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. Tgdut yang berkualita* gqgr {.leT harga yang lsadeh sudah
;e.119 drjumpai di ma'ra-mana. OlJi sebab",t"-;*yut badan usaha kini
1:11,,,i:T*1'Ig 

perhatiannva pada kualitas produv jasa vang -crnas ka& antara lain dengan pembentukan suatu bagian n 
".o, 

y*imenangani kualitas. Namun, sayang sekali, pembentukan-bagian khus; i;tidak diihti.d*e- laporan mengenai_biaya y-c dikJ;6;;-;l;c_
denryn kegratannya dalarn pengendafi; 

'kujitas. 
Biasany4 lapoiantersebut m31ih lieabung dengan llpgrag biaya produksiny". p;;g"bin;;

semacam ini tidak dibenarkan, sebab badan- usaha tidak daput ,iJ"g.tui"r
sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi spesifikasi
kuali.tas pelanggannya (conformance quality). padahal, aAr_ f"p"r*
tersebut tercermin seluruh biaya yang diieluarian dalam .*gtu p".u'rt*
dan pengendalian kualitasnya.

Jika dilihat dari komposisi biaya kualitasny4 urutan yang seharusnya
adalah sebagai beikwt pre_vention cos', appraisai cost, internal failure coit,
dan external failure cosl. Menurut crosby, internar faiture cost darr externor

failure cost haruslah nol se,hab- dalam jangka pu"jung tujuan yang harus
dicapai adalah zero defect. tJntu/r.rn.o.upui-hul ini p..1" p;.r"p;6IRFi.
Alasan lainnya adalah bahwa kedua macam biaya iru adalah nonvalue
added cos.t. Sedangkan appraisal cost, pfia atrt sutt'ntuk memperkirakan
value addednya. Oleh karena itu, Uanyat atrli yang menyarankan tindakan
pencegahanlah yang harus dilakukan sebab tindakai ini lebih murah.

Pada. skripsi eksposisi ini, dibahas mengenai pentingnya analisis
biaya kualitas melalui laporannya sebagai afu uh; d;g* ;*;komprehensif terhadap coiIormoic" qual-rty. penekanan ata" pintiognyl
laporan tersebut semakin dalam manakala pihak manajemen ,ne-uutoftl'
informasi untuk mrcmperbaiki perencar,aar,, pengendalian, dan pengambilan
ll1.* .manSjeri.al yang menyangkur kualitas. Dalam hal' p""ny"Aiu"o
raporan mt, Kaplan dan Atkinson mengungkapkan pentingnya p.r_*
-akufan manajemen dalam membantu-badan- *uta -.n"cap"i';j;
kualitasnya Disamping itu, para akurfian ini dituntut untuk menlerti
dampak informasi tersebut terhadap operasi badan usaha.

Dalam pembahasan prattikny4 yang menggunakan CV ..X, sebagai
objel akan dianalisis biaya kualitasnyt UerOa'slnn penjualan aktu"al,
anggarall trend satu tahuq tr:$ multiperiode, dan berdasar iundarjangka
panjang. 

,Dan pada akhir analisis at an,aisertai implikasi -"u.;.rij yilt
mengungkapkan dampak lebih luas dan lebih lmjut dari analisis tersebut. 
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