
ABSTTAKSI

Pada naea penbanErrnan Jangka panjang dua (PJP II)
di Indonesia eaat j-ni, perkenbangan industri sangat
pesat sehingga menyebabkan adanya Persaingan yang
senakj-n ketat pu1a, hal inl dtdukung pula dengan keb-
eradae.n paear bebae. Suatu badan usaha agar mampu untuk
mempertahankan serta neningkatkan daya eaing yang
dlmiliki rnaka dlperlukan suatu Etrategi khueue yaitu
dlantaranya deneian pelayanan yang makeiural terhadap
para koneumennya. Pelayanan yang diberlkan Pada konsu-
men dapat berupa kualltae produk yang baik maupun harga
yang bersaing dan lalnnya. Karena kualltae dan harga
adalah merupakan etrategl dalam menlngkatkan daya eaing
yang dinillki oleh euatu badan usaha maka euatu produk
yang dihasllkan oleh badan usaha harue mampu untuk
bersaing dl paear yaitu dengan memPunyai kualltae yang
baik dan harga yang bersaing. Untuk ltu diperlukan
ueaha yang keraE dan berkeelnanbungan serta berdieiplln
tingei dalan pelakganaan pengendalian dan pengukuran
atas btaya kualltae yang ada. Agar pengendalian dan
pengukuran blaya kualitas blga dlJalankan dengan balk
dan akurat maka diperlukan suatu sletem pelaporan dan
lnformasi tentang pelakeanaan biaya kualitae yang
selana ini telah diJalankan dengan baik dan teratur
iuga. Dengan adanya s16tem pelaporan dan 1nforma61 yang
ielae dan akurat maka daPat dlgunakan eebagai alat
analisis yang dliadikan dasar Pedoman oleh pihak ma-
nal emen dalam pengarnbilan keputusan yang diperlukan
dengan cepat dan geksama yang berkaitan dengan kualltae
produk yang dihaallkan oleh badan usaha.

TuJuan penulisan skrlPsl ini untuk urengetahui
sejauh mana pelaksanaan pengendallan dan penEukuran
blaya kualltas eecara berkesinambungan dan dengan
dieiplln tinggi dapat neningkatkan laba badan usaha
secara keseluruhan,

Dalam menyusun skrlpei lnl tidak meng8unakan al"at
anal le is etat ist lk tetapi  anaf is la yang digunakan dalam
penullsan skrlpsl lni diantaranya adalah analisis blaya
kual l tae berdasarkan peniualan aktual  per lade berJalan'
analisis biaya kual-ltas berdagarkan anggaran perlode
berJalan, ana1lsls biaya kual l tas berdaearkan trend
eatu tahun " analisls btaya kualltas berdasarkan gtandar

J angka panJ ang yang telah dltetapkan, analisle biaya
kualltas secara menyeJ-uruh dengan menggunakan graflk'
eerta analiaie pengaruh blaya kuaLitae dengan mengEuna-
kan standar J angka PanJ ang dan aktual Perlode berialan
terhadap profitabllitas badan usaha.



Darl hasll anatlsie dengan nenggunakan Para.neter
yang telah disebutkan di atag maka dapat dillhat haell-
nya bahwa dengan adanya pelaksanaan pengendalian dan
penEukuran atas blaya kualltas yang secara ber keslnam-
bungan dan berdieiplln tlnggi ada di badan ueaha yang
dllakeanakan gecara terus menerus dan berkeslnambungan
akan eecara langeung berdampak pada peningkatan kuali-
tas produk yang dihaeilkan, yang mana dengan neningkat-
nya kualltas produk tentunya akan PerdamPak pada Pen-
ingkatan penjualan. Serta dengan adanya pelaksanaan
pengendallan dan pen€nrkuran biaya kualltas dapat mene-
kan biaya produksl seeara keseluruhan yang mana pada
akhlrnya dapat neningkatkan laba badan usaha -
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