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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pertumbuhan Usaha bakery di Indonesia merupakan salah satu yang tinggi 

di dunia (Bareca vol 4 no 1/ 2014). Mayoritas konsumen membeli produk bakery 

dengan frekuensi seminggu sekali dengan budget antara Rp. 25.000 hinga Rp. 

50.000 untuk produk bakery (Bareca vol 4 no 2/ 2014).  

 Crown Cookies merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri 

patisserie. Perusahaan dimulai sejak Februari 2014, saat ini produk yang dimiliki 

adalah petite cream horn atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan 

cum-cum. Sistem penjualan yang digunakan adalah online selling melalui media 

sosial seperti instagram, line dan blackberry. Pesanan dilakukan dengan sistim pre 

order setiap minggu, pre order ditutup setiap hari minggu kemudian siap untuk 

dikirim ke konsumen pada hari selasa. Crown cookies memproduksi petite cream 

horn sendiri, perusahaan melakukan inovasi untuk produk cream horn dalam 

ukuran yang lebih kecil antara 6x2cm juga varian rasa yang bervariasi. Berbeda 

dengan cum-cum yang dijual dipasaran yang biasanya memiliki ukuran antara 

8x3cm dan hanya memiliki dua rasa basic yaitu vanila dan coklat. Crown Cookies 

memiliki sembilan pilihan rasa diantaranya vanila, coklat, tiramisu, lemon, oreo, 

green tea, vanilanutella , greenteanutella dan stroberi. 

 Perusahaan masih berumur delapan bulan terhitung sejak berdirinya pada 

Februari 2014 lalu, sehingga Crown Cookies masih tergolong sebagai perusahaan 

baru. Menurut Bateman dan Snell (2009:68) perusahaan baru mengalami beberapa 
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kendala, yaitu kelemahan dari segi biaya, pengenalan merek, quality control dan 

saluran-saluran distribusi. Hal ini turut dialami oleh Crown Cookies khususnya 

dalam segi biaya. 

 Crown Cookies belum dapat memproduksi produk unggulan yaitu petite 

cream horn dengan konsisten. Mulai dari segi ukuran, ketebalan, tingkat 

kematangan hingga takaran yang tepat untuk filling cream horn. Hal ini menjadi 

masalah yang patut diperhatikan karena setiap kerusakan atau produk yang tidak 

layak jual akan terbuang dan menjadi biaya kerugian bagi perusahaan. Kerugian 

yang dialami berupa biaya bahan baku yang sudah dikeluarkan namun terbuang 

sia-sia, sehingga mengakibatkan profitabilitas Crown Cookies menurun. Pada 

grafik 1.1 terlihat bahwa sebagian besar hasil produksi (kurang lebih 15 sampai 20 

persen) tidak bisa dijual karena tidak sesuai standar produk Crown Cookies. 

 

Grafik 1.1 Persentase Produk Jadi dan Rusak Crown Cookies  

Sumber: Data Primer, diolah 
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 Produk yang rusak menyebabkan perusahaan kehilangan pendapatan dan 

menambah biaya produksi. Kerusakan produk yang tidak sesuai standar terus 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pesanan, sehingga biaya kerugian 

yang dialami oleh perusahaan terus meningkat. Biaya kerugian tersebut 

merupakan biaya kegagalan produksi karena menghasilkan produk yang tidak 

dapat dijual, biaya tersebut merupakan cost of poor quality perusahaan. 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Perhitungan Biaya Pre Order 16 

Sumber: Data primer, diolah 

  

 Tabel 1.1 menunjukan perhitungan biaya pada PO 16 pada bulan September 

2014. Total petite cream horn (cum-cum) yang diproduksi dalam periode tersebut 

adalah sebanyak 274 biji, yang terdiri dari 230 biji produk jadi dan 44 biji produk 

gagal atau tidak layak jual. Untuk memproduksi 230 biji produk yang jadi 

seharusnya perusahaan hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 226.002, namun 

perusahaan mengeluarkan Rp 273.297. Perusahaan mengalami kerugian sebesar 

Rp 47,294 di Pre Order 16 dikarenakan kurangnya mutu dalam produk yang 

diproduksi oleh Crown Cookies. Perusahaan harus melakukan perbaikan dengan 

Pre Order 16 

Jumlah Unit 46 box 

Jumlah Omzet Rp. 1.380.000 

Total Biaya Produksi Rp. 273.297 

Unit yang Jadi 230 biji 

Unit yang Gagal 44 biji 

Total Unit 274 biji 

    

Biaya Standar Rp. 226,002 

Kerugian Biaya Rp. 47,294 
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meneliti biaya ketidaksesuaian atau cacat untuk menghemat atau mengurangi 

biaya ketidaksesuaian. Dengan mengurangi biaya-biaya tersebut perusahaan dapat 

menurunkan jumlah produk cacat sehingga produk yang dapat dijual lebih banyak, 

dan penjualan juga omset perusahaan meningkat. 

 Penulis menyadari bahwa terjadi masalah dalam proses produksi yang 

mengakibatkan kerugian biaya yang tidak dapat dihindari. Menurut penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Belay, Helo, Taranam (2011) menunjukan bahwa 

perusahaan yang tidak mempunyai standar akan mengalami kesulitan dalam 

bersaing untuk kedepannya. Dari data-data dan penelitian terdahulu penulis 

melakukan penelitian dengan tema perancangan biaya mutu (COQ Cost of 

Quality) dalam perusahaan Crown Cookies. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana evaluasi biaya mutu sebelum penerapan (COQ cost of quality) 

pada perusahaan Crown Cookies? 

2.  Bagaimana evaluasi biaya mutu sesudah penerapan (COQ cost of quality) 

pada perusahaan Crown Cookies? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengevaluasi biaya mutu sebelum menerapkan (COQ cost of quality) 

pada perusahaan Crown Cookies. 

2. Mengevaluasi biaya mutu sesudah menerapkan (COQ cost of quality) pada 

perusahaan Crown Cookies. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneltian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

serta dijadikan pedoman bagi penelitian berikutnya serta membantu 

para peneliti di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki proses produksi sekaligus 

mengurangi biaya kerugian Crown Cookies. 

1.5. Lingkup Permasalahan 

Dikarenakan luasnya ruang lingkup pembahasan penelitian, peneliti 

memberikan batasan-batasan untuk pembahasan penelitian antara lain: 

1. Laporan keuangan Crown Cookies yang terdiri dari laba rugi, arus kas 

dan neraca, periode Maret hingga Oktober 2014.  
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2. Laporan hasil produksi Crown Cookies yang terdiri dari jumlah produk 

jadi dan produk tidak layak jual atau gagal, periode Maret hingga 

Oktober 2014. 

3. Laporan biaya produksi Crown Cookies periode Maret hingga Oktober 

2014. 

4. Data saran dan komplain dari konsumen Crown Cookies periode Maret 

hingga Oktober 2014. 

5. Hasil Wawancara kepada konsumen dan pesaing. 


