BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam

bab

penutup

ini

akan

dikemukakan

beberapa

kesimpulan dan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan bahan
pertimbangan mengenai tindakan-tindakan yan perlu dilakukan
perusahaan, setelah dalam bab-bab terdahulu dikemukakan mengenai
uraian masalah yang dihadapi dan pembahasannya.
Kesimpulan Keseluruhan Penelitian
a. Biaya kualitas yang dikeluarkan oleh ketiga perusahaan yang
diteliti hanyalah biaya kegagalan itupun tidak semua
perusahaan tersebut mencantumkan kedua macam biaya
kegagalan dalam laporan keuangan konsolidasi tahunannya.
Sedangkan jenis

biaya kualitas lainnya seperti biaya

pencegahan dan biaya penilaian tidak tercatat dalam laporan
konsolidasi tahunan ketiga perusahaan yang diteliti.
b. Penulis dapat mengidentifikasi biaya kualitas dalam laporan
keuangan konsolidasian perusahaan dengan cara meneliti
laporan laba-rugi perusahaan lalu dicari yang berkaitan dengan
biaya kualitas itu sendiri atau biaya kegagalan.
c. Biaya kualitas bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap laba
, karena seperti yang sudah dijelaskan dalam bab terdahulu ,
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jika laba tidak menggunakan biaya kualitas maka laba usaha
dan laba bersih perusahaan akan ikut menurun.
d. Biaya kualitas sangat penting demi menunjang laba , terkait
dalam hal penjualan produk perusahaan, karena semakin baik
kualitas yang dihasilkan maka akan meningkatkan laba
perusahaan itu sendiri.
Saran
Sebagaimana yang telah disimpulkan diatas, pengendalian, dan
pembuatan laporan biaya kualitas adalah sangat diperlukan untuk
membantu pihak manajemen perusahaan. Maka dari itu dibagian ini
penulis berusaha untuk memberikan saran-saran yang mungkin dapat
dijadikan masukan, sebagai berikut :
a. Sebaiknya ketiga perusahaan tersebut mulai melakukan pengukuran
dan pengendalian kualitas secara kuantitatif agar program
peningkatan kualitas produksi dapat berjalan dengan lancar dan
dapat berhasil dengan baik.
b.Sebaiknya pengukuran dan pengendalian biaya kualitas dilakukan
terus-menerus dan terarah agar dapat memberikan informasi
secara lengkap dan jelas tentang pelaksanaan biaya kualitas setiap
periodenya sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam
mengambil keputusan yang berhubungan dengan peningkatan
kualitas produksi. Sehingga apabila terjadi penyimpangan kualitas
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produksi, maka pihak manajemen dapat segera mengantisipasi dan
mengambil tindakan koreksi yang cepat dan tepat.

