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ABSTRAK 

 

Perusahaan mebel Sri Rejeki adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

produksi berbagai macam produk mebel. Tujuan yang hendak dicapai dengan 

dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana biaya kualitas 

dengan metode zero defect dapat digunakan untuk meningkatkan laba pada 

perusahaan mebel Sri Rejeki Nganjuk. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data tentang sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi misi perusahaan, jenis 

produk, proses produksi, harga jual produk, laporan biaya kualitas, dan laporan 

laba rugi tahun 2011 sampai dengan 2013. Variabel yang diteliti adalah biaya 

kualitas, metode zero defect, dan laba. 

Berdasarkan pembahasan penelitian ini biaya kualitas perusahaan mebel          

Sri Rejeki belum mencapai zero defect, hal ini dapat diketahui dengan masih 

adanya biaya kegagalan eksternal yang menyebabkan biaya kualitas perusahaan 

mebel Sri Rejeki mengalami pemborosan. 

Hasil penelitian menunjukkan jika perusahaan dapat menerapkan biaya 

kualitas berdasarkan metode zero defect sebesar 2,5% dari penjualan, maka biaya 

kualitas perusahaan dapat ditekan serendah-rendahnya dan biaya kegagalan 

eksternal sampai pada angka nol. Dari membandingkan antara laporan laba rugi 

perusahaan yang belum diperhitungkan biaya kualitasnya menggunakan metode 

zero defect dengan laporan laba rugi yang sudah diperhitungkan biaya kualitasnya 

menggunakan metode zero defect dapat diketahui bahwa laba bersih perusahaan 

mebel Sri Rejeki mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 sebesar            

Rp14.144.465, tahun 2012 sebesar Rp 14.210.685, dan pada tahun 2013 sebesar 

Rp9.119.795. 

 

Kata Kunci: Biaya Kualitas, Metode Zero Defect, Laba 

 

 

ABSTRACT 
 

Sri Rejeki companyisa company engaged inthe production ofvarious kinds 

offurniture products. Goals to beachieved bythis research istodeterminehow the 

costs ofqualitywithzero defectmethodcanbe usedtoimprove the returnonSri 

RejekiNganjukfurniturecompany. 

Data analysis techniqueusedinthisresearchisdescriptivequantitative, data 

sourcesused inthis study areprimary data. The primary data usedin this 

studyincludesdata on thecompany's briefhistory, organizational structure, vision 
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of company, type ofproduct, productionprocess, product price, quality cost 

reports, andstatements of incomein 2011up to 2013.The variables studied werethe 

cost ofquality, zero defectmethod, andprofit. 

Based on the discussionof thisresearchqualityfurniture companycostsSri 

Rejekihas notreachedzero defect, itcanbe knownby the presence ofexternal failure 

costsarecausingthe cost of qualityfurniture companySri fortuneexperiencedwaste. 

The results showifthe companycanimplement costzero 

defectqualitybasedmethodat 2.5% ofsales, thecost ofthe quality ofthe companycan 

be reducedas low as possibleandexternal failure coststozero. Fromcomparing 

thecompany's income statementthat has not beenaccounted forusing 

thecostmethod ofzero defectqualitywithan income 

statementexpensecalculatedusing the method ofzero defectqualitycan be seenthat 

thenetprofit ofthe companyfurnitureSri fortuneincreased, whichin 2011amounted 

toRp14,144,465,in 2012amounting to Rp14,210,685, andin 2013amounted 

toRp9,119,795. 

 

Keywords: Cost ofQuality, Zero DefectMethod, Profit 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Biaya kualitas merupakan biaya-

biaya yang dikeluarkan karena adanya 

produk yang berkualitas rendah dan 

semua biaya-biaya yang terkait 

perbaikan kualitas produksi. Biaya 

kualitas berkaitan erat dengan 

penciptaan, pengidentifikasian, 

perbaikan dan pencegahan kerusakan. 

Oleh karena itu, penerapan biaya 

kualitas harus dilaksanakan sejak awal 

proses produksi sampai akhir proses 

produksi. Penerapan biaya kualitas 

khususnya dalam pemilihan standar 

kualitas dilakukan dengan dua metode, 

yaitu metode tradisional dan metode 

standar kerusakan nol (zero defect). 

Standar kerusakan nol (zero 

defect) merupakan standar kinerja yang 

mengharuskan tidak ada produk yang 

rusak. Konsep dari standar kerusakan 

nol (zero defect) adalah perusahaan 

harus berusaha mengeliminasi biaya-

biaya kegagalan secara terus menerus 

dan mencari cara untuk meningkatkan 

kualitas. Dengan dilakukannya 

penerapan biaya kualitas dengan 

menggunakan standar kerusakan nol 

(zero defect) diharapkan dapat 

mengurangi besarnya biaya akibat 

rendahnya kualitas, pengerjaan ulang 

suatu produk, dan biaya lain-lain yang 

berhubungan dengan biaya kualitas. 

Kualitas produk yang baik secara tidak 

langsung dapat meningkatkan pangsa 

pasar dan nilai jual, sehingga dapat 

meningkatkan laba. 

Perusahaan Sri Rejeki merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam 

bidang mebel, yaitu perusahaan yang 

memproduksi berbagai macam produk 

kebutuhan mebel. Produk yang 

diproduksi meliputi meja, kursi, sofa, 

bufet, almari, dan kebutuhan produk 

mebel lainnya. Selama ini perusahaan 

melakukan program peningkatan 

kualitas berdasarkan pendekatan 

tradisional, karena merupakan standar 

kualitas sederhana yang mengijinkan 

kemungkinan masih terjadinya 

sejumlah tertentu produk rusak yang 

akan diproduksi dan dijual. Dengan 

masih adanya produk yang rusak 

tersebut perusahaan masih 

menanggung biaya pengerjaan ulang 

suatu produk dan biaya-biaya lain yang 
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berhubungan dengan biaya kualitas 

yang jumlahnya cukup besar. 

Rumusan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: Bagaimana 

biaya kualitas dengan metode zero 

defect dapat digunakan untuk 

meningkatkan laba perusahaan pada 

perusahaan mebel Sri Rejeki Nganjuk.  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana biaya 

kualitas dengan metode Zero Defect 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

laba pada perusahaan mebel     Sri 

Rejeki Nganjuk. 

Dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan 

dan informasi yang bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan dan 

pengembangan penerapan biaya 

kualitas pada perusahaan mebel Sri 

Rejeki Nganjuk dan dapat digunakan 

sebagai tambahan referensi dalam 

penelitian selanjutnya, khususnya 

masalah biaya kualitas guna 

meningkatkan laba perusahaan. 

METODE PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini ruang lingkupnya 

hanya mencakup penerapan biaya 

kualitas berdasarkan metode zero 

defect pada UD. Sri Rejeki yang 

beralamat di Desa Sumengko RT.02 

RW.03 Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Nganjuk. 

Sumber Data 

Data dalam penelitian ini 

meliputi: data tentang sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, visi misi perusahaan, jenis 

produk, proses produksi, harga jual 

produk, laporan biaya kualitas, dan 

laporan laba rugi tahun 2011 sampai 

dengan 2013. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data 

adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan 

bagian personalia untuk 

memperoleh data tentang jenis 

produk yang diproduksi, proses 

produksi, dan harga jual produk. 

2. Dokumentasi 

Dari dokumentasi diperoleh data 

tentang sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, 

tujuan perusahaan, data laporan 

biaya kualitas, dan laporan 

keuangan berupa laporan laba rugi 

perusahaan. 

Identifikasi dan Definisi Operasional 

Variabel 

a. Biaya Kualitas  

Biaya kualitas adalah biaya-biaya 

yang terjadi atau mungkin akan 

terjadi karena kualitas yang buruk. 

b. Metode Zero defect 

Metode Zero defect adalah standar 

kinerja yang mengharuskan produk 

atau jasa yang diproduksi tidak ada 

produk yang rusak. 

c. Laba 

Laba adalah kelebihan penghasilan 

diatas biaya-biaya selama satu 

periode akuntansi. 

Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif, 

yaitu dengan menganalisa data yang 

diperoleh dalam penelitian, 

menguraikan secara deskriptif hasil 

penelitian serta mengambil kesimpulan. 

Dalam melakukan analisis, 

peneliti menggunakan langkah sebagai 

berikut : 

1. Menghitung biaya kualitas 

perusahaan dengan analisis 

persentase total biaya kualitas dari 

penjualan. 

2. Penerapan biaya kualitas 

berdasarkan metode zero defect 

dengan batas maksimal 2,5% dari 

penjualan. 
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3. Membuat laporan laba rugi yang 

menggunakan biaya kualitas 

berdasarkan metode zero defect, 

kemudiandibandingkan dengan 

laporan laba rugi aktual 

perusahaan. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Biaya kualitas yang dikeluarkan 

oleh perusahaan Sri Rejeki selama tiga 

tahun, yaitu tahun 2011 sampai dengan 

2013 adalah sebagai berikut: 

1. Biaya pencegahan 

a. Biaya desain produk, yaitu 

biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk merancang 

atau mendesain produk. 

b. Biaya pelatihan kualitas, yaitu 

biaya-biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk program-

program pelatihan internal dan 

eksternal, yang meliputi upah 

dan gaji yang dibayarkan dalam 

pelatihan. 

c. Biaya pemeliharaan mesin, 

biaya ini termasuk biaya untuk 

pemasangan, penyesuaian, 

perawatan perbaikan dan 

pengecekan alat-alat produksi. 

2. Biaya penilaian 

Biaya penilaian yang ada pada 

perusahaan Sri Rejeki adalah biaya 

inspeksi bahan, merupakan biaya 

yang dikeluarkan untuk menguji dan 

menginspeksi bahan yang datang, 

produk dalam proses, dan produk 

yang selesai. 

3. Biaya kegagalan internal 

a. Biaya sisa bahan, merupakan 

biaya sisa bahan baku yang 

tidak terpakai selama proses 

produksi. 

b. Biaya pengerjaan ulang 

(rework), merupakan biaya-

biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk memproduksi 

ulang produk rusak menjadi 

produk yang layak untuk dijual 

kembali. 

c. Biaya kegagalan eksternal 

Biaya kegagalan eksternal yang 

ada pada perusahaan Sri Rejeki 

adalah biaya perbaikan atau 

penggantian, merupakan biaya-

biaya perbaikan atau 

penggantian dari barang-barang 

yang dikembalikan dan ongkos 

angkut untuk barang yang 

dikembalikan. 

 

Sesuai dengan apa yang ada di 

teknik analisis data, maka dalam 

pembahasan ini akan dipaparkan 

langkah-langkah yang digunakan 

dalam pemecahan masalah penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Menghitung biaya kualitas 

perusahaan Sri Rejeki dengan 

analisis persentase total biaya 

kualitas dari penjualan. 

a. Perhitungan persentase biaya 

kualitas terhadap penjualan tahun 

2011 

Biaya pencegahan  

 =  Rp   43.388.400 

Biaya penilaian   

 =  Rp   11.337.800 

Biaya kegagalan internal  

 =  Rp   22.613.640 

Biaya kegagalan eksternal 

 =  Rp   22.619.000 

Total biaya kualitas  

 =  Rp   99.958.840 

Persentase terhadap penjualan = 

Total biaya kualitas : Penjualan 

=  Rp 99.958.840 : Rp 

3.432.575.000  =  2, 91 % 

b. Perhitungan persentase biaya 

kualitas terhadap penjualan tahun 

2012 

Biaya pencegahan  

=  Rp   54.036.940 

Biaya penilaian   

=  Rp   16.200.000 

Biaya kegagalan internal  
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=  Rp   23.546.620 

 

 

Biaya kegagalan eksternal      

=  Rp   18.277.500 

Total biaya kualitas  

=  Rp 112.061.060 

Persentase terhadap penjualan       

=  Total biaya kualitas : Penjualan 

 

= Rp 112.061.060 : Rp 

3.914.015.000 

=     2, 86 % 

c. Perhitungan persentase biaya 

kualitas terhadap penjualan tahun 

2013 

Biaya pencegahan  

=  Rp   75.984.000 

Biaya penilaian   

=  Rp   19.850.310 

Biaya kegagalan internal  

=  Rp   17.472.860 

Biaya kegagalan eksternal      

=  Rp   14.688.000 

Total biaya kualitas  

=  Rp 127.959.170 

Persentase terhadap penjualan        

=  Total biaya kualitas : Penjualan 

=  Rp 127.959.170 : Rp 

4.753.575.000  =  2, 69 % 

 

Dari perhitungan biaya kualitas 

dengan analisis persentase kualitas dari 

penjualan di atas, biaya kualitas pada 

tahun 2011 sebesar 2,91% dari 

penjualan senilai Rp 3.432.575.000. 

Biaya kualitas tahun 2012 sebesar 

2,86% dari penjualan senilai Rp 

3.914.015.000. sedangkan, biaya 

kualitas tahun 2013 sebesar 2,69% dari 

penjualan Rp 4.753.575.000.  

Perusahaan Sri Rejeki juga masih 

menanggung biaya kegagalan 

eksternal, hal ini bisa dilihat dengan 

masih adanya biaya penggantian 

barang atau retur pada biaya kualitas 

perusahaan Sri Rejeki. Dari angka di 

atas dapat diketahui perusahaan Sri 

Rejeki belum mencapai zero defect, 

karena zero defect mensyaratkan 

persentase biaya kualitas dari penjualan 

tidak boleh lebih dari 2,5% dan 

kegagalan eksternal harus sampai pada 

angka nol. 

Meskipun belum mencapai 

standar zero defect, ada kecenderungan 

bahwa perusahaan mebel Sri Rejeki 

dapat menuju zero defect. Hal ini dapat 

dilihat dari biaya kegagalan eksternal 

yang selalu menurun dari tahun        ke 

tahun, tahun 2011 sebesar Rp 

22.619.000 pada tahun 2012 turun 

menjadi  Rp 18.277.500 dan kemudian 

pada tahun 2013 kembali turun menjadi       

Rp 14.688.000. Oleh karena itu 

perusahaan Sri Rejeki perlu 

meningkatkan lagi aktivitas 

pencegahan sebagai tindakan agar 

standar zero defect dapat tercapai. 

2. Penerapan biaya kualitas 

berdasarkan metode zero defect 

dengan batas maksimal 2,5% dari 

penjualan. 

a. Perhitungan penerapan biaya 

kualitas berdasarkan metode zero 

defect tahun 2011 

Total biaya kualitas =  2,5 % dari 

Penjualan  

=  2,5 %  X  Rp 3.432.575.000 

=  Rp  85.814.375 

b. Perhitungan penerapan biaya 

kualitas berdasarkan metode zero 

defect tahun 2012 

Total biaya kualitas =  2,5 % dari 

Penjualan 

=  2,5 %  X  Rp 3.432.575.000 

=  Rp  97.850.375 

c. Perhitungan penerapan biaya 

kualitas berdasarkan metode zero 

defect tahun 2013 

Total biaya kualitas =  2,5 % dari 

Penjualan 

=  2,5 %  X  Rp 3.432.575.000 

=  Rp  118.839.375 

Sesuai dengan perhitungan 

penerapan biaya kualitas dengan 
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metode zero defect,bila perusahaan Sri 

Rejeki melakukan investasi pada 

aktivitas pencegahan dan aktivitas 

penilaian yang didukung penerapan 

biaya kualitas dengan metode zero 

defect sebesar 2,5% dari penjualan, 

maka perusahaan akan mengalami 

penurunan biaya kualitas sebesar Rp 

14.144.465 (Rp 99.958.840 – Rp 

85.814.375) untuk tahun 2011, pada 

tahun 2012 sebesar Rp 14.210.685 (Rp 

112.061.060 – Rp 97.850.375), 

sedangkan tahun 2013 sebesar Rp 

9.119.795 (Rp 127.959.170 – Rp 

118.839.375). 

Berdasarkan uraian di atas, 

pelaksanaan penerapan biaya kualitas 

dengan metode zero defect secara tepat 

dan efektif dapat berdampak pada 

tingkat kegagalan eksternal sampai 

pada angka nol dan biaya kualitas dapat 

ditekan serendah-rendahnya, yaitu 

dengan batas maksimal biaya kualitas 

tidak boleh lebih dari batas toleransi 

sebesar 2,5% dari penjualan. 

3. Membuat laporan laba rugi yang 

menggunakan biaya kualitas 

berdasarkan metode zero defect, 

kemudian dibandingkan dengan 

laporan laba rugi aktual perusahaan Sri 

Rejeki. 

Dari perbandingan antara laporan 

laba rugi perusahaan mebel        Sri 

Rejeki yang belum menggunakan biaya 

kualitas berdasarkan metode zero 

defect dengan laporan laba rugi yang 

sudah diperhitungkan menggunakan 

metode zero defect dapat diketahui 

bahwa biaya kualitas perusahaan mebel 

Sri Rejeki  mengalami penurunan atau 

penghematan. Selain biaya kualitas 

perusahaan yang mengalami 

penurunan, laba bersih perusahaan 

mebel Sri Rejeki juga mengalami 

peningkatan, yaitu pada tahun 2011 

sebesar Rp 14.144.465 (Rp 

412.150.543 – Rp 398.006.078), tahun 

2012 sebesar Rp 14.210.685 (Rp 

528.706.925 – Rp 514.496.240), 

sedangkan pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan sebesar Rp 9.119.795 (Rp 

683.865.944 – Rp 674.746.149). 

 

Berdasarkan analisis di atas, 

dapat diketahui bahwa besarnya biaya 

kualitas dapat berpengaruh terhadap 

laba bersih perusahaan mebel Sri 

Rejeki. Hal ini dapat diketahui bahwa 

biaya kualitas perusahaan mebel Sri 

Rejeki akan mengalami penurunan atau 

penghematan jika perusahaan dapat 

menerapkan biaya kualitas dengan 

metode zero defect dan laba bersih 

perusahaan juga akan meningkat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai penerapan biaya 

kualitas dengan metode zero defect 

guna meningkatkan laba perusahaan 

(studi kasus pada perusahaan mebel Sri 

Rejeki Nganjuk) yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan biaya kualitas yang 

dilakukan perusahaan mebel Sri 

Rejeki sebenarnya sudah cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari 

besarnya persentase perbandingan 

biaya kualitas dengan penjualan 

yang terjadi pada tahun 2011 

sebesar 2,91%, tahun 2012 sebesar 

2,86%, dan tahun 2013 sebesar 

2,69%. Dari angka persentase 

kualitas di atas dapat diketahui 

bahwa perusahaan mebel Sri 

Rejeki belum mencapai zero 

defect, tetapi biaya kualitas 

perusahaan sudah menunjukkan 

tiap tahunnya cenderung 

mendekati zero defect. 

2. Jika perusahaan dapat menerapkan 

biaya kualitas berdasarkan metode   

zero defect sebesar 2,5% dari 

penjualan, maka biaya kualitas 

perusahaan    dapat ditekan 
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serendah-rendahnya dan biaya 

kegagalan eksternal sampai       

pada angka nol. Hal ini 

dikarenakan produk yang 

dihasilkan sudah dikerjakan secara 

benar sejak awal pengerjaannya 

sehingga tidak perlu lagi adanya 

tambahan biaya pengerjaan ulang 

dan pengembalian produk.  

3. Dari hasil perbandingan antara 

laporan laba rugi perusahaan yang 

belum diperhitungkan biaya 

kualitasnya menggunakan metode 

zero defect dengan laporan laba 

rugi yang sudah diperhitungkan 

biaya kualitasnya menggunakan 

metode zero defect dapat diketahui 

bahwa laba bersih perusahaan 

mebel Sri Rejeki mengalami 

peningkatan, yaitu pada tahun 

2011 sebesar Rp 14.144.465, tahun 

2012 sebesar Rp 14.210.685, dan 

pada tahun 2013 sebesar Rp. 

9.119.795. Dengan hasil ini 

membuktikan bahwa penerapan 

biaya kualitas dengan metode zero 

defect dapat meningkatkan laba 

perusahaan mebel Sri Rejeki.  

Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini, maka 

peneliti dapat memberikan saran-saran 

kepada perusahaan mebel Sri Rejeki 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Perusahaan sebaiknya menerapkan 

biaya kualitas berdasarkan metode 

zero defect sebesar 2,5% dari 

penjualan agar biaya kualitas 

perusahaan tidak mengalami 

pemborosan dan tingkat kegagalan 

eksternal akan mencapai angka nol. 

b. Sebaiknya perusahaan melakukan 

investasi pada aktivitas pencegahan 

dan aktivitas penilaian sehingga 

perusahaan dapat menghasilkan 

produk yang baik dan sesuai dengan 

standar kualitas yang ditentukan. 
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