitabilitas diatas mengandung pengertian sebagai berikut : 

1. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktivanya untuk melaksanakan aktivitas yang 

produktif. 

2.  Dalam pengertian profitabilitas diatas terkandung juga 

pengertian semakin tinggi tingkat efisiensi dari suatu 

perusahaan dalam mengelola aktivanya, maka akan semakin 

tinggi profitabilitasnya. 

3. Profitabilitas ditentukan oleh hubungan antara pendapatan 

dengan biaya. 

2.1.6.3 Ukuran Profitabilitas 

     Menurut Mardiyanto (2009:61), rasio profitabilitas dapat 

diukur sebagai berikut. 

1. Margin laba kotor (gross profit margin) 

2. Laba atas penjualan (profit on sales) 

3. Laba atas investasi dana (return on investment) 

4. Laba atas modal sendiri (return on equity) 

5. Laba bersih per saham (earning per share) 
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 Berikut dibawah ini dapat dijelaskan pengertian dan perhitungan 

rasio-rasio keuangan diatas secara ringkasnya : 

1. Gross Profit Margin, merupakan perbandingan penjualan bersih 

dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau 

rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Gross Profit 

Margin (GPM) dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : 

 

  
 
 
 
2. Profit on Sales, merupakan perbandingan jumlah hasil penjualan 

yang diperoleh selama masa tertentu dengan laba sesudah pajak. 

Rasio profit in sales dipergunakan untuk menilai profitabilitas, 

sekaligus kemampuan manajemen perusahaan menekan biaya 

operasional. Profit on Sales dapat dihitung dengan formula sebagai 

berikut : 

  

  
 

3.  Return on Investment (ROI), membandingkan laba setelah pajak 

dengan total aktiva. Return on Investment dapat dihitung dengan 

formula berikut : 
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4. Return on Equity (ROE), atau sering disebut Rentabilitas Modal 

Sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan 

yang menjadi hak pemilik modal sendiri. ROE dapat dihitung 

dengan formula sebagai berikut: 

  

   
 
 
 

2.1.6.4 Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Profitabilitas 

 Penggolongan biaya kualitas ke dalam empat kategori yaitu 

biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan 

biaya kegagalan eksternal adalah sebagai perangkat bagi 

manajemen atau pihak lain untuk mempermudah melakukan 

analisis terhadap elemen-elemen biaya kualitas baik itu dari segi 

perilakunya maupun hubungan antar masing-masing elemen dari 

biaya tersebut serta pengaruhnya terhadap variabel lain di luar 

biaya kualitas, misalnya dengan tingkat produktivitas dan 

profitabilitas perusahaan. Empat golongan biaya kualitas 

tersebut dapat dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok 

besar, yaitu biaya pengendalian/cost of control (pencegahan dan 

penilaian) dan biaya kegagalan/failure cost (internal dan 

eksternal). 

 Semakin besar perusahaan menginvestasikan modalnya 

pada aktivitas pengendalian, maka semakin kecil biaya 

kegagalan yang terjadi. Meningkatnya biaya pencegahan yang 
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dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan biaya penilaian 

yang dikeluarkan juga akan meningkat. Hal itu terjadi karena 

kedua biaya tersebut merupakan suatu kesatuan usaha 

pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas. 

Usaha pengendalian kualitas yang dilakukan dengan 

mengeluarkan biaya pencegahan dan penilaian akan 

menyebabkan berkurangnya kualitas produk cacat yang 

dihasilkan sebelum produk tersebut dikirim ke konsumen. 

Dengan menurunnya produk cacat tersebut. Maka biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk memperbaiki kembali produk yang 

cacat (biaya kegagalan internal) akan semakin menurun. 

 Menurunnya produk cacat sebelum dikirim ke pelanggan, 

maka ini akan berdampak kepada jumlah produk yang rusak di 

pelanggan akan menurun, sehingga akan mengurangi tingkat 

retur atas produk cacat dari pelanggan dan tentu ini berdampak 

pada menurunnya biaya garansi (jaminan) dan perbaikan yang 

merupakan komponen biaya kegagalan eksternal. Apabila biaya 

pencegahan dan penilaian meningkat, maka biaya kegagalan 

internal dan eksternal akan menurun. Hal ini berpengaruh 

terhadap kualitas produk yang dihasilkan meningkat, karena 

produk akan sesuai dengan spesifikasi desain awal tanpa 

memiliki suatu kecatatan baik sebelum maupun setelah produk 

tersebut dikirim ke konsumen. 
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2.2 Gambaran Umum Perusahaan 

 PT Maju Mobilindo (Honda Maju Mobilindo) secara resmi berdiri 

pada tanggal 2 September 2003, Lokasi perusahaan terletak di jalan 

Kol.H.Burlian No.338 Palembang dekat dengan kawasan industri di 

pinggir kota Palembang. Selain sebagai pusat administrasi jalannya 

perusahaan, di tempat ini juga dibuka showroom, bengkel (workshop) 

yang ditujukan terutama untuk melayani perbaikan mobil-mobil Honda 

pelanggan serta dilengkapi dengan gudang suku cadang (partshop) guna 

mensuplai suku cadang yang diperlukan. 

Honda Maju Mobilindo ini merupakan salah satu perusahaan yang 

tergabung dalam kelompok Maju Motor Group. Kelompok usaha ini 

bergerak dibidang otomotif yakni penyalur kendaraan roda empat dan roda 

dua. Selain itu Maju Motor Group juga memiliki usaha yang khusus 

membeli dan menjual mobil bekas. Perusahaan-perusahaan yang 

tergabung dalam kelompok Maju Motor Group lainnya yakni Honda Maju 

Motor Tanjung Api-Api (Cabang Honda Maju Mobilindo), PT Berlian 

Maju Motor (Dealer Mitsubishi), PT Mitra Maju Mobilindo (Dealer 

Hyundai), UD Nissan (Dealer Nissan), dan PD  Maju Motor bergerak 

dalam usaha jual beli mobil bekas. Sedangkan UD Nissan merupakan 

dealer yang menjual mobil-mobil besar kategori Fuso. 

Honda Maju Mobilindo merupakan penyalur resmi kendaraan roda 

empat merk Honda dan merupakan perusahaan penyalur mobil Honda 

kedua setelah CV Union Motor. Baik Honda Maju Mobilindo maupun CV 
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Union Motor sendiri, keduanya menjalin kerjasama dengan Honda 

Prospect Motor yang berdomisili di Jakarta. Honda Prospect Motor 

memiliki pabrik yang merakit berbagai jenis mobil Honda beserta 

mensuplai suku cadangnya untuk kemudian disalurkan melalui dealer-

dealer seperti Honda Maju Mobilindo. 

Dengan demikian ada tiga produk yang ditawarkan oleh Honda 

Maju Mobilindo yakni kendaraan roda empat Honda, produk intangible 

berupa jasa reparasi, dan suku cadang. Pemasaran kendaraan roda empat 

ditangani oleh divisi penjualan (Sales Division), Workshop dijalankan oleh 

divisi service (Service Division), sementara untuk menangani permintaan 

suku cadang ditangani oleh divisi suku cadang (Parts Division). 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian yang dilakukan Maidin (2011), dalam penelitian yang 

berjudul: Analisis Biaya Kualitas Terhadap Profitabilitas Unit Perawatan 

VIP Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghitung dan menganalisis biaya kualitas (biaya pencegahan, biaya 

penilaian, biaya kegagalan internal dan kegagalan eksternal) serta tingkat 

profitabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif studi kasus. 

Hasil penelitian ini adalah biaya kualitas yang terdiri dari biaya 

pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan kegagalan 

eksternal, memiliki pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas unit 

perawatan VIP Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Persamaan penelitian 
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ini dengan yang dilakukan penulis adalah menghitung biaya-biaya kualitas 

untuk mengetahui apakah biaya-biaya tersebut dapat mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya 

menggunakan metode deskriptif studi kasus sedangkan penulis 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

  Penelitian yang dilakukan Bawon (2013), dengan judul penelitian: 

Penerapan Biaya Kualitas untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi 

pada PT. Pertani Cabang Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah biaya kualitas dapat mempengaruhi efisiensi biaya 

produksi. Dengan menggunakan metode deskripsi. Hasil penelitian adalah 

dengan melakukan perbaikan, maka biaya kualitas akan menurun dan 

dapat meningkatkan efisiensi produksi. Adapun persamaan penelitian ini 

dengan yang dilakukan penulis adalah melaporkan besarnya biaya kualitas 

yang dialokasikan untuk kualitas produk. Perbedaannya penulis mencoba 

memaparkan pengaruh biaya kualitas terhadap profitabilitas perusahaan, 

sedangkan peneliti sebelumnya hanya melakukan pengukuran terhadap 

biaya-biaya kualitas. 

  Penelitian yang dilakukan Thio (2012) dari hasil penelitian 

menunjukkan penurunan total biaya mutu antara sebelum dan sesudah 

penerapan TQM sebesar 1,68%. Penurunan biya kegagalan 46,83%, 

kenaikan investasi dalam biaya kegagalan dan penilaian 14,73%. Dalam 

hal ini penurunan total biaya mutu senilai dengan manfaat yang dihasilkan 

pada penerapan TQM. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya 
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menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penulis menggunakan  

kuantitatif. 
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2.4 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan Landasan teori diatas, berikut ini kerangka penelitian 

yang akan dilakukan penulis : 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah analisis besaran 

biaya kualitas dalam menganalisis profitabilitas pada perusahaan. Variabel 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen 

yaitu biaya kualitas yang mempengaruhi profitabilitas. Sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian  ini adalah profitabilitas dengan berbagai rumus

   

Data Biaya Kualitas 

Analisa Biaya Kualitas 

Rasio Profitabilitas 

Gross Profit 
Margin 

Profit on Sales Return on 
Equity 

Return on 
Investment 

Analisa Hubungan Biaya Kualitas 
dengan Profitabilitas 

Kesimpulan dan saran  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di PT Maju Mobilindo Palembang 

yang beralamat di Jalan Kolonel H Burlian No 338 KM 7,5 Palembang 

30152.   

 
3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan 

dengan cara dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan 

laporan-laporan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. 

3.2.1 Jenis Data  

Dalam penyusunan laporan penelitian peneliti memerlukan 

data sekunder. Menurut sugiyono (2012) data sekunder adalah 

data yang telah diolah lebih lanjut dan dijadikan baik oleh pihak 

pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder yang 

diperoleh dari PT Maju Mobilindo berupa: sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, data laporan laba rugi dan data 

laporan neraca tahun 2014-2015, data biaya pelatihan karyawan, 

data pemeliharaan peralatan, data biaya pengerjaan ulang,  

pembagian tugas karyawan. 
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3.3   Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, dapat dilakukan dengan cara dokumentasi 

yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan laporan-laporan maupun 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Melakukan perhitungan biaya kualitas yang terjadi selama 5 tahun 

terakhir. 

2. Melakukan pelaporan terhadap perhitungan biaya kualitas. 

3. Melakukan perbandingan terhadap biaya kualitas dengan tingkat 

EBIT. 

Berikut dibawah ini dapat dijelaskan pengertian dan perhitungan rasio-

rasio keuangan diatas secara ringkasnya : 

1. Gross Profit Margin, merupakan perbandingan penjualan bersih 

dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio 

antara laba kotor dengan penjualan bersih. Gross Profit Margin 

(GPM) dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : 

      

 

 
2. Profit on Sales, merupakan perbandingan jumlah hasil penjualan 

yang diperoleh selama masa tertentu dengan laba sesudah pajak. 

Rasio profit in sales dipergunakan untuk menilai profitabilitas, 

sekaligus kemampuan manajemen perusahaan menekan biaya 
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operasional. Profit on Sales dapat dihitung dengan formula sebagai 

berikut : 

  

  
 

3.  Return on Investment (ROI), membandingkan laba setelah pajak 

dengan total aktiva. Return on Investment dapat dihitung dengan 

formula berikut : 

 

  
 

 
4. Return on Equity (ROE), atau sering disebut Rentabilitas Modal 

Sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan 

yang menjadi hak pemilik modal sendiri. ROE dapat dihitung 

dengan formula sebagai berikut: 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

   4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Maju Mobilindo (Honda Maju Mobilindo) secara resmi berdiri 

pada tanggal 2 September 2003, Lokasi perusahaan terletak di jalan 

Kol.H.Burlian No.338 Palembang dekat dengan kawasan industri di 

pinggir kota Palembang. Selain sebagai pusat administrasi jalannya 

perusahaan, di tempat ini juga dibuka showroom, bengkel (workshop) 

yang ditujukan terutama untuk melayani perbaikan mobil-mobil Honda 

pelanggan serta dilengkapi dengan gudang suku cadang (partshop) guna 

mensuplai suku cadang yang diperlukan. 

 Honda Maju Mobilindo ini merupakan salah satu perusahaan yang 

tergabung dalam kelompok Maju Motor Group. Kelompok usaha ini 

bergerak dibidang otomotif yakni penyalur kendaraan roda empat dan roda 

dua. Selain itu Maju Motor Group juga memiliki usaha yang khusus 

membeli dan menjual mobil bekas. 

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok Maju 

Motor Group lainnya yakni Honda Maju Motor Tanjung Api-Api (Cabang 

Honda Maju Mobilindo), PT Berlian Maju Motor (Dealer Mitsubishi), PT 

Mitra Maju Mobilindo (Dealer Hyundai), UD Nissan (Dealer Nissan), dan 
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PD  Maju Motor bergerak dalam usaha jual beli mobil bekas. Sedangkan 

UD Nissan merupakan dealer yang menjual mobil-mobil besar kategori 

Fuso. 

Honda Maju Mobilindo merupakan penyalur resmi kendaraan roda 

empat merk Honda dan merupakan perusahaan penyalur mobil Honda 

kedua setelah CV Union Motor. Baik Honda Maju Mobilindo maupun CV 

Union Motor sendiri, keduanya menjalin kerjasama dengan Honda 

Prospect Motor yang berdomisili di Jakarta. Honda Prospect Motor 

memiliki pabrik yang merakit berbagai jenis mobil Honda beserta 

mensuplai suku cadangnya untuk kemudian disalurkan melalui dealer-

dealer seperti Honda Maju Mobilindo. 

Dengan demikian ada tiga produk yang ditawarkan oleh Honda 

Maju Mobilindo yakni kendaraan roda empat Honda, produk intangible 

berupa jasa reparasi, dan suku cadang. Pemasaran kendaraan roda empat 

ditangani oleh divisi penjualan (Sales Division), Workshop dijalankan oleh 

divisi service (Service Division), sementara untuk menangani permintaan 

suku cadang ditangani oleh divisi suku cadang (Parts Division). 

4.1.2 Visi PT Maju Mobilindo 

Menjadi perusahaan terandal dalam pelayanan, Mutu dan 

Kepedulian dalam industri otomotif dan bidang usaha terkait. 
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4.1.3 Misi PT Maju Mobilindo 

Berikut ini adalah  Misi untuk perusahaan PT Maju Mobilindo yaitu : 

1. Honda Maju Mobilindo berupaya untuk menciptakan suasana 

komunikasi yang membuat pelanggan merasa nyaman selama 

mereka berada dalam lingkup layanan perusahaan. Suasana 

komunikasi yang nyaman ini dicapai dengan keramah tamahan. 

2. Honda Maju Mobilindo berupaya terus untuk mengurangi waktu 

menunggu konsumen mi 

3. salnya selama mobilnya diperbaiki di bengkel. Pelayanan yang 

cepat ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

4. Honda Maju Mobilindo telah mengembangkan pelayanan yang 

didasarkan pada standar yang konsisten untuk menghindari 

pemberian pelayanan yang kurang baik kepada konsumen. 

4.1.4 Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi menunjukan kerangka dan susunan perwujudan 

pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau 

posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan, tugas 

wewenanng dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu 

organisasi. 

Struktur organisasi merupakan bentuk organisasi yang menyatakan 

dan mencerminkan beberapa hal antara lain : 
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a. Adanya pembagian kerja, setiap kotak menunjukan indivisu atau 

satuan organisasi yang harus bertanggung jawab untuk kegiatan 

organisasinya 

b. Manajer dan bawahan atau rantai perintah, hal ini menunjukan 

hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan 

atasan dan bawahan dalam kesatuan organisasi. 

c. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan, label dan deskripsi pada tiap 

kotak menunjukan pekerjaan organisasi atau bidang tanggung 

jawab yang berbeda 

d. Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, keseluruhan bagan 

menunjukan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisais dibagi 

e. Tingkatan manajemen, suatu bagan tidak hanya menunjukan 

manajer dan bawahan tetapi juga keseluruhan hirari manajemen. 

Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai mekanisme formal 

dalam pengelolahan suatu badah usaha. Struktur organisasi merupakan 

susunan yang menunjukan gambaran interaksi diantara aktivitaas, 

peranan, hubungan dan hirarki tujuan organisasi. 
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Sumber : Honda Maju Mobilindo 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Honda Maju Mobilindo 

4.1.5  Tugas dan Wewenang 

Adapun uraian tugas secara garis besar tugas dan wewenang untuk 

masing – masing jabatan adalah sebagai berikut : 

1. Presiden Direktur 

Presiden Direktur membawahi semua karyawan yang 

bekerja pada Honda Maju Mobilindo, Presiden Direktur memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a.    Memimpin jalannya seluruh kegiatan perusahaan 

b. Mengawasi jalannya seluruh kegiatan perusahaan 
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2. Direktur  

Direktur membawahi para kepala divisi dan bertanggung 

jawab kepada direktur utama mengenai semua aktivitas yang 

dijalankan oleh para kepala divisi 

3. Sales Manager 

Marketing Manager membawahi para Sales Counter dan 

Sales Lapangan, dan staf administrasi. Tanggung jawab marketing 

manager yakni : 

a. Mengawasi kegiatan penjualan mobil 

b. Memaksimumkan penjualan mobil 

c. Memberikan pengarahan kepada sales counter dan sales  

lapangan 

Tugas-Tugas sales counter yakni  

a. Melayani konsumen yang datang ke showroom untuk 

melihat atau membeli mobil 

b. Menangani setiap panggilan telepon yang masuk ke Honda 

Maju Mobilindo 

c. Membantu memasarkan mobil-mobil Honda yang ada 

d. Membantu sales manager dalam menyusun laporan 

penjualan berkala 
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Tugas-tugas salesman lapangan : 

a. Memasarkan dan mempromosikan berbagai jenis mobil 

Honda kepada pelanggan potensial melalui direct selling. 

4. Accounting Manager 

Accounting manager membawahi seorang staf accounting. 

Tugas dan tanggung jawab accounting manager yakni : 

a. Memeriksa keadaaan keuangan perusahaan 

b. Mengawasi kegiatan staf accounting 

c. Mengendalikan arus kas masuk dan keluar perusahaan 

Tugas dan tanggung jawab staff accounting yakni : 

a. Melakukan pencatatan harian semua transaksi seluruh divisi 

yang ada dalam perusahaan 

b. Menyusun laporan keuangan tahunan baik secara 

menyeluruh (konsolidasi) maupun per divisi 

5. Finance Manager 

Finance manager membawahi 5 orang staf yakni 

administrasi keuangan, kasir, bagian piutang, dan 2 orang bagian 

pengelola stock (mobil). Adapun tugas dan tanggung jawab dari 

manager keuangan antara lain : 

a.  Memastikan ketersediaan dana sesuai dengan yang 

diperlukan oleh perusahaan 

b. Mengevaluasi laporan keuangan dan anggaran baik 

tahunan maupun bulanan 
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Tugas-tugas kasir yakni : 

a. Menyediakan kas kecil (petty cash) yang diperlukan 

untuk operasi perusahaan sehari-hari. 

b. Membantu tugas staf accounting dalam menyusun 

laporan kas harian 

c. Memeriksa kas masuk dan keluar dari rekening 

perusahaan 

d. Memeriksa absensi karyawan 

Bagian piutang bertugas : 

a. Melakukan penagihan piutang perusahaan kepada pihak 

luar 

b. Mengantar dokumen-dokumen untuk ditandatangani oleh 

komisaris 

Pengelolaan stock mobil bertugas : 

a. Menyimpan pencatatan mengenai data dan kuantitas 

persediaan mobil 

b. Menangani administrasi pembelian mobil 

6. Part Manager 

Manager suku cadang mengepalai divisi suku cadang dan 

membawai staf administrasi. 

Tugas dan tanggung jawab manager suku cadang ialah : 

a. Memastikan efektivitas kegiatan divisi suku cadang 

b. Mengawasi jalannya aktivitas divisi suku cadang 
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c. Melakukan pemesanan suku cadang bila diperlukan 

d. Menyusun laporan persediaan 

Tugas-tugas staf administrasi suku cadang yakni : 

a. Membuat pencatatan pembelian dan penjualan suku cadang 

b. Memastikan kuantitas stock suku cadang sesuai dengan 

tertera dalam pencatatan 

c. Membantu menyusun laporan persediaan 

d. Menyusun laporan pembelian, laporan penjualan, dan 

laporan harga pokok setiap bulan. 

e. Menata layout gudang suku cadang. 

7. Service Manager 

Service Manager membawahi para montir dan staf administasi 

divisi service. 

Tanggung jawab Service Manager : 

a. Mengelola workshop 

b. Memberi instruksi kerja kepada service advisor 

c. Mengawasi aktivitas divisi service 

Tugas-tugas para teknisi (mekanik) 

a. Mengerjakan reparasi sesuai dengan yang diinstruksikan 

b. Memelihara workshop 

c. Memberikan informasi kepada para pelanggan mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan mobilnya. 
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Tugas-tugas administrasi service  

a. Menerima dan melayani pelanggan yang ingin mereparasi 

mobilnya 

b. Membuat surat perintah kerja (SPK) 

c. Membuat DTR(Dealer Technical Report) bila diperlukan 

d. Menggantikan tugas kasir jika kasir berhalangan. 

8. Office boy  

a. Membersihkan seluruh area kantor 

b. Membuka dan menutup pintu kantor pada pagi dan sore hari 

c. Melakukan pembelian perlengkapan kantor 

9. Security  

Tugas-tugas security antara lain : 

Menjaga keamanan dan ketertiban perusahaan 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Biaya Kualitas  

 Biaya kualitas untuk menghasilkan kualitas yang baik, maka 

dengan ini PT Maju Mobilindo mengeluarkan biaya pelatihan 

karyawan, biaya pemeliharaan peralatan bengkel dan biaya pengerjaan 

ulang (rework). Biaya pelatihan karyawan, dan biaya pemeliharaan 

peralatan bengkel termasuk dalam biaya pencegahan sedangkan biaya 

pengerjaan ulang termasuk dalam biaya kegagalan internal. Biaya 

kualitas ini dapat ditekan dengan cara meminimalisasi adanya rework 
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atas jasa service yang nantinya akan mengurangi pemborosan sehingga 

biaya kegagalannya pun akan turun. Dengan reduksi biaya kualitas, 

maka total biaya produksinya akan mengalami penurunan tanpa harus 

mengurangi standar kualitasnya sehingga akan mampu mendongkrak 

omset jasa service. 

  PT Maju Mobilindo melakukan pelatihan mekanik dan 

pemeliharaan peralatan bengkel yang dilakukan setiap tahun yang 

termasuk dalam biaya kualitas. Biaya tersebut digunakan untuk 

meningkatkan keahlian mekanik dan fungsi dari peralatan bengkel. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan jasa service. Adapun 

Penggolongan biaya-biaya yang merupakan biaya kualitas pada PT 

Maju Mobilindo tahun 2011- 2015 yaitu sebagai berikut: 

4.2.1.1  Biaya Pencegahan  

      Biaya-biaya yang termasuk biaya pencegahan yang harus 

dikeluarkan oleh PT Maju Mobilindo adalah sebagai berikut: 

a. Biaya pelatihan karyawan di PT Maju Mobilindo merupakan 

biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja yang 

berhubungan dengan pelatihan karyawan yang menunjang proses 

suku cadang. Biaya pelatihan karyawan yaitu pada tahun 2011 

sebesar Rp.57.595.487, tahun 2012 sebesar Rp.59.106.182, tahun 

2013 sebesar Rp.59.843.967, tahun 2014 sebesar Rp.47.400.982, 

dan pada tahun 2015 sebesar Rp.60.152.344. Biaya pelatihan 

karyawan setiap tahun meningkat, hal itu disebabkan biaya 
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pelatihan karyawan setiap bulan ada evaluasi hasil kerja karena 

itu karyawan mendapatkan kenaikkan strata jabatan dari Helper 

(Pembantu Mekanik) - Mekanik MT (Maintenance Technical) - 

Mekanik RT (Repair Technical) - Mekanik DT (Diagnose 

Technical) – Foreman (Bertanggung jawab atas semua pekerjaan 

teknisi/mekanik) - Service advisor (yang mengatur flow kerja area 

workshop dan sebagai penanggung jawab semua teknisi dan 

foreman) - Service manager. kenaikkan strata jabatan karyawan 

berhak mendapatkan pelatihan karyawan (training) untuk bisa 

menjalakan tugas/pekerjaan selanjutnya secara SOP (Standar 

Operasional Prosedur). Selain di pengaruhi oleh kenaikan strata 

jabatan, kenaikan biaya training karyawan juga dipengaruhi oleh 

biaya akomodasi yang tidak stabil (fluktuatif). 

b. Yang termasuk dalam biaya pencegahan yang selanjutnya yaitu 

Biaya pemeliharaan kendaraan yang menunjang proses suku 

cadang yang merupakan biaya yang dibebankan untuk 

pemeliharaan kendaraan apabila mengalami kerusakan. Biaya 

kualitas untuk pemeliharaan kendaraan yaitu pada tahun 2011 

sebesar Rp.  5.991.224, tahun 2012 sebesar Rp.10.368.080, tahun 

2013 sebesar Rp.12.759.194, tahun 2014 sebesar Rp.  8.297.141, 

dan pada tahun 2015 sebesar Rp.18.503.765.  biaya pemeliharaan 

kendaraan setiap tahun lebih rendah dibandingkan biaya pelatihan 

karyawan di karena untuk pemeliharaan kendaraan dilakukan 
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sendiri oleh perusahaan sehingga biaya (Budget) yang dikeluarkan 

untuk perlatan dan ongkos karyawan bisa lebih ditekan (rendah). 

Jika mengalami peningkatan, hal tersebut dipengaruhi oleh 

tingginya jumlah stock (unit) yang tersedia pada tahun tersebut, 

yang secara otomatis akan meningkatkan biaya pemeliharaan 

yang harus dikeluarkan.  

4.2.1.2 Biaya Penilaian 

   Biaya penilaian ialah adalah biaya yang terjadi untuk 

menentukan apakah produk atau jasa memenuhi syarat (standar) 

yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini tidak ada biaya 

penilaian yang digunakan dikarenakan biaya peniliain dari 

kualitas tersebut ditentukan oleh ATPM (agen tunggal 

pemegang merek) HPM (honda prospect motor). 

4.2.1.3 Biaya Kegagalan Internal  

Biaya kegagalan internal itu biaya yang dikeluarkan 

sebelum barang sampai ketangan konsumen. Biaya kualitas 

yang termasuk dalam biaya kegagalan internal yaitu: Biaya 

pengerjaan kembali (rework) yaitu biaya yang terjadi karena 

adanya barang rusak atau belum memenuhi standar yang 

ditetapkan. Biaya kualitas untuk biaya pengerjaan kembali 

(rework) yaitu pada tahun 2011-2015 sebesar Rp.100.063.788,- . 

Dimana setelah dilakukan service, Customer mengeluhkan 

adanya kerusakan dibagian lain-lain sehingga customer meminta 
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pertanggung jawaban dari dealer untuk menangani kerusakkan 

tersebut. Biaya tersebut termasuk biaya internal baik berupa 

perbaikan maupun penggantian. 

 4.2.1.4 Biaya Kegagalan Eksternal 

       Biaya kegagalan eksternal itu biaya yang terjadi dalam 

rangka meralat cacat kualitas setelah produk sampai pada 

pelanggan dan laba yang gagal di peroleh karena diperoleh 

hilangnya peluang sebagai akibat adanya produk atau jasa yang 

tidak dapat diterima oleh pelanggan, yang temasuk dalam biaya 

kegagalan eksternal adalah biaya administrasi untuk menangani 

pengembalian produk. Biaya kualitas untuk biaya pengembalian 

produk yaitu pada tahun 2011-2015 sebesar Rp.969.815.700,- . 

yang dimaksud dengan biaya kegagalan eksternal adalah 

warranty claim ialah merupakan penggantian produk atau jasa 

yang tidak dapat diterima oleh pelanggan, produk tersebut 

dianggap kurang layak, untuk biaya pergantian tersebut 

sepenuhnya di tanggung oleh dealer dan customer tidak akan 

dikenakan biaya pergantian apapun, contoh nya seperti: Air Bag. 

4.2.1.5 Biaya Pendapatan Jasa service  

Biaya kualitas untuk biaya  pendapatan jasa service yaitu 

pada tahun 2011-2015 sebesar Rp. 1.410.097.854,- . 

Laporan Biaya Kualitas Tahun 2011- 2015 adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 
Laporan Realisasi Biaya Kualitas per Kwartal Pada PT Maju Mobilindo 

Periode 2011-2015 

       Sumber : Data PT Maju Mobilindo yang diolah 
 

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah biaya kualitas per kwartalan yang 

terjadi dari tahun 2011-2015, dimana setiap empat bulan PT Maju 

Mobilindo membuat laporan biaya kualitas kwartalan sehingga setiap 

tahunnya ada tiga kwartal yang dilaporkan. Sementara untuk memudahkan 

analisis terhadap perubahan jumlah realisasi biaya kualitas untuk setiap 

periodenya serta dalam upaya untuk menilai efektivitas program 

pengendalian kualitas di PT Maju Mobilindo, maka penulis tampilkan 

Tahun Kwartal 
Biaya 

Pencegahan 
(Rp) 

Biaya 
Kegagalan 

Internal 
(Rp) 

Biaya 
Kegagalan 
Eksternal 

(Rp) 

Pendapatan Jasa 
Service 

(Rp) 

2011 
 
I 

 
23.285.560 

 
7.937.400 

 
49.231.000 

 
480.283.700 

 II 21.171.164 4.704.800 62.231.900 508.065.773 

 III 19.129.987 4.853.000 57.255.000 523.828.876 

2012 
 
I 

 
25.146.184 

 
6.637.000 

 
58.755.000 

 
501.373.800 

 II 22.252.378 4.726.414 64.275.900 554.984.960 

 III 22.075.700 6.239.500 57.623.400 536.755.200 

2013 
 
I 

 
28.277.194 

 
8.575.200 

 
67.155.000 

 
507.302.081 

 II 24.056.538 6.049.000 57.007.654 532.525.580 

 III 20.269.429 6.482.113 47.324.980 575.137.300 

2014 
 
I 

 
19.139.567 

 
6.209.000 

 
68.646.240 

 
628.925.483 

 II 17.968.486 7.746.389 64.086.470 670.390.086 

 III 18.590.070 5.553.990 70.877.620 672.015.024 

2015 
 
I 

 
24.932.795 

 
6.460.400 

 
91.782.760 

 
663.339.950 

 II 17.217.710 4.813.586 70.296.776 820.591.517 
 III 36.505.514 13.075.996 83.266.000 890.213.974 

Total 340.018.366 100.063.788 969.815.700 9.065.733.304 
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laporan realisasi biaya kualitas dalam bentuk laporan per tahun dari 

masing-masing komponen biaya kualitas, yaitu dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015 seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 
Jumlah Realisasi Biaya Kualitas Pada PT Maju Mobilindo 

Periode 2011-2015 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

             Sumber : Data PT Maju Mobilindo yang diolah 
 
 

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah biaya pencegahan mengalami 

peningkatan Rp.63.586.711 pada tahun 2011 menjadi Rp.78.656.109 di 

tahun 2015.  laporan biaya kualitas total selama kurun waktu lima tahun 

terakhir, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Tahun 

Realisasi 
Biaya 

Pencegahan 
(Rp) 

Realisasi 
Biaya 

Kegagalan 
Internal 

(Rp) 

Realisasi 
Biaya 

Kegagalan 
Eksternal 

(Rp) 

Realisasi 
Pendapatan Jasa 

Service 
(Rp) 

2011 63.586.711 17.495.200 168.717.900 249.799.811 

2012 69.474.262 17.602.914 180.654.300 267.731.476 

2013 72.603.161 21.106.313 171.487.634 265.197.108 

2014 55.698.123 19.509.379 203.610.330 278.817.832 

2015 78.656.109 24.349.982 245.345.536 348.351.627 

Total  340.018.366 100.063.788 969.815.700 9.065.733.304 
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Tabel 4.3 
Total Biaya Kualitas Pada PT Maju Mobilindo 

Periode 2011-2015 
 

 

 

 

 

 

                   Sumber : Data PT Maju Mobilindo yang diolah 
 

Tabel 4.3 menunjukkan total biaya kualitas yang didapat dari total 

biaya pencegahan dan ditambahkan dengan total biaya kegagalan (internal 

dan eksternal) sehingga menghasilkan total biaya kualitas. 

 

   4.2.2. Rasio Profitabilitas 

Penelitian ini dihubungkan dengan rasio profitabilitas sehingga 

terdiri dari beberapa rasio-rasio Profitabilitas dengan sebagai berikut : 

      1. Gross Profit Margin 

    Gross Profit Margin adalah perbandingan penjualan bersih 

dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio 

antara laba kotor dengan penjualan bersih. Dibawah ini bentuk 

laporan per tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seperti 

yang dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut : 

 

 Tahun 
Total Biaya 

Kualitas 
(Rp) 

Total Biaya 
Kegagalan  

(Rp) 

Total Pendapatan 
Jasa Service 

(Rp) 

2011 249.799.811  186.213.100    249.799.811 

2012 267.731.476 198.257.214 267.731.476 

2013 265.197.108 192.593.947 265.197.108 

2014 278.817.832 223.119.709 278.817.832 

2015 348.351.627 269.695.518 348.351.627 
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Tabel 4.4 
Gross Profit Margin Pada PT Maju Mobilindo 

Periode 2011-2015 
 

 

 

 

 

  
Sumber : Data PT Maju Mobilindo yang diolah   
 
  

Tabel 4.4 Berdasarkan rasio Gross profit margin diketahui 

bahwa rasio ini menujukkan seberapa besar laba kotor yang 

diperoleh perusahaan untuk seluruh penjualannya. Semakin besar 

nilai rasionya, maka semakin besar laba kotor yang di peroleh 

perusahaan PT Maju Mobilindo. 

Gross Profit Margin pada tahun 2013 dan 2014 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dikarenakan terjadinya 

peningkatan HPP di ke dua tahun tersebut. Pada tahun 2015 Gross 

Profit Margin naik kembali karena penjualan bersih mampu 

mengcover HPP yang mengalami peningkatan. 

 

2. Profit on Sales 

    Profit on Sales adalah perbandingan jumlah hasil penjualan 

yang diperoleh selama masa tertentu dengan laba sesudah pajak. 

Rasio Profit on Sales dipergunakan untuk menilai profitabilitas, 

 Tahun 
Penjualan Bersih- 

HPP 
(Rp) 

Penjualan Bersih  
(Rp) 

Gross Profit 
Margin  

(%) 

2011 10.238.658.804 104.873.792.994 9,76 

2012 13.596.117.329 143.700.119.780 9,46 

2013 17.560.526.762 253.415.398.541 6,92 

2014 18.589.999.639 270.812.310.281 6,86 

2015 26.887.500.310 295.809.423.332 9,08 
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sekaligus kemampuan manajemen perusahaan menekan biaya 

operasional. Dibawah ini bentuk laporan per tahun dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015 seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4.5 

berikut : 

Tabel 4.5 
Profit on Sales Pada PT Maju Mobilindo  

Periode 2011-2015 
 

 

 

 

 

  Sumber : Data PT Maju Mobilindo yang diolah 
 

Tabel 4.5 Berdasarkan rasio Profit on Sales maka diperoleh 

bahwa kinerja perusahaan mengalami penurunan. Penurunan ini 

disebabkan oleh Profit on Sales yang mengalami penurunan 

ditahun 2013 dan di tahun 2014, namun total penjualan bersih yang 

terus meningkat setiap tahunnnya.  

Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan di karena 

kan terjadi nya biaya dan beban-beban lain yang menyebabkan 

terjadinya penurunan laba sesudah pajak walaupun penjualan 

bersih pada dua tahun tersebut mengalami peningkatan masih tidak 

mampu meningkatkan Profit on Sales. Penjualan bersih di tahun 

2013 dan 2014 mengalami kenaikkan, akan tetapi juga diikuti 

 Tahun 
Laba Sesudah Pajak 

 (Rp) 
Penjualan Bersih  

(Rp)  
Profit on Sales  

(%) 

2011 2.141.197.456 104.873.792.994 2,04 

2012 3.054.577.041 143.700.119.780 2,12 

2013 2.016.421.563 253.415.398.541 0,79 

2014 4.249.005.770 270.812.310.281 1,56 

2015 10.115.353.735 295.809.423.332 3,41 
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dengan kenaikkan biaya kualitas sehingga menyebabkan terjadinya 

penurunan Profit on Sales. 

3. Return on Investment 

Return on Investment adalah membandingkan laba setelah 

pajak dengan total aktiva. Dibawah ini bentuk laporan per tahun 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seperti yang dapat 

dilihat dalam Tabel 4.6 berikut : 

         Tabel 4.6 
Return on Investment Pada PT Maju Mobilindo 

Periode 2011-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data PT Maju Mobilindo yang diolah 
 
 

Tabel 4.6 Berdasarkan rasio Return on Investment maka 

diperoleh bahwa kinerja perusahaan mengalami penurunan. 

Penurunan ini disebabkan oleh Return on Invesment yang 

mengalami penurunan ditahun 2015 melebihi tahun 2014, namun 

total aktiva terus meningkat setiap tahunnnya. 

Pada tahun 2014 terjadi peningkatan Return on Investment 

dikarenakan adanya peningkatan aktiva pajak (yang dilihat dari 

meningkatnya kas) dan diikuti dengan peningkatan laba sesudah 

 Tahun 
Laba Sesudah Pajak 

 (Rp) 
Total Aktiva 

 (Rp) 

Return on 
Investment 

 (%) 

2011 2.141.197.456 23.339.677.834 9,17 

2012 3.054.577.041 35.902.289.145 8,50 

2013 2.016.421.563 62.142.708.588 3,24 

2014 4.249.005.770 69.288.854.296 16,30 

2015 10.115.353.735 69.447.454.799 14,56 
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pajak dan menurunnya biaya kualitas sehingga Return on 

Investment meningkat. Pada tahun 2015 terjadi kembali penurunan 

nilai Return on Invesment dari tahun 2014 di karenakan adanya 

peningkatan pajak dibayar dimuka (laporan neraca) sehingga 

mempengaruhi tingkat Return on Invesment (Pengembalian 

Investasi). 

4. Return on Equity 

Return on Equity atau sering disebut Rentabilitas Modal 

Sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak 

keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Dibawah ini 

bentuk laporan per tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015 seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.6 
         Return on Equity Pada PT Maju Mobilindo 

 Periode 2011-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : Data PT Maju Mobilindo yang diolah  
  

Tabel 4.6 Berdasarkan rasio Return on Equity terjadi 

penurunan di tahun 2013. Namun total modal sendiri setiap 

tahunnya terus meningkat. 

 Tahun 
Laba Sesudah Pajak 

(Rp) 

Total Modal 
Sendiri  

(Rp) 

Return on 
Equity 

(%) 

2011 2.141.197.456 15.197.455.872 14,08 

2012 3.054.577.041 12.996.400.311 23,50 

2013 2.016.421.563 17.564.162.995 11,48 

2014 4.249.005.770 19.645.201.321 21,62 

2015 10.115.353.735 19.824.016.211 51,02 
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Fluktuasinya Return on Equity disebabkan oleh perubahan 

total modal sendiri, dimana jika total modal sendiri mengalami 

peningkatan dan samakan dengan  tingginya laba sesudah pajak 

akan meningkatkan Return on Equity. Sebaliknya, jika total modal 

sendiri menurun dan laba sesudah pajak menurun maka Return on 

Investment akan ikut menurun juga. 

 

  4.3 Pembahasan  

Hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa biaya kualitas 

merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam 

penelitian ini biaya kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan berguna 

untuk memperbaiki kualitas jasa service sehingga bisa naiknya 

profitabilitas perusahaan. Biaya kualitas dapat digolongkan, yaitu biaya 

pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan 

eksternal. Biaya kualitas sebagai perangkat bagi manajemen atau pihak 

lain untuk mempermudah melakukan analisis terhadap elemen-elemen 

biaya kualitas baik itu dari segi perilakunya maupun hubungan antar 

masing-masing elemen dari biaya tersebut serta pengaruhnya terhadap 

variabel lain diluar biaya kualitas, misalnya dengan tingkat produktivitas 

dan profitabilitas perusahaan. Golongan biaya kualitas tersebut dapat 

dikelompokkan lagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu biaya pengendalian 

(cost of control) yang terdiri dari biaya pencegahan dan penilaian. 
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Semakin besar perusahaan menginvestasikan modalnya pada aktifitas 

pengendalian, maka semakin kecil biaya kegagalan terjadi. 

Berikut ini rekap dari Biaya Kualitas dan hasil perhitungan 

Profitabilitas : 

Tabel 4.7 
Rekap Biaya Kualitas dan Perhitungan Profitabilitas 

Pada PT Maju Mobilindo Periode 2011-2015 

       Sumber : Data PT Maju Mobilindo yang diolah 
 
 

Pada Tabel 4.7 diatas jika biaya kualitas naik akan mempengaruhi 

profitabilitas ialah naik turunnya biaya kualitas akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan karena biaya kualitas 

merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menunjang 

aktivitas perusahaan. Ketika biaya kualitas ini naik mengindikasikan bahwa 

penjualan juga semain naik sehingga biaya kualitas yang dikeluarkan 

semakin besar, namun besar kecilnya biaya kualitas yang dikeluarkan harus 

tidak boleh melebihi penjualan karena akan berpengaruh terhadap Gross 

Profit Margin, Return on Invesment dan Return on Equity. Karena Profit on 

Sales yang dihasilkan harus mampu mengcover biaya kualitas yang 

dikeluarkan. Ketika Profit on Sales mampu mengcover biaya kualitas maka 

 Tahun 
Biaya Kualitas 

(Rp) 
Gross Profit 
Margin (%) 

Profit on 
Sales 
(%) 

Return on 
Investment 

(%) 

Return on 
Equity 

(%) 

2011 436.012.911 9,76 2,04 9,17 14,08 

2012 465.988.690 9,46 2,12 8,50 23,50 

2013 457.791.055 6,92 0,79 3,24 11,48 

2014 501.937.541 6,86 1,56 16,30 21,62 

2015 618.047.145 9,08 3,41 14,56 51,02 



56 

 

tingkat Gross Profit Margin juga akan ikut naik dengan adanya peningkatan 

Profit on Sales. Begitu juga tingkat Return on Invesment dan Return on 

Equity juga akan ikut meningkat. Jadi naiknya biaya kualitas akan 

meningkatkan Gross Profit Margin, Return on Invesment dan Return on 

Equity diikuti juga dengan peningkatan Profit on Sales, sehingga secara 

keseluruhan biaya kualitas berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 Berdasarkan Rekap biaya kualitas dan perhitungan Profitabilitas 

diatas : 

 1.   Terjadi fluktuasi setiap tahun biaya kualitas dan Profit margin setiap 

tahunnya. Data di atas menunjukkan jumlah biaya kualitas yang 

terjadi dari periode 2011-2015, dimana setiap pertahunnya PT Maju 

Mobilindo mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 menjadi 

Rp.249.799.811, begitu pula yang terjadi pada tahun 2015 

peningkatan yang terjadi sangat tinggi yaitu Rp.348.351.627. Hal 

serupa terjadi pada biaya pelatihan karyawan dimana dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2015, rata-rata jumlah biaya pertahunnya terus mengalami 

kenaikan yaitu sebesar Rp.57.595.487 pada tahun 2011 menjadi 

Rp.59.106.182 di tahun 2012 menjadi Rp.59.843.967 di tahun 2013 

menjadi Rp.47.400.982 di tahun 2014 dan sebesar Rp.60.152.344 di 

tahun 2015.  

 2. Gross Profit Margin pada tahun 2013 dan 2014 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dikarenakan terjadinya 
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peningkatan HPP di ke dua tahun tersebut. Pada tahun 2015 Gross 

Profit Margin naik kembali karena penjualan bersih mampu 

mengcover HPP yang mengalami peningkatan. 

3.  Profit on Sales Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan 

dikarenakan terjadinya biaya dan beban-beban lain yang 

menyebabkan terjadinya penurunan laba sesudah pajak walaupun 

penjualan bersih pada dua tahun tersebut mengalami peningkatan 

masih tidak mampu meningkatkan Profit on Sales. Penjualan bersih 

di tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikkan, akan tetapi juga 

diikuti dengan kenaikkan biaya kualitas sehingga menyebabkan 

terjadinya penurunan Profit on Sales. 

4. Return on Investment Pada tahun 2014 terjadi peningkatan Return on 

Investment di karena kan adanya peningkatan aktiva pajak (yang 

dilihat dari meningkatnya kas) dan diikuti dengan peningkatan laba 

sesudah pajak dan menurunnya biaya kualitas sehingga Return on 

Investment meningkat. Pada tahun 2015 terjadi kembali penurunan 

nilai Return on Invesment dari tahun 2014 di karenakan adanya 

peningkatan pajak dibayar dimuka (laporan neraca) sehingga 

mempengaruhi tingkat Return on Invesment (Pengembalian 

Investasi). 

5. Return on Equity Pada tahun 2014 terjadi peningkatan Return on 

Equity dikarenakan adanya peningkatan aktiva pajak (yang dilihat 

dari meningkatnya kas) dan diikuti dengan peningkatan laba sesudah 
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pajak dan menurunnya biaya kualitas sehingga Return on Equity 

meningkat. Pada tahun 2015 terjadi kembali penurunan nilai Return 

on Invesment dari tahun 2014 di karenakan adanya peningkatan 

pajak dibayar dimuka (laporan neraca) sehingga mempengaruhi 

tingkat Return on Equity (Pengembalian Investasi). 

   Meningkatnya Gross Profit Margin, Profit on Sales, Return 

on Investment, dan Return on Equity oleh meningkatnya biaya 

kualitas yang meliputi biaya pelatihan karyawan, biaya pemeliharaan 

kendaraan, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. 

Dalam hal ini komposisi biaya terbesar terdapat di biaya pelatihan 

karyawan. Biaya pelatihan karyawan selalu meningkat setiap 

tahunnya dikarenakan adanya update teknologi otomotif terbaru 

sehingga para teknisi perlu melakukan training untuk meningkatkan 

product knowledge. Hal ini diperlukan untuk bisa menangani 

trouble-trouble terbaru sehingga bisa menurunkan biaya kegagalan. 

   Jadi dengan adanya analisis biaya kualitas dapat membantu 

perusahaan dalam menentukan besaran (jumlah) biaya kualitaas yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya, sehingga 

perusahaan mengetahui biaya kualitas mana yang harus dapat 

ditambahkan dan mana yang harus dikurangi demi meningkatkan 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu analisis 

biaya kualitas juga dapat dijadikan gambaran perusahaan dalam 
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menilai kinerja perusahaan terutama untuk menilai seberapa baik 

kinerja karyawan dalam pemberian jasa service. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada 

bab ini akan ditarik kesimpulan dan saran yang mungkin dapat bermanfaat 

bagi kemajuan PT Maju Mobilindo dimana yang akan datang, maka penulis 

memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut. 

5.1     Kesimpulan 

Hasil analisis yang telah dilakukan, Biaya kualitas meningkat berarti 

menunjukkan pendapatan jasa service meningkat dan sebaliknya jika biaya 

penilaian menurun akan meningkatkan jumlah produk yang rusak. 

Disebabkan suku cadang yang jelek, kerusakan mesin ataupun  karyawan 

yang kurang teliti dalam melakukan pekerjaannya. Melihat kondisi tersebut 

di atas, perusahaan perlu meningkatkan pengawasan mulai dari pemilihan 

karyawan, pelatihan tenaga kerja, dan proses pengerjaan mobil service. 

Prorfitabilitas perusahaan yang terus meningkat dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan pelanggan 

dan sedikitnya produk yang rusak 

    4.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis menyarankan : 

1. Diharapkan perusahaan lebih meningkatkan aktivitas pencegahan 

sebagai upaya peningkatan dan pengendalian terhadap kualitas 
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produk agar dapat mencapai tingkat kerusakan nol sehingga tidak 

ada biaya kegagalan yang harus ditanggung oleh perusahaan.  

2. Perusahaan  sebaiknya  secara  berkala  baik  itu  per  bulan,  

triwulan atau pertahun untuk  secara  khusus 

membuat/melaporkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas, yaitu laporan biaya 

kualitas, karena informasi biaya kualitas akan memberikan 

berbagai macam manfaat, antara lain memberikan  arahan  untuk  

melakukan  perbaikan-perbaikan  yang  substansial,  

mengidentifikasi  pemborosan dalam aktivitas yang tidak 

menambah nilai serta ukuran penilaian kerja dan lain sebagainya 

3. Perusahaan sebaiknya meningkatkan training secara berkelanjutan 

agar karyawan dapat melakukan proses pengerjaan secara benar. 
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