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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada CV Agung Wijaya, maka dapat disimpulkan  

sebagai berikut : 

a. CV Agung Wijaya telah melakukan pengendalian biaya kualitas dengan 

mengeluarkan biaya pencegahan,biaya penilaian, dan biaya kegagalan 

internal. Biaya pencegahan yang dilakukan oleh CV Agung Wijaya berupa 

biaya perencanaan desain produk dan biaya pemeliharaan mesin. Biaya 

penilaian yang dilakukan CV Agung Wijaya adalah biaya pemeriksaan dan 

pengujian bahan baku serta biaya pemeriksaan produk. Biaya kegagalan 

internal yang dilakukan oleh CV Agung Wijaya adalah biaya sisa bahan dan 

biaya pengerjaan ulang yang disebabkan karena kelalaian karyawan. 

b. CV Agung Wijaya telah membuat laporan biaya kualitas yang terdiri dari 

laporan biaya pencegahan, laporan biaya penilaian, dan  laporan biaya 

kegagalan internal seperti yang tertera pada Tabel 4-7 sampai Tabel 4-9. 

Laporan yang disajikan oleh CV Agung Wijaya mencakup biaya kualitas tiga 

tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2011. 

c. Dalam rangka mengurangi produk cacat, perusahaan telah mengeluarkan 

biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya 

kegagalan internal. Untuk meningkatkan efektivitas biaya kualitas perusahaan 

telah dilakukan peningkatan kontrol terhadap setiap aktivitas proses produksi 
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untuk mengurangi jumlah produk cacat. Namun, perusahaan belum 

melaksanakan pelatihan karyawan. 
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5.2  Saran 

Dari hasil pembahasan dan simpulan penelitian, dikemukakan beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai berikut: 

1. CV Agung Wijaya sebaiknya meningkatkan efisiensi biaya pencegahan, 

biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal yang disebabkan oleh kelalaian 

karyawan.  

2. CV Agung Wijaya diharapkan dapat membuat laporan biaya kualitas beserta 

rinciannya per semester, agar dapat mengetahui dan segera mencegah adanya 

jumlah produk cacat yang melebihi dari biasanya. 

3. CV Agung Wijaya telah melakukan pengendalian biaya kualitas dengan baik. 

Walaupun demikian untuk terus menekan jumlah produk cacat diharapkan 

CV Agung Wijaya akan terus meningkatkan pengendalian terhadap biaya 

kualitas dan meningkatkan kontrol pada saat proses produksi berlangsung 

dengan menetapkan persentase batas toleransi produk cacat dalam proses 

produksi. Selain itu disarankan agar perusahaan melakukan pelatihan untuk 

karyawan untuk meningkatkan keahlian mereka. 

 


