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ABSTRAK
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  pengaruh  biaya  kualitas  yang

terdiri  dari  biaya  pencegahan  dan  biaya  penilaian  terhadap  produk  rusak  pada  PT.
Triteguh  Manunggal  Sejati  Sidoarjo.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan
pendekatan kuantitatif.  Jumlah sampel yag digunakan adalah 24 data yang merupakan
data  biaya  kualitas  dan  jumlah  produk  rusak  selama  2  tahun  (24  bulan).  Teknik
pengambilan  sampel  menggunakan  sampling  jenuh (sensus).  Alat  uji  yang  digunakan
adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 17.0. Dari
hasil  penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, hasil  dari uji  validitas
adalah valid, uji  reliabilitas adalah reliabel.  Analisa regresi linier berganda didapatkan
permodelan yaitu Y = 2.115 - 0.418 X1 - 0.321 X2 + e. Dari hasil Uji F didapatkan hasil
yaitu  Fhitung (12.692)  >  Ftabel (3.47),  yang  artinya  Biaya  Pencegahan  (X1)  dan  Biaya
Penilaian (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Produk Rusak (Y) pada
PT. Triteguh Manunggal Sejati  Sidoarjo. Dari hasil  uji  t dapat diketahui bahwa Biaya
Pencegahan (X1) dan Biaya  Penilaian (X2) mempunyai  pengaruh yang signifikan dan
negatif terhadap Produk Rusak (Y) pada PT. Triteguh Manunggal Sejati Sidoarjo, dengan
masing-masing  memiliki  thitung (-4.399) dan thitung (-3.756)  yang  lebih kecil  dari  ttabel (-
2,0796).
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PENDAHULUAN 
Dalam  era  industrialisasi  yang

semakin kompetitif  sekarang ini,  setiap
perusahaan  dituntut  untuk  dapat  ikut
serta dalam persaingan. Salah satu usaha
yang  dilakukan  perusahaan  agar  dapat
bersaing  adalah  meningkatkan  kualitas
hasil  produksinya.  Dengan  hasil
produksi  yang  berkualitas,  maka
diharapkan para pelanggan /  konsumen
akan tertarik dan membeli hasil produksi
yang ditawarkan oleh perusahaan.

Seiring  dengan  membaiknya
kondisi  perekonomian  Indonesia  dan
dimulainya  era  pasar  bebas  ini,
perusahaan semakin dituntut untuk dapat
mempertahankan  bahkan  meningkatkan
keunggulan yang dimilikinya agar dapat
bersaing. Apalagi dengan perkembangan
transportasi,  komunikasi  dan  teknologi
yang  membuat  batas-batas  teritorial
negara  terasa  samar,  menjadikan
persaingan lebih kompetitif.  Persaingan
yang  dihadapi  oleh  suatu  perusahaan
bukan hanya  berasal dari  pesaing lokal

dan nasional saja, tetapi juga mencakup
pesaing-pesaing  dari  luar  negeri.  Agar
perusahaan  dapat  terus  bertahan dalam
“pasar”  dan  menjalankan  kegiatan
operasi  secara  kontinyu  di  tengah
persaingan  yang  semakin  ketat,  salah
satu  cara  yang  dapat  ditempuh  adalah
dengan  meningkatkan  kualitas  produk
yang  dihasilkan.  Terutama  pada  masa
sekarang  ini,  sebagian  besar  perhatian
konsumen  sudah  beralih  pada  barang
yang  berkualitas  baik  namun  dengan
harga yang terjangkau. Perusahaan harus
terus  berusaha  meningkatkan  kualitas
produknya,  apabila  ingin  mem-
pertahankan  dan  memperluas  pangsa
pasarnya. Masalah kualitas produk bagi
perusahaan  industri  adalah
permasalahan  yang  penting  sebab
kualitas produk merupakan faktor dasar
konsumen  terhadap  suatu  produk  dan
selain itu merupakan faktor utama yang
membentuk  keberhasilan  bisnis,
pertumbuhan  dan  peningkatan  posisi
bersaing.  Melihat  dari  pentingnya
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kualitas produk maka setiap perusahaan
perlu mengeluarkan biaya mutu.

PT. Triteguh  Manunggal  Sejati
berdiri sejak tahun 2005. Perusahaan ini
adalah anggota dari  Garudafood Group
yang  memproduksi  minuman  Jelly
(Okky Jelly Drink).  Produksi   pertama
dimulai pada bulan April 2005. Terletak
di Jalan Sawunggaling Nomor 24, Desa
Jemundo  Kelurahan  Taman  Kabupaten
Sidoarjo  Provinsi  Jawa  Timur,
Indonesia.  Berjarak  50  km  dari
Pelabuhan  Tanjung  Perak  dan  20  Km
dari  Bandara  Internasional  Juanda.
Dimana  perusahaan  tersebut  memiliki
Jumlah  karyawan  sebanyak  733  orang
dengan rincian 519 karyawan permanen,
54 karyawan kontrak dan 170 karyawan
harian lepas. Memiliki luas lahan 14.885
m2  dengan  luas  bangunan  11.685  m2
dan 3.297 m2 luas area produksi.

Dalam proses  produksinya,  PT.
Triteguh  Manunggal  Sejati  Sidoarjo
masih  terdapat  penyimpangan  yaitu
berupa produk rusak. Jika produk rusak
tersebut  jumlahnya  terus  meningkat
maka  dapat  berdampak  pada
peningkatan  harga  pokok  produksi  per
unit  barang,  maka  hal  ini  akan
berdampak  buruk  pada  tingkat
persaingan  di  dunia  usaha.  Sehingga
untuk  mengatasi  masalah  tersebut,
perusahaan harus dapat menekan jumlah
produk  rusak  seminimal  mungkin.
Alternatif  yang  dapat  digunakan
perusahaan  dalam  mengendalikan
jumlah  produk  rusak  yaitu  dengan
mengeluarkan biaya kualitas yang terdiri
dari  biaya  pencegahan  dan  biaya
penilaian. 

Jumlah  produk  rusak  pada  PT.
Triteguh  Manunggal  Sejati  Sidoarjo
jumlahnya  selalu  berfluktuatif  dalam
setiap  bulannya.  Persentase  produk
rusak  yang  terjadi  di  PT.  Triteguh
Manunggal  Sejati  Sidoarjo yaitu  antara
5% - 10% dari produk jadi.  Persentase
produk rusak di PT. Triteguh Manunggal
Sejati Sidoarjo tersebut termasuk dalam
kategori  besar,  sehingga  perlu  adanya
penanganan  yang  serius  untuk  dapat
menekan produk yang rusak.

Produk  yang  dikategorikan
rusak  oleh  PT.  Triteguh  Manunggal
Sejati  Sidoarjo  sudah  dibuat  laporan
tersendiri  yang  menyajikan  jumlah
produk rusak yang telah diproduksi pada
setiap kali proses produksi. Laporan ini
digunakan  sebagai  evaluasi  kinerja
perusahaan  yang  terlepas  dari  konsep
teoritis mengenai biaya kualitas. Namun
walaupun  sudah  membuat  laporan
tersendiri  mengenai  jumlah  produk
rusak untuk setiap kali proses produksi,
laporan  produk  rusak  tersebut  belum
dapat  dievaluasi  untuk  kepentingan
manajemen perusahaan, untuk itu harus
dibandingkan dengan penyebab  produk
rusak  yaitu  biaya  kualitas.  Pada
dasarnya  biaya  kualitas  dikeluarkan
untuk  mengurangi  produk  dari
kerusakan.  Perusahaan  belum
mempunyai laporan biaya kualitas yang
disajikan  secara  tersendiri,  meskipun
perusahaan  telah  mengeluarkan
sejumlah  biaya  yang  dipergunakan
untuk peningkatan kualitas. Biaya-biaya
yang  berkaitan  dengan  peningkatan
kualitas  tersebut  berasal  dari  anggaran
total yang masih tersebar dalam laporan
biaya  produksi,  biaya  pemasaran  dan
biaya administrasi dan umum.

Dalam mengatasi masalah yang
dihadapi  oleh  perusahaan  maka  perlu
dilakukan  pengendalian  biaya  kualitas
terhadap tingkat kerusakan produk Jelly
drink,  hal  ini  dimaksudkan  untuk
mengetahui  pengaruh  biaya  kualitas
terhadap  tingkat  kerusakan  produk.
Menurut Hansen dan Mowen (2010: 13)
bahwa  biaya  pencegahan  dan  biaya
kualitas meningkat berarti menunjukkan
tingkat  kualitas  produk  menurun  dan
sebaliknya  jika  biaya  pencegahan  dan
biaya  penilaian  menurun  menunjukkan
tingkat kualitas produk rusak meningkat.
Dilain  pihak  biaya  kegagalan  internal
dan eksternal turun jika tingkat kualitas
produk rusak turun

.  Tujuan  penelitian  ini  adalah
untuk mengkaji pengaruh biaya kualitas
terhadap  produk  rusak  pada
PT. Triteguh Manunggal Sejati Sidoarjo.
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TINJAUAN PUSTAKA
Produk Rusak

Produk  rusak  atau  product
defects merupakan elemen penting yang
dapat  dianalisis  oleh perusahaan ketika
membaca  laporan  biaya  kualitas.
Perusahaan  sering  mengabaikan  hal
tersebut  dan  lebih  memfokuskan  pada
perputaran biaya-biaya antar bagian atau
departemen  sehingga  ketika  laporan
biaya  kualitas  dinyatakan,  maka
seringkali  persentase  produk  rusak
terhadap  biaya  kualitas  total  menjadi
sangat signifikan. 

Produk  rusak  yang  terjadi
selama  proses  produksi  mengacu  pada
produk yang  tidak  dapat  diterima  oleh
konsumen  dan  tidak  dapat  dikerjakan
ulang.   Produk  rusak  adalah  produk
yang  tidak  sesuai  standar  mutu  yang
telah  ditetapkan secara  ekonomis  tidak
dapat diperbaharui menjadi produk yang
baik (Mulyadi, 2010:324).

Menurut  Hansen  &  Mowen,
“Produk cacat adalah produk yang tidak
sesuai dengan spesifikasinya. Cacat nol
(zero defect) berarti semua produk yang
diproduksi  sesuai  dengan
spesifikasinya”.  Sedangkan  menurut
Bastian  dan  Nurlela  yang  menyatakan
bahwa,  “produk  cacat  adalah  produk
yang dihasilkan dalam proses produksi,
dimana produk yang dihasilkan tersebut
tidak sesuai  dengan standar mutu  yang
ditetapkan,  tetapi  secara  ekonomis
produk tersebut dapat diperbaiki dengan
mengeluarkan biaya tertentu, dalam hal
ini  perlu  diperhatikan  biaya  yang
dikeluarkan  lebih  untuk  memperbaiki
rendah  dari  nilai  jual  setelah  produk
tersebut  diperbaiki”.  (Aprilia,  dkk,
2014:3)

Menurut  pandangan  tradisional
produk  dinyatakan  cacat  atau  rusak
apabila kriteria produk tersebut terletak
diluar  batas  atas  dan batas  bawah dari
batasan  spesifikasi  yang  telah
ditetapkan.  Spesifikasi  yang  dimaksud
adalah  kriteria  yang  harus  dipenuhi
produk  tersebut  dalam  memenuhi
kemampuannya,  untuk  berfungsi
sebagaimana  mestinya  produk  dibuat.
Maka  suatu  produk  dinyatakan  rusak

apabila produk tersebut tidak memenuhi
spesifikasinya  (Hansen  dan  Mowen,
2010:7).

Dari  definisi  di  atas  dapat
diambil  intisari  bahwa  produk  yang
rusak  adalah  produk  yang  tidak  sesuai
spesifikasi  sehingga  tidak  memenuhi
standar  kualitas  yang  telah  ditentukan,
tidak  dapat  dikerjakan  ulang  (rework)
dan  memiliki  nilai  jual  yang  rendah
sebagai nilai sisa (disposal value).

Biaya Kualitas
Menurut  Blocher  dkk

(2010:220) biaya kualitas adalah biaya-
biaya  yang  berkaitan  dengan
pencegahan,  pengidentifikasian,
perbaikan dan pembetulan produk yang
berkualitas  rendah  dan  dengan
opportunity  cost  dari  hilangnya  waktu
produksi  dan  penjualan  sebagai  akibat
rendahnya kualitas. 

Ada beberapa definisi mengenai
biaya kualitas yang lain yaitu : 
a. Biaya kualitas didefinisikan sebagai

biaya-biaya  yang  terjadi  karena
adanya kualitas yang rendah.

b. Biaya  kualitas  adalah  biaya  yang
dikeluarkan  perusahaan  karena
melakukan  pekerjaan  secara  salah
(doing things wrong).

Pengertian Pengendalian Biaya Kualitas
Keberhasilan  organisasi  untuk

menjadikan  kualitas  sebagai  unggulan
daya  saing  harus  mempunyai  empat
kriteria persyaratan. Pertama manajemen
kualitas  harus  didasari  oleh  kesadaran
akan kualitas dan dalam semua kegiatan
harus  selalu  berorientasi  pada  kualitas,
baik  kualitas  proses  maupun  kualitas
produk.  Kedua,  manajemen  kualitas
harus  mempunyai  sifat  kemanusiaan
yang  kuat  dengan  menerapkan,
menyertakan  dan  memberi  inspirasi
kepada  karyawan.  Ketiga,  manajemen
kualitas  harus  didasarkan  pada
pendekatan  desentralisasi  yang
memberikan  wewenang  di  semua
tingkat,  terutama  di  garis  depan
sehingga  antusiasme  keterlibatan
karyawan  untuk  mencapai  tujuan
bersama  menjadi  kenyataan,  bukan
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hanya  slogan  kosong.  Keempat,
manajemen  kualitas  harus  diterapkan
secara  menyeluruh  sehingga  semua
prinsip  dan  kebijaksanaan  dapat
mencapai  setiap  tingkat  dalam
organisasi. (Sumayang, 2013: 264)

Keberhasilan  menerapkan
manajemen  kualitas  sebagai  unggulan
daya saing tidaklah cukup dengan hanya
memenuhi  keempat  kriteria persyaratan
tersebut,  syarat  lain  yaitu  ditentukan
pula  oleh  lima  faktor  utama.  Menurut
Sumayang  (2013:265)  bahwa  kelima
faktor utama tersebut adalah:
a. Produk atau jasa adalah titik fokus

pencapaian tujuan organisasi.
b. Produk  atau  jasa  yang  berkualitas

tidak mungkin dicapai tanpa kualitas
proses.

c. Kualitas  proses  tidak  mungkin
dicapai  tanpa  ada  organisai  yang
tepat.

d. Organisasi  yang  tepat  tidak  ada
artinya  tanpa  pemimpin  yang
memadai.

e. Tidak mungkin keempat faktor yang
lain dapat berhasil tanpa komitmen.”

Kelima  faktor  tersebut  diatas
menjadi  lima  pilar  dalam  total  quality
management,  yaitu  produk,  proses,
organisasi,  kepemimpinan  dan
komitmen.  Pengendalian  kualitas
menurut Sumayang (2013: 265) adalah :
“Falsafah  yang  memantapkan  dan
menjaga lingkungan yang menghasilkan
perbaikan  terus  menerus  pada  kualitas
dan  produktivitas  di  seluruh  aktivitas
perusahaan,  pemasok,  dan  jalur
distribusi.”

Adanya  penguraian  sebuah
sistem produksi menjadi  banyak sistem
dengan  skala  yang  lebih  kecil,  maka
kualitas dapat ditingkatkan dengan cara
pengendalian yang dilakukan pada titik-
titik tertentu di sepanjang jalur produksi.
Jenis  dan  jumlah  pemeriksaan  pada
masing-masing  titik  tersebut  harus
ditentukan,  kemudian  manajemen
menentukan  siapa  yang  akan
memeriksa, apakah inspektor organisasi
sendiri  atau  inspektor  dari  luar
perusahaan  atau  inspektor  gabungan.
Sesudah itu  baru  dapat  dibuat  rancang

bangun yang lengkap dari suatu sistem
pengendalian  kualitas  yang  diharapkan
akan  menjamin  perbaikan  yang
berkesinambungan.  

Penerapan  pengendalian  mutu
pada  satu  perusahaan  dimaksudkan
untuk  memperoleh  gambaran  pasti
tentang  produk  akhir.  Apakah
komposisi,  desain,  maupun  spesifikasi
telah  sama  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan?  Jadi,  pengendalian  mutu
hanya dapat dilakukan bila sebelumnya
telah  ditetapkan  suatu  standar  ukuran.
Tanpa standar tersebut perusahaan tidak
mempunyai  dasar  ukuran  untuk
mengawasi apakah proses produksi telah
berjalan  dengan  semestinya.  Dengan
perkataan  lain,  tanpa  standar  yang
ditetapkan lebih  dahulu  (predetermined
standard),  berarti  tidak  dapat  dipantau
tentang  penggunaan  bahan  baku  dan
fasilitas proses produksi,  sehingga sulit
dibandingkan  dengan  output  (hasil
akhirnya).  Fungsi  pengendalian  mutu,
bukan  saja  untuk  memperoleh  mutu
produk  yang  sesuai  dengan  standar,
tetapi  juga  untuk  mengetahui  tingkat
efisiensi. 

Pengaruh  Biaya  Kualitas  Terhadap
Produk Rusak

Biaya  yang  dikeluarkan  untuk
meningkat  kan  kualitas  barang  disebut
dengan  biaya  kualitas.  Biaya  kualitas
dapat  dikelompokkan  menjadi  empat
golongan yaitu biaya pencegahan, biaya
deteksi/penilaian,  biaya  kegagalan
internal  dan  biaya  kegagalan  eksternal
(Tjiptono  dan  Diana,  2013:36).  Dari
keempat  golongan  biaya  kualitas
tersebut  yang  mempengaruhi  produk
rusak  adalah  biaya  pencegahan  dan
biaya  penilaian.  Sedangkan  biaya
kegagalan internal dan biaya kagagalan
eksternal  merupakan  golongan  biaya
kualitas  yang  dipengaruhi  oleh  produk
rusak. 

Menurut  Hansen  dan  Mowen
(2010:13)  biaya  pencegahan  dan  biaya
penilaian  meningkat  berarti
menunjukkan jumlah unit produk rusak
menurun  dan  sebaliknya  jika  biaya
pencegahan  dan  biaya  penilaian
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menurun  menunjukkan  jumlah  unit
produk rusak meningkat. Di lain pihak,
biaya  kegagalan  internal  dan  biaya
kegagalan  eksternal  naik  jika  jumlah
unit  produk  rusak  meningkat  dan
sebaliknya biaya kegagalan internal dan
biaya  kegagalan  eksternal  turun  jika
jumlah unit produk rusak turun. Hal ini
menunjukkan  bahwa  biaya  pencegahan
dan  biaya  penilaian  berpengaruh
terhadap produk rusak sedangkan biaya
kegagalan internal dan biaya kegagalan
eksternal  dipengaruhi  oleh  jumlah  unit
produk rusak.

Menurut  Feigenbaum  (2012:
104) kenaikan dalam biaya pencegahan
mengakibatkan  turunnya  kecacatan,
yang  pada  gilirannya  mempunyai  efek
positif  pada  biaya  penilaian  karena
turunnya  kecacatan berarti  menurunnya
kebutuhan  akan  aktivitas-aktivitas
pemeriksaan  dan  pengujian  yang  rutin.
Dari  pendapat  Feigenbaum  dapat
dipahami  bahwa  biaya  pencegahan
berpengaruh  negatif  terhadap  produk
rusak  sedangkan  biaya  penilaian
berpengaruh  positif  terhadap  produk
rusak. 

Dari  kedua  pendapat  di  atas
dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas
yang terdiri  dari  biaya  pencegahan dan
biaya  penilaian  dapat  mempengaruhi
jumlah  unit  produk  rusak.  Biaya
pencegahan  mempunyai  pengaruh
negatif  terhadap  produk  rusak,
sedangkan  biaya  penilaian  mempunyai
dua  kemungkinan  pengaruh  terhadap
jumlah  unit  produk  rusak,  yaitu
pengaruh positif dan pengaruh negatif

Berdasarkan  latarbelakang
masalah  dan  dasar  pemikiran  teoritis,
maka  kerangka  konseptual  dari
penelitian  ini  dapat  di  gambarkan
sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sedangkan  berdasarkan  per-
masalahan yang dikemukakan teori-teori
penunjang  di  atas  yang  telah
memperkuat  permasalahan  tersebut,
maka  diajukan  suatu  hipotesis  atau
dugaan sementara, antara lain :
H1   :   Biaya  pencegahan berpengaruh

signifikan  terhadap  produk  rusak
pada  PT.  Triteguh  Manunggal
Sejati Sidoarjo 

H2  :  Biaya  penilaian  berpengaruh
signifikan  terhadap  produk  rusak
pada  PT.  Triteguh  Manunggal
Sejati Sidoarjo.

METODE PENELITIAN
Prosedur dan sampel

Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan  kuantitatif  karena  menitik
beratkan  pada  pengujian  hipotesis
dengan  menganalisis  data  sekunder,
dimana  data  dapat  digeneralisasidan
mempunyai  tujuan  untuk  membuktikan
hipotesis.  Penelitian  kuantitatif
merupakan  penelitian  yang
menenekankan  pada  pengujian  teori-
teori  melalui  pengukuran  variabel
penelitian dengan angka dan melakukan
analisa  data  prosedur  statistik.
(Indriantoro, 2012:12)
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Populasi  dalam  penelitian  ini
adalah yang memberikan biaya kualitas
dan  jumlah  produk  rusak  pada  PT.
Triteguh  Manunggal  Sejati  Sidoarjo
selama  2  tahun yaitu  tahun 2014-2015
yang  disajikan  dalam  bentuk  bulanan.
Adapun jumlah sampel yang ditetapkan
dalam penelitian  ini  adalah  sebesar  24
data yang merupakan data biaya kualitas
dan jumlah produk rusak selama 2 tahun
(24 bulan) pada tahun 2014-2015.

Instrumen pengukuran dan definisi 
Operasional

Untuk  menjawab  rumusan
masalah  dan  melakukan  pengujian
terhadap hipotesis yang diajukan, maka
data  yang  diperoleh  selanjutnya  akan
diolah  sesuai  dengan    kebutuhan
analisis.  Untuk  kepentingan
pembahasan, data diolah dan dipaparkan
berdasarkan  prinsip-prinsip  statistik
deskriptif, sedangkan untuk kepentingan
analisis  dan  pengujian  hipotesis
digunakan  analisis  Regresi  berganda
untuk  mengetahui  hungan  antara
variable dependen dan independen.

Biaya  pencegahan adalah biaya
yang terjadi untuk mencegah kerusakan
produk  yang  dihasilkan.  Biaya
pencegahan dalam penelitian ini adalah
biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh
PT. Triteguh Manunggal Sejati Sidoarjo
dari  tahun 2014 -  2015 yang  disajikan
dalam  bentuk  bulanan  dan  dinyatakan
dengan satuan rupiah.

Biaya  penilaian  adalah  biaya
yang  terjadi  untuk  menentukan  apakah
produk telah sesuai dengan persyaratan
dan  kebutuhan  pelanggan.  Biaya
penilaian  dalam  penelitian  ini  adalah
biaya  penilaian  yang  dikeluarkan  oleh
PT. Triteguh Manunggal Sejati Sidoarjo
dari  tahun 2014 -  2015 yang  disajikan
dalam  bentuk  bulanan  dan  dinyatakan
dengan satuan rupiah.

Produk  rusak  adalah  Jumlah
produk  rusak  dari  tahun  2014  -  2015
yang  disajikan  dalam  bentuk  bulanan
dan dinyatakan dengan satuan unit.

Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ini

dilakukan  untuk  mengetahui  bahwa
tidak terjadi hubungan yang sangat kuat
atau tidak terjadi  hubungan linier  yang
sempurna  atau  dapat  pula  dikatakan
bahwa antar variabel bebas tidak saling
berkaitan.  Berdasarkan  perhitungan
diperoleh  hasil  bahwa  nilai  VIF  pada
ketiga variabel bebas lebih kecil dari 10,
artinya  ketiga  variabel  bebas  pada
penelitian ini tidak menunjukkan adanya
gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas
Uji  Heteroskedastitas  bertujuan

utnuk  menguji  apakah  dalam  model
regresi  linear  berganda  terjadi
ketidaksamaan  varians  dan  residual
suatu  pengamatan  ke  pengamatan
lainnya.  Hasil  penghitungan
menunjukkan  bahwa  signifikansi  atau
nilai  probabilitas  adalah  nilai  sig.  (2-
tailed)  untuk  kedua variabel  bebas  (X)
yaitu Biaya Pencegahan (X1) dan Biaya
Penilaian (X2) lebih besar dari 5 % yang
berarti  tidak ada hubungan antara nilai
residu dengan kedua variabel bebas (X).
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
kedua  variabel  bebas  yang  digunakan
dalam  penelitian  tidak  terkena  gejala
heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi
Auto  korelasi  adalah  korelasi

yang terjadi  diantara anggota observasi
yang  terletak  berderetan,  biasanya
terjadi pada data time series. Dari hasil
perhitungan  dapat  dilihat  bahwa  nilai
nilai  durbin  –  waston  sebesar  1,404.
Nilai  D-W tersebut  berada  diantara  -2
sampai  +2,  yang  berarti  tidak  ada
autokorelasi

HASIL
Setelah   dilakukan   pengujian

terhadap   uji  asumsi  klasik  dan  dari
hasil  tersebut  data   yang   digunakan
memenuhi  syarat,  maka  analisis  dapat
dilanjutkan  dengan  uji  regresi  linier
berganda. 
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Adapun  hasil  pengujian  regresi
linear  berganda  dengan  menggunakan
SPSS  17.0  (Stastistical  program  for
social  science) dapat  dilihat  pada table
berikut ini :
Tabel 1. Koefisien Regresi Linear 
Berganda

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan penelitian ini, makan
persamaan  regresi  linear  bergandanya
dapat dinyatakan sebagai berikut :
Y = β0 + β1X1 + β2X2  + e
Y = 2.115 - 0.418 X1 - 0.321 X2 + e

Uji T (Pengujian secara Parsial) 
Hasil  pengujian  dengan  Uji  t

telah diperoleh dari program SPSS 17,0
sebagai berikut :
Tabel 2. Uji Partial t

Sumber : Output SPSS
Berdasarkan  hasil  perhitungan

nilai thitung (-4.399) < -ttabel (-2,0796)
sehingga  Ho  ditolak  dan  Hi  diterima.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Biaya
Pencegahan  (X1)  berpengaruh
signifikan  dan negatif  terhadap Produk
Rusak (Y) pada PT. Triteguh Manunggal
Sejati Sidoarjo.

Nilai thitung (-3.756) < -ttabel (-
2,0796)  maka  Ho  ditolak  dan  Hi
diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan
bahwa  Biaya  Penilaian  (X2)
berpengaruh  signifikan  dan  negatif
terhadap  Produk  Rusak  (Y)  pada  PT.
Triteguh Manunggal Sejati Sidoarjo

Uji F (Pengujian secara Simultan)
Uji  F  adalah  Pengujian  yang

dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh
dari variabel bebas (independent) secara
bersama-sama  terhadap  variabel  terikat
(dependent).  Berdasarkan  hasil
penghitungan  nilai  signifikasi  adalah
0.00 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa bahwa bahwa Biaya Pencegahan
(X1)  dan  Biaya  Penilaian  (X2)  secara
simultan  berpengaruh  signifikan
terhadap  Produk  Rusak  (Y)  pada  PT.
Triteguh Manunggal Sejati Sidoarjo.

Koefisien  Korelasi  (R)  dan  Koefisien
Determinasi (R2)

Koefisien  korelasi  (R)
digunakan  untuk  mengetahui  seberapa
besar  keterikatan  antara  variabel  bebas
(X)  dan  variabel  terikat  (Y)  secara
simultan,  sedangkan  koefisien
determinasi  (R2)  digunakan  untuk
mengetahui  seberapa  besar  hubungan
variabel  bebas  (X)  dengan  variabel
terikat  (Y).  Hasil  perhitungan  dengan
SPSS  17.0  didapatkan  hasil  sebagai
berikut :
Tabel 3. Koefisien Korelasi Berganda 
(R) Dan Determinasi Berganda (R2)

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan  tabel  tersebut
diketahui  bahwa  koefisien  korelasi
berganda  (R)  adalah  =  0,737,  yang
berarti lebih besar dari 0,5 dan nilainya
tinggi  sehingga  menunjukkan  bahwa
korelasi  atau  hubungan  antara  variabel
bebas  (Biaya  Pencegahan  (X1)  dan
Biaya  Penilaian  (X2))  dengan  variabel
terikat  (Produk Rusak (Y))  sangat  erat
atau sangat kuat.

Koefisien  determinasi  berganda
(R  Square)  adalah  0,543,  yang  berarti
bahwa  variabel  bebas  (Biaya
Pencegahan  (X1)  dan  Biaya  Penilaian
(X2))  mampu  menjelaskan  dan
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Coefficientsa
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1

B Std. Error
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Dependent Variable: Produk Rusak (Y)a. 

Coefficientsa
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Biaya Penilaian (X2)
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1

t Sig. Partial

Correlations

Dependent Variable: Produk Rusak (Y)a. 

Model Summaryb

.737a .543 .500 .036 1.404
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1
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Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Biaya Penilaian (X2) , Biaya Pencegahan (X1)a. 

Dependent Variable: Produk Rusak (Y)b. 



memberikan pengaruh terhadap variabel
terikat (Produk Rusak (Y)) sebesar 54,3
%,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa
Biaya  Pencegahan  (X1)  dan  Biaya
Penilaian  (X2)  memberikan  pengaruh
yang besar terhadap Produk Rusak (Y)
pada  PT.  Triteguh  Manunggal  Sejati
Sidoarjo.

Pembahasan 
Pengaruh  Biaya  Kualitas  yang  terdiri
dari  Biaya  Pencegahan  dan  Biaya
Penilaian  secara  simultan  terhadap
Produk Rusak.

Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis
menggunakan  uji  F,  menunjukkan
adanya pengaruh secara simultan antara
variabel  bebas  yaitu  Biaya  Pencegahan
(X1) dan Biaya Penilaian (X2) terhadap
variabel terikat yaitu Produk Rusak (Y)
pada  PT.  Triteguh  Manunggal  Sejati
Sidoarjo,  terbukti  dengan nilai  Fhitung
(12.692) > Ftabel (3.47). 

Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa
jika  semakin  baik  nilai  maka  Biaya
Pencegahan  (X1)  dan  Biaya  Penilaian
(X2) maka Produk Rusak (Y) pada PT.
Triteguh  Manunggal  Sejati  Sidoarjo
akan  semakin  baik,  sebaliknya  jika
semakin rendah nilai Biaya Pencegahan
(X1)  dan  Biaya  Penilaian  (X2)  maka
Produk  Rusak  (Y)  pada  PT.  Triteguh
Manunggal  Sejati  Sidoarjo  akan
semakin rendah.

Hal  ini  menunjukkan  bahwa
perubahan Biaya  Pencegahan (X1)  dan
Biaya  Penilaian  (X2)  mampu
mempengaruhi  perubahan  pada  Produk
Rusak (Y) pada PT. Triteguh Manunggal
Sejati  Sidoarjo.  Koefisien  determinasi
berganda (R Square) adalah 0,543, yang
berarti  bahwa  variabel  bebas  (Biaya
Pencegahan  (X1)  dan  Biaya  Penilaian
(X2))  mampu  menjelaskan  dan
memberikan pengaruh terhadap variabel
terikat (Produk Rusak (Y)) sebesar 54,3
%,  sedangkan  sisanya  sebesar  45,7%
dipengaruhi  oleh  variabel  bebas  lain
diluar model.

Pengaruh  Biaya  Pencegahan  Terhadap
Produk Rusak

Biaya  Pencegahan  (X1)
berpengaruh  secara  signifikan  dan
negatif terhadap Produk Rusak (Y) pada
PT. Triteguh Manunggal Sejati Sidoarjo.
Hal ini menunjukkan bahwa nilai Biaya
Pencegahan (X1)  semakin  tinggi,  yang
berarti  biaya  yang  terjadi  untuk
mencegah  kerusakan  produk  yang
dihasilkan semakin tinggi, maka Produk
Rusak (Y) pada PT. Triteguh Manunggal
Sejati  Sidoarjo  juga  akan  semakin
rendah.  Nilai  determinasi  parsial  untuk
variabel  Biaya  Pencegahan  (X1)  (r32)
sebesar  (0,693)2  =  0,48  yang
menunjukkan bahwa Biaya  Pencegahan
(X1)  mampu  memberikan  pengaruh
secara  parsial  terhadap  Produk  Rusak
(Y) pada PT. Triteguh Manunggal Sejati
Sidoarjo sebesar 48 %.

Hal  tersebut  sesuai  dengan
pernyataan  Hansen  &  Mowen  dalam
Aprilia,  dkk  (2014:  3),  bahwa  Produk
cacat  adalah  produk  yang  tidak  sesuai
dengan  spesifikasinya.  Cacat  nol  (zero
defect)  berarti  semua  produk  yang
diproduksi  sesuai  dengan
spesifikasinya”.  Sedangkan  menurut
Bastian  dan  Nurlela  yang  menyatakan
bahwa,  “produk  cacat  adalah  produk
yang dihasilkan dalam proses produksi,
dimana produk yang dihasilkan tersebut
tidak sesuai  dengan standar mutu  yang
ditetapkan,  tetapi  secara  ekonomis
produk tersebut dapat diperbaiki dengan
mengeluarkan biaya tertentu, dalam hal
ini  perlu  diperhatikan  biaya  yang
dikeluarkan  lebih  untuk  memperbaiki
rendah  dari  nilai  jual  setelah  produk
tersebut diperbaiki”. 

Hasil  ini  didukung  oleh  hasil
pernyataan  Hansen  dan  Mowen  (2010:
7) bahwa menurut pandangan tradisional
produk  dinyatakan  cacat  atau  rusak
apabila kriteria produk tersebut terletak
diluar  batas  atas  dan batas  bawah dari
batasan  spesifikasi  yang  telah
ditetapkan. 
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Spesifikasi  yang  dimaksud
adalah  kriteria  yang  harus  dipenuhi
produk  tersebut  dalam  memenuhi
kemampuannya,  untuk  berfungsi
sebagaimana  mestinya  produk  dibuat.
Maka  suatu  produk  dinyatakan  rusak
apabila produk tersebut tidak memenuhi
spesifikasinya.

Pengaruh  Biaya  Penilaian  terhadap
Produk Rusak

Biaya  Penilaian  (X2)
berpengaruh  secara  signifikan  dan
negatif terhadap Produk Rusak (Y) pada
PT. Triteguh Manunggal Sejati Sidoarjo.
Hal ini menunjukkan bahwa nilai Biaya
Penilaian  (X2)  semakin  tinggi,  yang
berarti  biaya  yang  terjadi  untuk
menentukan apakah produk telah sesuai
dengan  persyaratan  dan  kebutuhan
pelanggan semakin tinggi, maka Produk
Rusak (Y) pada PT. Triteguh Manunggal
Sejati  Sidoarjo  juga  akan  semakin
rendah.  Nilai  determinasi  parsial  untuk
variabel  Biaya  Penilaian  (X2)  (r22)
sebesar  (0,634)2  =  0,402  yang
menunjukkan  bahwa  bahwa  Biaya
Pencegahan  (X1)  mampu  memberikan
pengaruh secara parsial terhadap Produk
Rusak (Y) pada PT. Triteguh Manunggal
Sejati Sidoarjo sebesar 40,2%.

Hal  tersebut  sesuai  dengan
pernyataan  Hansen  dan  Mowen
(2010:13)  biaya  pencegahan  dan  biaya
penilaian  meningkat  berarti
menunjukkan jumlah unit produk rusak
menurun  dan  sebaliknya  jika  biaya
pencegahan  dan  biaya  penilaian
menurun  menunjukkan  jumlah  unit
produk rusak meningkat. Di lain pihak,
biaya  kegagalan  internal  dan  biaya
kegagalan  eksternal  naik  jika  jumlah
unit  produk  rusak  meningkat  dan
sebaliknya biaya kegagalan internal dan
biaya  kegagalan  eksternal  turun  jika
jumlah unit produk rusak turun. Hal ini
menunjukkan  bahwa  biaya  pencegahan
dan  biaya  penilaian  berpengaruh
terhadap produk rusak sedangkan biaya
kegagalan internal dan biaya kegagalan
eksternal  dipengaruhi  oleh  jumlah  unit
produk rusak.

Hasil  ini  didukung  oleh  hasil
pernyataan  Feigenbaum  (2012:104)
kenaikan  dalam  biaya  pencegahan
mengakibatkan  turunnya  kecacatan,
yang  pada  gilirannya  mempunyai  efek
positif  pada  biaya  penilaian  karena
turunnya  kecacatan berarti  menurunnya
kebutuhan  akan  aktivitas-aktivitas
pemeriksaan  dan  pengujian  yang  rutin.
Dari  pendapat  Feigenbaum  dapat
dipahami  bahwa  biaya  pencegahan
berpengaruh  negatif  terhadap  produk
rusak  sedangkan  biaya  penilaian
berpengaruh  positif  terhadap  produk
rusak.

KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan

pembahasan yang sesuai tujuan hipotesis
dengan  menggunakan  regresi  linear
berganda,  maka  dapat  ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam  menguji  secara  simultan

dengan  menggunakan  uji  F  dapat
diketahui  nilai  Fhitung  (12.692)  >
Ftabel  (3.47),  yang  berarti  bahwa
Biaya  Pencegahan  (X1)  dan  Biaya
Penilaian  (X2)  secara  simultan
berpengaruh  signifikan  terhadap
Produk Rusak (Y) pada PT. Triteguh
Manunggal Sejati Sidoarjo.

2. Dalam  menguji  secara  parsial
dengan  menggunakan  uji  t  untuk
variabel  Biaya  Pencegahan  (X1),
dapat diketahui bahwa nilai thitung
(-4.399)  <  -ttabel  (-2,0796),  yang
berarti  bahwa  Biaya  Pencegahan
(X1)  berpengaruh  signifikan  dan
negatif  terhadap Produk Rusak (Y)
pada PT. Triteguh Manunggal Sejati
Sidoarjo

3. Dalam  menguji  secara  parsial
dengan  menggunakan  uji  t  untuk
variabel Biaya Penilaian (X2), dapat
diketahui  bahwa  nilai  thitung  (-
3.756)  <  -ttabel  (-2,0796),  yang
berarti bahwa Biaya Penilaian (X2)
berpengaruh  signifikan  dan  negatif
terhadap Produk Rusak (Y) pada PT.
Triteguh Manunggal Sejati Sidoarjo

SARAN
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Berdasarkan  kesimpulan  yang
telah  ditetapkan  dapat  diberikan
beberapa saran sebagai berikut :
1. Bagi pihak PT. Triteguh Manunggal

Sejati  Sidoarjo,  hendaknya  lebih
memperhatikan  biaya  pencegahan
dalam usaha menekan produk rusak
karena  korelasi  parsialnya  lebih
besar.

2. Bagi  peneliti  selanjutnya  agar
mempertimbang  kan  untuk
menambah jumlah sampel sehingga
nantinya diharapkan semua variabel
bebas  dalam  penelitian  dapat
berpengaruh  terhadap  variabel
terikat.
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