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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan riset yang menjadi salah satu acuan peneliti 

dalam melakukan penelitian saat ini dan dapat memperkaya teori-teori yang 

digunakan. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian 

saat ini: 

 

2.1.1 Ni Kadek Ratna Sari dan Ni Ketut Purnawati (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian kualitas yang 

dilakukan oleh perusahaan Pie Susu Barong sudah optimal. Penelitian dilakukan di 

perusahan Pie Susu Barong di Kota Denpasar. Peneliti ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Metode pengambilan sampel menggunakan random sampling. 

Data yang digunakan adalah jumlah kerusakan produk pada periode Oktober 

sampai dengan November 2017. Teknik analisis data mengunakan alat statistical 

Quality Control, yaitu diagram peta kendali p dan diagram sebab akibat serta 

analisis biaya kualitas. Hasil analisis biaya kualitas menujukkan pengendalian 

kualitas belum optimal, karena tingkat kerusakan aktual 7.884 biji pie susu (TQC) 

sebesar Rp. 45.130.510 terdiri dari (QCC) sebesar Rp. 35.669.710 dan QAC sebesar 

Rp. 9.460.800 lebih besar dibandingkan tingkat kerusakan 15.308 pie susu. 
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Persamaan: 

1. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Quality 

Control  di suatu perusahaan.  

2. Sampel dari Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu berfokus pada satu 

produk. 

3. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu menggunakan data kerusakan untuk 

analisis. 

 

Perbedaan: 

1. Sampel dalam peneltian saat ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan Pie 

Susu Barong. 

2. Penelitian saat ini menggunakan teknik analisis tematik sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan alat bantu statistic yaitu SQC. 

3. Sumber data dari penelitian saat ini yaitu data primer dan sekunder sedangkan 

pada penelitian terdaulu hanya menggunakan data sekunder. 

4. Metode pengambilan sampel penelitian saat ini yaitu menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan random sampling. 
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2.1.2 Yul Stella Tampai, Jacky S.B Suarauw dan Jessy J. Pondaag (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Quality Control  yang 

dilakukan dalam meningkatkan kualitas air bersih yang di produksi perusahaan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Lokasi penelitian yaitu 

pada perusahaan PT.Air Manado yang berada di Jl. Yos Sudarso, Pasal Dua, Kota 

Manadoo, Sulawesi Utara. Waktu penelitian ini yaitu dua bulan dari Maret sampai 

bulan April 2017. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT. 

Air Manado telah menerapkan Quality Control dalam proses produksi dengan 

membangun instalasi pengolahan air dan lab uji tes mutu air bersih, akan tetapi 

masih belum optimal untuk itu perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan mutu 

produksi dengan pengadaan mesin pompa dan genset.  

Persamaan: 

1. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Quality 

Control  suatu perusahaan. 

2. Jenis penelitian dari penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yang digunakan 

merupakan penelitian kualitatif. 

3. Metode pengumpulan data dari penelitian saat ini dan penelitian terdahulu 

yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

4. Sumber data yang digunakan Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah 

sumber data primer. 
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Perbedaan: 

1. Penelitian saat ini tujuannya berfokus pada defect dan rework dari produk 

sedangkan tujuan pada penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan kualitas 

dari produk . 

2. Sampel dalam peneltian saati ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangakan penilitian terdahulu pada PT. Air Manado. 

3. Waktu penelitian dalam penelitian saat ini yaitu satu bulan sedangkan pada 

penelitian terdahulu yaitu dua bulan. 

 

2.1.3 Moh Ririn Rosyidi (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian kualitas 

pada UD. Jazuli IB pada penangkapan ikan bader/tawes dan sistem pengendalian 

mutu yang menggunakan kualitas statistik. Pengendalian control dengan 

pengendalian peta kendali dan biaya kualitas. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif 

dilakukan melalui pendekatan deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan 

pengendalian mutu pada pengolahan ikan bader/tawes. Analisis kuantitatif 

digunakan untuk menganalisis sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan 

kerusakan pengolahan ikan bader/tawes menggunakan statistical Quality Control 

(SQC). Hasil penelitian ini adalah implementasi Quality Control dalam pengolahan 

ikan bader/tawes dalam memenuhi standar perusahaan. 
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Persamaan: 

1. Sampel penelitian saat ini dan penelitian terdahulu berfokus pada satu produk. 

2. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu menggunakan data kerusakan untuk 

analisis. 

3. Analisis data penelitian saat ini dan penelitian terdahulu menggunakan analisis 

kualitatif. 

Perbedaan: 

1. Sampel dalam penelitian saat ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangkan penelitian terdahulu pada TPI UD. Jazuli Gresik. 

2. Penelitian saat ini menggunakan teknik analisis tematik sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan alat bantu statistic yaitu SQC. 

3. Penelitian saat ini menggunakan analisis kualitatif sedangkan selain 

menggunakan analisis kualitatif  juga menggunakan analisis kauntitatif. 

 

2.1.4 Lilia Pasca Riani (2016)  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Quality Control  pada produk 

tahu putih di industri rumahan di kabupaten trenggalek. Merupakan jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subyek penelitian yaitu industri rumahan 

tahu kasih yang beralamat di RT.14 RW. 04 Desa Bendoagung, Kecamatan 

Kampak, Kabuaten Trenggalek. Sedangkan obyek penelitiannya adalah proses 
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produksi tahu putih. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

observasi. 

Persamaan: 

1. Sampel penelitian saat ini dan penelitian terdahulu berfokus pada satu produk. 

2. Teknik pengumpulan data penelitian saat ini dan penelitian terdahulu 

menggunakan wawancara dan observasi. 

Perbedaan: 

1. Sampel dalam penelitian saat ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangkan penelitian terdahulu pada industri rumahan. 

2. Penelitian saat ini menggunakan teknik analisis tematik sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan alat peta kendali p. 

 

2.1.5 Ayunita Kusuma Wardani (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Quality Control  pada 

bagian produksi PT. Indohamafish, dan efektifitas pelaksanaan Quality Control 

pada bagian produksi PT. Indohamafish ditinjau dari prinsip Hazard Analysis 

Critical Control Point (HACCP). Penelitian ini dilaksanakan pada PT. 

Indohamafish, Desa Pengambengan, Bali. Jenis penelitian ini yaitu kuantiatif dan 

juga kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, kuisioner, dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer 

dan data sekunder. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pelaksanaan Quality 



25 

 

 

 

Control  pada bagian produksi PT. Indohamafish dengan menggunakan sistem 

HACCP didasarkan pada tujuh prinsip, yaitu: a) melakukan suatu analisis bahaya, 

b) mengidentifikasi titik pengendalian kritis (CCP), c) menetapkan critical limit, d) 

melakukan pemantauan, e) melakukan tindakan perbaikan, f) melakukan verifikasi 

penerapan program HACCP secara berkala, g) mendokumentasikan dan 

mengendalikan hasil pemantauan terhadap penerapan program HACCP. Dan 

efektifivitas pelaksanaan Quality Control pada bagian PT. Indohamafish ditinjau 

dari penerapan HACCP secara keseluruhan berada pada kategori sangat efektif 

dengan presentase 85%. 

Persamaan: 

1. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Quality 

Control  di suatu perusahaan. 

2. Metode pengumpulan data penelitian saat ini dan penelitian terdahulu 

menggunakan wawancara, dan dokumentasi. 

3. Sumber data yang digunakan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah 

sumber data primer data sekunder. 

Perbedaan: 

1. Penelitian saat ini tujuan berfokus pada defect dan rework dari produk 

sedangkan penelitian terdahulu tujuannya berfokus pada efektivitas 

pelaksanaan Quality Control . 
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2. Sampel dalam peneltian saati ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangkan penelitian terdahulu pada PT. Indohamafish. 

3. Penelitian saat ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi 

untuk pengumpulan data sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

kuisioner. 

2.1.6 Beata Mrugalska dan Edwin Tytyk (2015)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsep pendekatan untuk Quality 

Control  terhadap produk yang kuat terhadap ketidakpastian dan memungkinkan 

untuk meningkatkan keandalan produk dan keamanan operasi. Penelitian ini 

melakukan beberapa beberapa pendekatan dan juga melakukan analisis terhadap 

pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian menunujukkan 

bahwa metode Quality Control berdasarkan estimasi par meter dapat diterapkan 

untuk produk sederhana dimana hubungan linear antara parameter dan output dapat 

ditemukan.  

Persamaan:  

1. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Quality 

Control  pada suatu produk.  

2. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu meneliti dan melakukan analisis 

tentang kualitas buruk pada suatu produk. 
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Perbedaan: 

1. Sampel dalam peneltian saati ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan beberapa perusahaan. 

2. Penelitian saat ini menggunakan teknik analisis tematik sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan beberapa pendekatan untuk menguji Quality Control. 

2.1.7 Yuliyarto dan Yanuar Surya Putra (2014) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalasis Quality Control  pada produksi 

susu sapi di CV. Cita Nasional Tahun 2014. Sampel dalam penelitian ini adalah 

bagan Quality Control yang ada di CV. Cita Nasional. Data yang digunakan adalah 

data primer dengan cara observasi kegiatan distribusi susu dan data sekunder yag 

berasal dari laporan harian dan bagian Quality Control. Tipe Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Alat 

analisis yang digunakan adalah dengan alat bantu statistic yang terdapat pada 

Satistical Quality Control (SQC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

permasalahan yang sering terjadi dalam proses produksi susu sapi di CV. Cita 

Nasional adalah produktivitas sapi perah yang rendah, bahkan kualitas susu yang 

tidaak memenuhi standar industri.  

Persamaan: 

1. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Quality 

Control  di suatu perusahaan.  
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2. Metode pengumpulan data penelitian saat ini dan penelitian terdahulu 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3. Sumber data yang digunakan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah 

sumber data primer data sekunder. 

Perbedaan: 

1. Penelitian saat ini tujuan berfokus pada Quality Control yaitu defect dan 

rework dari produk sedangkan penelitian terdahulu tujuannya berfokus pada 

Quality Control dari produk. 

2. Sampel dalam peneltian saati ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangkan penelitian terdahulu pada CV. Cita Nasional. 

3. Penelitian saat ini mengunakan teknik analisis tematik sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan alat bantu statistic yaitu SQC. 

4. Penelitian saat ini menggunakan analisis kualitatif sedangkan selain 

menggunakan analisis kualitatif penelitian terdahulu juga menggunakan 

analisis kauntitatif. 

2.1.8 Sulaeman (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pengendalian kualitas menggunakan alat bantu Quality Control  Circle (QCC) 

bermanfaat dalam upaya mengendalikan tingkat kerusakan produk di perusahaan. 

Salah satu teknik pengumpuln data menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil 

penerapan metode (QCC) yang diterapkan, berhasil menurunkan NG kotor debu 
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type 2MD dari 0.78% di bulan januari turun menjadi 0.11% di bulan mei 2014. Dan 

secara langsung berpengaruh terhadap total NG/cacat yang terjadi. Dan secara 

keseluruhan analisa mengenai NG kotor debu ini dapat diterapkan di semua type di 

line Speedometer Digital. 

Persamaan: 

1. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Quality 

Control  di suatu perusahaan.  

2. Sampel penelitian saat ini dan penelitian terdahulu berfokus pada satu produk. 

3. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu menggunakan data kerusakan untuk 

analisis. 

4. Salah satu teknik pengumpulan data penelitian saat ini dan penelitian terdahulu 

menggunakan wawancara. 

Perbedaan: 

1. Sampel dalam penelitian saati ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangkan penelitian terdahulu pada PT. INS. 

2. Penelitian saat ini menggunakan teknik analisis tematik sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan alat bantu yaitu QCC. 

3. Analisis penelitian saat ini menggunakan analisis kualitatif sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan analisis kuantitatif. 
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2.1.9 Chialin Chen, Jun Zhang, dan Teresa Delaurentis (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan satu sama lain mendukung model 

analitik dan kasus eksplorasi untuk mempelajari masalah-masalah manajerial dan 

kebijakan yag terkait Quality Control  dalam manajemen rantai pasokan makanan 

dengan fokus pada industri susu di cina. Berdasarkan model rantai pasokan dengan 

uji sampel penerimaan di bawah Quality Control yang tidak pasti, kami tunjukkan 

bahwa semua itu tergantung pada teknologi sampling yang digunakan. Peneliti juga 

mengeksplorasi efek dari berbagai harga dan opsi pengaturan kontrol vertikal pada 

Quality Control dan distribusi dari SCM. Selain itu, juga menggunakan studi kasus 

eksplorasi tentang insiden susu yang tercemar tahun 2008 di China. Hasil analisis 

menunjukkan alih-alih kesalahan persepsi umum “Quality Control” produk 

makanan dari pasar global negara berkembang, sebenarnya strategi penegndalian 

vertikal yang buruk dalam mengelola makanan dan risiko yang menyebabkan 

insiden susu yang tercemar. 

Persamaan: 

1. penelitian saat ini dan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Quality 

Control  di suatu perusahaan.  

2. Sampel penelitian saat ini dan penelitian terdahulu berfokus pada satu produk. 

3. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu meneliti kualitas buruk pada suatu 

produk. 
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Perbedaan: 

1. Sampel dalam peneltian saati ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangkan penelitian terdahulu pada industri susu di cina. 

2. Penelitian saat ini menggunakan teknik analisis tematik sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan model analitik. 

3. Peneliti terdahulu juga berfokus pada Supply Chain Management. 

 

2.1.10 Varsha M. Magar dan Dr. Vilas B. Shinde (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pengenalan 7 alat QC 

dan untuk meningkatkan tingkat Quality Control  pada proses manufaktur dengan 

menerapkannya. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu berupa data 

variabel dan analisis kualitatif yang berupa data tentang atribut dalam penelitian. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwaa penggunaan tujuh QC secara terus 

menerus meningkatkan karakteristik personil dari orang orang yang terlibat. 

Sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan ide baru, 

memecahkan masalah, dan melakukan perencanaan yang tepat. 

Persamaan: 

1. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang 

efektifitas Quality Control .  

2. Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian 

kualitatif. 
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Perbedaan: 

1. Sampel dalam peneltian saati ini yaitu pada PT. Rajawali Tanjungsari 

sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan beberapa perusahaan. 

2. Penelitian saat ini menggunakan teknik analisis tematik sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan (tujuh QC) untuk menguji Quality Control. 

3. Penelitian saat ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian 

terdahulu merupakan penelitian kuantitatif. 

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori digunakan peneliti untuk dijadikan pedoman ketika akan 

melakukan analisis pada fenomena dan data yang telah ditemukan. Landasan teori 

dalam penelelitian ini yaitu: 

2.2.1 Kaizen 

Sejak Massakai Imai memperkenalkan istilah budaya kaizen pada bukunya  

KAIZEN – The Key to Japan’s Competitive Success (1986), istilah ini mulai 

digunakan dengan bebas dan menjadi koneksi pada praktik manajemen jepang serta 

menjadi koneksi pada praktik manajemen Jepang serta menjadi kunci nyata dari 

kesuksesan perusahaan-perusahaan Jepang seluruh dunia. Istilah (kaizen) sendiri 

berasal dari dua kata yaitu (kai) yang berarti mereformasi, merubah, memodifikasi, 

meemriksa, dan menguji serta (zen) yang berarti berbudi luhur dan kebaikan (imai 

, 1986: Macpherson,2015). Pada intinya kaizen merupakan perubahan yang lebih 
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baik (Macpherson, 2015: 3). Itulah mengapa kaizen sangat baik digunakan dalam 

semua industri karena kaizen merupakan perbaikan terus menerus. 

Vincent (2006), mendefinisikan  Kaizen adalah satu istilah dalam bahasa 

Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus (continuous 

improvement). Usaha untuk menurunkan biaya dari produk dan proses yang ada 

merupakan konsep biaya kaizen (Hansen dan Mowen, 2006). Analisis aktivitas 

dapat menurunkan biaya dabagi menjadi empat cara, antara lain: 

1. Penghapusan Aktivitas   

Berfokus pada aktivitas yang bukan penambah nilai. Setelah aktivitas yang 

bukan penambah nilai teridentifikasi, maka ukuran harus diambil untuk 

menghindarkan perusahaan dari aktivitas ini (Hansen dan Mowen, 2006).  

2. Pengurangan Aktivitas 

Pengurangan biaya dapat dicapai dengan mengurangi aktivitas yang bukan 

penambah nilai. Pengurangan aktivitas merupakan strategi jangka pendek yang 

ditempuh dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap aktivitas. 

3. Pemilihan Aktivitas 

Melibatkan pemilihan antara aktivitas yang berbeda disebabkan oleh 

strategi bersaing. Sehingga, strategi yang berbeda menyebabkan aktivitas yang 

berbeda  (Hansen dan Mowen, 2006). 
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4. Pembagian Aktivitas 

Pembagian aktivitas terutama ditujukan untuk mengelola aktivitas 

penambah nilai. Dengan mengidentifikasi aktivitas penambah nilai yang masih 

belum dimanfaatkan secara penuh dan kemudian memanfaatkan aktivitas 

tersebut untuk mrnghasilkan berbagai objek biaya, perusahaan akan 

meningkatkan produktivitas pemanfaatan aktivitas tersebut dalam 

menghasilkan objek biaya (Muna dan Saftiana, 2007). 

Kaizen costing yang merupakan perbaikan secara terus menerus dapat 

membantu perusahaan untuk mengurangi biaya dan juga bisa mengurangi 

banyaknya aktivitas yang tidak diperlukan saat produksi, sehingga bisa mengurangi 

waktu yang berlebih saat produksi. Kaizen costing digunakan sebagai landasan teori 

dalam penelitian ini karena meruapkan proses perbaikan terus-menerus pada 

kualitas suatu produk. 

2.2.2 Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya memiliki peranan yang penting bagi pihak manajemen suatu 

perusahaan agar dapat memiliki pemahaman dalam melakukan penetapan harga 

pokok pada produk yang dihasilkan. Hal itu dapat meningkatkan dan juga 

mempertahankan kualitas produk yang secara tidak langsung dapat menjamin 

kelancaran penerimaan pendapatan atas laba dari penjualan yang terjadi. 

Mulyadi (2014: 7), mendefinisikan bahwa akuntansi biaya adalah proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan 

penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. 
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Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Proses akuntansi biaya dapat 

ditujukan pula untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal 

ini akuntansi biaya harus memperhatikan akuntansi manajemen. Dengan demikian 

akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Akuntansi biaya 

menghasilkan informasi untuk memenuhi berbagai macam tujuan.Untuk tujuan 

penentuan biaya produksi, pengendalian biaya, tujuan pengambilan keputusan 

khusus. 

Klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya 

1. Biaya produksi adalah semua biaya dan sumber ekonomis yang dikeluarkan 

selama proses produksi. 

2. Biaya nonproduksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi produksi 

yaitu perancangan, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan 

pelanggan, dan administrasi umum. 

Tujuan Akuntansi Biaya 

Mulyadi (2014: 7), mendefinisikan bahwa akuntansi biaya mempunyai tiga 

tujuan pokok, yaitu:  

1. Penentuan kos produk 

Untuk memenuhi tujuan penentuan biaya produk, akuntansi biaya 

mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau 

penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang 

terjadi di masa yang lalu atau biaya historis. Umumnya akuntansi biaya untuk 

penentuan biaya produk ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar 

perusahaan. 
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2. Pengendalian biaya 

Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang 

seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika biaya 

yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas untuk 

memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya 

seharusnya. 

3. Pengambilan keputusan khusus 

Pengambilan keputusan khusus yang menyangkut masa yang akan datang. 

Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa 

yang akan datang. Informasi biaya ini tidak dicatat dalam catatan akuntansi 

biaya, melainkan hasil dari suatu proses peramalan. 

 Mulyadi (2014: 298), mendefinisikan masalah-masalah khusus yang 

berhubungan dengan bahan baku ada 3 yaitu:  

1. Sisa Bahan (scarp materials) 

Di dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bagian 

produk jadi. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses 

pengerjaannya disebut dengan sisa bahan. 

2. Produk Cacat (defective goods) 

Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah 

ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk 

memperbaikinya. 
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3. Produk Rusak (spoiled goods) 

Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah 

ditetapkan, secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang 

baik. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya merupakan 

pencatatan dan pelaporan yang berhubungan dengan biaya-biaya dan tujuan dari 

akuntansi biaya yaitu menentukan biaya pada produk dan pengendalian biaya. Teori 

akuntansi biaya memiliki pengaruh terhadap penelitian saat ini karena pada 

akuntansi biaya membahas adanya perlakuan terhadap kerusakan produk seperti 

defect dan rework. 

 

2.2.3 Biaya Kualitas 

Hansen dan Mowen (2009: 272), mendefiisikan bahwa biaya kualitas adalah 

biaya-biaya yang timbul karena telah terdapat produk yang kualitasnya buruk.  

Produk yang memenuhi atau melebihi spesifikasi desain dan bebas dari cacat yang 

mungkin memepengaruhi penampilan atau mempengaruhi kinerjanya disebut 

memiliki kualitas kesesuaian yang tinggi. Pencegahan deteksi, dan aktivitas lain 

yang berkaitan dengan produk cacat memakan biaya yang sering disebut sebagai 

biaya kualitas. istilah biaya kualitas mengacu pada semua biaya yang terjadi untuk 

mencegah terjadinya barang cacat atau biaya yang harus dikeluarkan karena adanya 

barang cacat. Biaya kualitas dapat dibagi menjadi empat kategori. Dua kategori dari 

pemilahan ini adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian, biaya yang terjadi agar 

konsumen tidak mendapatkan produk cacat. Dua kategori lainnya adalah biaya 
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kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal, terjadi karena adanya barang 

cacat (Garison, Noreen, dan Brewer, 2006:82).  

Blocher, Stout, dan Garry (2012: 486), mendefinisikan biaya kualitas terdiri 

dari beberapa jenis, yaitu: 

1. Biaya Pencegahan 

Biaya pencegahan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah 

terjadinya kecacatan kualitas produk. Biaya pecegahan mencakup biaya 

pelatihan kualitas, biaya desain ulang produk, biaya perawatan peralatan, 

dan biaya siste informasi. 

2. Biaya Penilaian 

Biaya penilaian merupakan biaya yang terkonsentrasi pada pengukuran dan 

analisis data untuk menentukan keselarasan antara hasil produksi dengan 

spesifikasi yang dtentukan. Biaya ini digunakan selama masa produksi dan 

secara prioritas biaya ini untuk mengidentifikasi produk-produk rusak. 

Biaya penilaian mencakup biaya pengujian dan inspeksi, dan instrument dan 

peralatan pengujian. 

3. Biaya Kegagalan Internal 

Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan karena 

rendahnya kualitas yang ditemkan sejak penilaian awal sebelum produk 

dikirimkan kepada pelanggan. Biaya kegagalan internal mencakup: 
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a. Biaya kegiatan koreksi 

Biaya ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mencari penyebab 

kegagalan dan mencari solusinya. 

b. Biaya pengerjaan ulang (rework) 

Biaya ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses 

pengerjaan ulang agar dapat memenuhi standar kualitasyang ditentukan. 

c. Biaya sisa bahan baku (scrap) 

Biaya ini adalah kerugian yang terjadi karena adanya sisa bahan bku 

yang tidak terpakai dalam upaya memenuhi tingkat kualitas yang 

dikehendaki. 

d. Biaya proses 

Biaya yang digunakan untuk mendesain ulang produk atau proses, 

penghentian mesin yang tidak terencana untuk penyesuaian, dan 

kehilangan produksi yang bertujuan untuk perbaikan dan pengerjaan 

kembali. 

4. Biaya Kegagalan Eksternal 

Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya terkait cacatnya kualitas yang 

terdeteksi setelah produk sampai ke tangan pelanggan. Biaya eksternal 

mencakup biaya perbaikan, biaya eluhan pelanggan, dan penjualan yang 

hilang dari konsumen. 
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Hansen dan Mowen (2009: 276), mendefinisikan beberapa manfaat dari biaya 

kualitas yaitu: 

1. Untuk memperbaiki perencanaan manajerial, kontrol, dan pengambilan 

keputusan manajemen. 

2. Untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja dari program perbaikan kualitas. 

3. Untuk menerapkan dan mengawasi efektivitas program kualitas. 

4. Informasi biaya kualitas penting bagi pihak luar ketika mereka menilai 

kualitas perusahaan. 

Biaya kualitas merupakan biaya yang yang dikeluarkan karena memelihara 

kualitas pada prosuk di suatu perusahaan. Biaya kualitas terdiri dari biaya 

pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan juga biaya kegagalan 

eksternal. Biaya kualitas memiliki manfaat yang sangat penting bagi pihak luar dan 

perusahaan. Oleh karena itu, biaya kualitas merupakan salah satu biaya yang 

memeberikan pengaruh besar terhadap biaya perusahaan dan sangat cocok 

digunakan dalam penelitian ini karena ada hubungannya dengan kualitas produk. 

2.2.4 Quality Control  

Heizer dan Render (2014: 244), mendefinisikan kualitas adalah kesuluruhan 

dari fitur dan karakteristik sebuah barang atau jasa yang menggunakan 

kemampuannya untuk memenuhi kebuthan yang telah dijanjikan. Kualitas yang 

baik dapat dilihat dari berbagai pandangan konsumen sesuai dengan dimensinya. 
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Ada Sembilan dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik 

kualitas barang, yaitu sebagai berikut (Russel dan Taylor, 2011: 56): 

1. Kinerja: karakteristik dasar produk 

2. Fitur: item tambahan yang ditambahkan ke fitur dasar. 

3. Keandalan: probabilitas bahwa produk akan beroperasi dengan baik dalam 

jangka waktu yang diharapkan. 

4. Kesesuaian: sejauh mana produk anda memenuhi pra standar yang 

ditetapkan. 

5. Daya Tahan: berapa lama produk berlangsung, rentang hidup sebelum 

penggantian. 

6. Servis: kemudahan mendapat perbaikan, kecepatan perbaikan, dan sopan 

santun dan kompetensi dari orang perbaikan. 

7. Estetika: bagaimana sebuah produk terlihat, terasa, suara, bau atau rasa. 

8. Keamanan: jaminan bahwa pelanggan tidak akan menderita cedera atau 

bahaya dari produk. 

9. Persepsi lain: persepsi subjektif berdasarkan nama merek, iklan dan 

sejenisnya. 

Pengendalian kualitas (Quality Control ) menurut kaoru ishkawa (dalam 

Haning dan Mahfud, 2012: 113) adalah mengembangkan , mendesaian, 

memproduksi dan memberikan layanan produk bermutu yang paling ekonomis, 
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paling berguna dan selalu memuaskan para pelanggannya. Pengendalian kualitas 

(Quality Control ) dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara menetapkan 

standar yang tepat untuk suatu produk. Standar kualitas produk manufaktur meliputi 

bahan baku, proses produksi, produk jadi hingga produk sampai ke tangan 

konsumen. Fungsi pengendalian kualitas ini harus dilaksanakn secara total dan 

terpadu pada setiap langkah yang ditempuh sepanjang siklus manufaktur 

berlangsung. Tujuan utama pengendalian kualitas adalah mendapatkan jaminan 

bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas 

yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah 

mungkin 

Pengendalian kualitas (Quality Control) merupakan pengendalian yang 

bertujuan untuk mengembangkan dan melakukan layanan produk bermutu. 

Pengendalian kualitas dilakukan dengan menetapkan standar untuk kualitas suatu 

produk yang ada. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil sangat memerlukan 

adanya pengendalian kualitas di perushaan mereka karena pengendalian kualitas 

membantu perusahaan untuk menjaga nama baik brand dan menjaga keercayaan 

pelanggan akan produk kita yang selalu memiliki kualitas yang baik. Pengendalian 

kualitas tidak lepas dari pengendalian produksi, karena pengendalian kulaitas 

merupakan bagian pengendalian produksi. Tujuan yang paling penting dari Quality 

Control yaitu agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sempurna sesuai 

standar dan memberikan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk yang 

memiliki kualitas sempurna.  
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2.2.5 Defect 

  Kholmi dan Yuningsih (2009: 136), mendefinisikan produk cacat (defect) 

merupakan yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Produk 

yang cacat berarti suatu barang atau jasa yang dihasilkan dalam proses produksi 

memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang sempurna. 

Menurut Bustamin dan Nurlela (2007: 136), mendefinisikan produk cacat (defect) 

adalah yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan 

tersebut tidak sesuia dengan standart mutu yang diterapkan, tetapi masih bisa di 

perbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Biaya yang dikeluarkan untuk 

produk cacat cuku besar, sehingga produk cacat dianggap sebagai produk yang 

rusak. 

Menurut Hansen dan Mowen (2005: 7) produk cacat (defect) adalah produk 

yang tidak memenuhi spesifikasinya. Hal itu berarti juga tidak sesuai dengan 

standar kualitas yang telah ditetapkan. Kesesuaian dengan kualitas mengasumsikan 

bahwa terdapat suatu cakupan nilai yang diterima untuk setiap spesifikasi atau 

karakteristik kualitas. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Cacat dan Produk 

Rusak Menurut Endah (2001: 123) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

terjadinya produk rusak dalam proses produksi suatu perusahaan, yaitu: 

a.  Sumber Daya Manusia (SDM)  

Sumber daya manusia tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan seperti ketidak 

telitian, kecerobohan, kurangnya konsentrasi, kelelahan, dan kurangnya disiplin 
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serta rasa tanggung jawab yang mengakibatkan terjadinya produk yang tidak 

sesuai standar perusahaan. 

b. Bahan Baku  

Bahan baku sangat mempengaruhi kualitas produk yang akan dihasilkan.  

c. Mesin 

Mesin adalah salah satu alat yang mempengaruhi terjadinya produk rusak. 

Karena untuk menghasilkan produk dengan kualitas baik diperlukan 

mesinmesin yang baik dan terawat dengan baik. 

Sifat Dari Terjadinya Produk Cacat dan Produk Rusak Menurut Mursyidi 

(2008: 119) terjadinya produk cacat dan rusak ada 2 yaitu: Sifat Dari Terjadinya 

Produk Cacat dan Produk Rusak Menurut Mursyidi (2008: 119) terjadinya produk 

cacat dan rusak ada 2 yaitu: 

a.  Bersifat Normal: dimana setiap proses produksi tidak bisa dihindari 

terjadinya produk rusak, maka perusahaan telah memperhitungkan 

sebelumnya bahwa adanya produk rusak. 

b.  Bersifat Kesalahan: dimana terjadinya produk rusak diakibatkan kesalahan 

dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan kurangnya 

pengawasan dan pengendalian, kelalaian pekerja dan sebagainya. 

Produk yang cacat (defect) merupakan produk yang dihasilkan dalam proses 

produksi di suatu perusahaan tapi tidak sesuai dengan standar kuaitas yang telah 

ditetakan oleh perusahaan. Pengendalian produk cacat (defect) dalam sebuah 
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perusahaan tidak hanya terjadi karena QC tapi terkadang masih banyak perusahaan 

yang tidak memakai QC. Quality Control merupakan hal yang sangat penting dalam 

pengendalian kualitas suatu produk. 

2.2.6 Zero Defect 

Philip Crosby dalam Munjiati (2015), mendefinisikan kualitas adalah “Zero 

Defects”, yaitu kesesuaian seratus persen dengan spesifikasi produk. Manajemen 

perusahaan harus mengambil biaya kualitas sebagai bagian dari sistem keuangan. 

Empat prinsip “Zero Defects” antara lain: 

1. Kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan. Setiap produk atau layanan 

seharusnya merupakan deskripsi dari apa yang pelanggan butuhkan. 

2. Pencegahan cacat produk lebih disarankan untuk pemeriksaan kualitas dan 

koreksi. Prinsip kedua ini didasarkan pada pengamatan bahwa mencegah 

kecacatan lebih tidak merepotkan, lebih pasti dan lebih murah daripada 

menemukan dan memperbaikinya. 

3. Zero Defect merupakan standar kualitas. Prinsip ketiga didasarkan pada 

sifat normatif persyaratan, jika persyaratan mengungkapkan apa yang 

benar-benar diperlukan, maka setiap unit yang tidak memenuhi persyaratan 

dan tidak akan memuaskan kebutuhan. Jika unit yang tidak memenuhi 

persyaratan harus diubah untuk mencerminkan realitas. 

4. Kualitas diukur dalam istilah moneter, harga dari ketidak sesuaian. Prinsip 

keempat adalah kunci metodologi. Phil Crosby percaya bahwa setiap cacat 

merupakan biaya, yang sering tersembunyi. Biaya ini mencakup waktu 
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pemeriksaan, pengerjaan ulang, bahan terbuang dan tenaga kerja, 

pendapatan yang hilang dan biaya ketidakpuasan pelanggan. 

Hansen dan Mowen (2009: 279), mendefinisikan bahwa standar kerusakan 

nol (zero defect) berarti bahwa semua produk yang diproduksi sesuai dengan 

spesifikasinya. Standar kerusakan nol (zero defect) biaya kualitas dapat diturunkn 

dengan beberapa strategi (Hansen dan Mowen, 2009: 281), yaitu: 

1. Lakukan serangan langsung terhadap biaya kegagalan untuk memaksanya 

menuju titik nol. 

2. Lakukan investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk 

menghasilkan perbaikan. 

3. Kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. 

4. Lakukan evaluasi secara berkelanjutan dan arahkan kembali untuk 

mendapatkan perbaikan lebih lanjut. 

Zero Defect  merupakan keseuaian seratus persen kualitas produk dari standar 

kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Zero Defect  juga berarti bahwa 

produk tidak memiliki kecacatan sama sekali dan merupakan produk yang 

sempurna. Zero Defect  didapatkan dengan adanya Quality Control  pada 

perusahaan yang bertugas untuk menguji dan memeriksa kualitas produk. Zero 

Defect  dapat dihasilkan dengan adanya kerja sama yang baik antara bagian 

produksi dengan divisi QC, karena jika keduanya memiliki pendapat yang sama dan 

dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik dipastikan produk yng dihasilkan 

sempurna. 
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2.2.7 Rework 

The Canadian International Development Agency (CIDA), mendefinisikan 

rework sebagai mengerjakan sesuatu paling tidak satu kali lebih banyak yang 

disebabkan oleh ketidakcocokan terhadap hasil yang ingin dicapai. Rework sebagai 

melakukan pekerjaan di lapangan lebih dari satu kali ataupun aktifitas yang 

menghilangkan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Rework merupakan 

pegerjaan kembali untuk produk yang tidak memenuhi standart agar bisa dijual ke 

konsumen. 

Pengertian rework diatas masih belum mencakup semua mengenai rework, 

oleh karena itu berikut batasan – batasan mengenai mana yang termasuk rework 

dan mana yang tidak untuk lebih memeperjelas mengenai rework. Menurut Fayek 

dkk (2003) berikut beberapa hal yang tidak termasuk rework: 

1. Perubahan scope pekerjaan mula – mula yang tidak berpengaruh pada 

pekerjaan yang sudah dilakukan 

3 Perubahan desain atau kesalahan yang tidak mempengaruhi pekerjaan di 

lapangan 

4 Kesalahan fabrikasi on-site tetapi tidak mempengaruhi aktivitas di 

lapangan secara langsung (diperbaiki tanpa mengganggu jalannya aktivitas 

produksi). 

Jenis – jenis rework menurut Burati dkk (1992), yaitu:  

1. Repair  
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Lingkup repair mencakup pekerjaan ulang untuk mengembalikan kondisi item 

pekerjaan tertentu ke kondisi awal (pekerjaan yang dimaksud sudah berada 

dalam keadaan selesai). 

2. Revision  

Lingkup revision mencakup pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan 

atau menyempurnakan item pekerjaan yang mengalami perubahan akibat proses 

pelaksanaan pekerjaan.  

3. Replacement 

Replacement merupakan aktivitas perbaikan dengan mengganti suatu unit 

material atau suatu hasil pekerjaan karena tidak berfungsi sesuai standar.  

4. Redesign  

Redesign adalah aktivitas perbaikan yang dilakukan perancang atau pelaksana 

untuk merancang ulang desain. 

Rework merupakan pengerjaan ulang dalam suatu aktivitas, dilakukan 

pengerjaan ulang karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

telah ditetapkan.  Produk jadi yang dihasilkan akan mengalami rework jika produk 

tersebut tidak memenuhi standar kuaitas yang telah ditetapkan perusahaan. Rework 

dilakukan agar semua produk yang diberikan ke tangan konsumen merupakan 

produk sempurna. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
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