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ABSTRAK 

 

PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP PROFITABILITAS 

DENGAN BIAYA OPERASIONAL SEBAGAI  VARIABEL 

INTERVENING PADA RS KASIH IBU SURAKARTA 

PERIODE 2013-2017 

 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji apakah biaya kualitas 

berpengaruh terhadap biaya operasional pada RS Kasih Ibu Surakarta periode 2013-

2017; (2) Untuk menguji apakah biaya operasional berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada RS Kasih Ibu Surakarta periode 2013-2017; (3) Untuk menguji 

apakah biaya operasional memediasi pengaruh baiaya kualitas terhadap 

profitabilitas pada RS Kasih Ibu Surakarta periode 2013-2017. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantiatif yang bertujuan untuk 

menjelaskan  pengaruh biaya kualitas terhadap profitabilitas dengan biaya 

operasional sebagai variabel intervening RS Kasih Ibu Surakarta periode 2013-

2017. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah 

kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda 

Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Terdapat pengaruh Biaya Kualitas (X1) 

terhadap Biaya Operasional (X2); (2) Terdapat pengaruh Biaya Operasional (X2) 

terhadap Profitabilitas (Y); (3) Terdapat pengaruh Biaya Kualitas (X1) terhadap 

Profitabilitas (Y) yang dimediasi oleh Biaya Operasional (X2). Besarnya pengaruh 

Biaya Kualitas terhadap Profitabilitas yang dimediasi oleh Biaya Operasional lebih 

besar dibanding dengan pengaruh langsung Biaya Kualitas terhadap Profitabilitas. 

 

Kata kunci: Biaya kualitas, Biaya operasional, dan Profitabilitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam meningkatkan profitabilitas suatu rumah sakit, seperti halnya 

Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, sangat dipengaruhi oleh penerimaan dari 

beberapa bagian seperti: rawat jalan, rawat inap, kamar tindakan, penunjang 

medik, dan penunjang umum. Oleh karena itu, penerimaan tersebut dapat 

dioptimalkan melalui kinerja manajemen, sehingga dapat meningkatkan 

profitabilitas. Menurut Nafarin (2007) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dengan sumber daya yang tersedia. Munawir 

(2004) menambahkan bahwa analisis profitabilitas adalah merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Profitabilitas suatu badan usaha tergantung pada dua hal, yaitu volume 

usaha yang dicapai dan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Oleh karena 

itu, ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi: (1) Jumlah penerimaan/pendapatan 

lebih besardari jumlah biaya-biaya, sehingga badan usaha mendapatkan profit; 

(2) Jumlah penerimaan/pendapatan sama dengan jumlah biaya-biaya, sehingga 

terjadi nihil atau berimbang; (3) Jumlah penerimaan/pendapatan lebih kecil dari 

pada jumlah biaya-biaya, sehingga badan usaha mengalami defisit (Munawir, 

2004). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka profitabilitas suatu rumah sakit 

ataupun perusahaan dapat dipengaruhi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan. 

Persoalan biaya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perusahaan, baik yang 
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berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan barang atau jasa yang 

dihasilkan. Selain itu juga biaya merupakan salah satu informasi yang sangat 

penting dalam pengelolaan perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan yang 

dihadapkan pada masalah biaya akan mengembangkan konsep dan istilah biaya 

menurut kebutuhannya masing-masing, karena biaya dapat dipandang 

berdasarkan kondisi dantujuan yang berbeda.  

Pada dasarnya biaya adalah suatu pengorbanan yang rasional untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam literature akuntansi dikenal dua istilah yaitu 

biaya (cost) dan beban (exspense), kedua istilah tersebut diterjemahkan sebagai 

biaya walaupun sebenarnya dalam ilmu akuntansi pengertian cost dan exspense 

berbeda. Bagi perusahaan, biaya sangat berperan dalam meningkatkan kualitas. 

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang 

bagi organisasi. Dikatakan ekuivalen kas karena sumber nonkas dapat ditukar 

dengan barang atau jasa yang diinginkan (Hansen dan Mowen, 2009). 

Menurut Kuswandi (2006) biaya adalah semua pengeluaran untuk 

mendapatkan barang atau jasa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, biaya adalah 

uang tunai atau kas atau ekuivalen kas (harta non-kas yang dapat diukur untuk 

barang atau jasa yang diinginkan) yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang 

diharapkan dapat memberikan laba baik masa kini maupun masa datang. 

Biaya dapat menurunkan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atas terjadinya 

kewajiban. Biaya dalam arti luas merupakan pengorbanan sumber ekonomi, 
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yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 2010).  

Biaya dalam akuntansi biaya diartikan dalam dua pengertian yang 

berbeda, yaitu biaya dalam artian cost dan biaya dalam artian expense. Perbedaan 

biaya (cost) dan beban (expense) menurut Nafarin (2007) yaitu biaya atau cost 

adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang 

diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau dimasa mendatang. 

Sedangkan beban atau expense adalah nilai sesuatu yang secara langsung 

dikorbankan yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh hasilan. 

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan, beban (exspense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aktiva atau 

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 

menyangkut pembagian kepada penanaman modal (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2007). Beban (exspense) adalah penggunaan barang atau jasa dalam perolehan 

pendapatan yang berhubungan baik secara langsung atau tidak langsung dengan 

produksi dan penjualan produk perusahaan. Biaya (cost) adalah nilai sekarang 

dari sumber ekonomi yang diserahkan atau akan diserahkan dalam perolehan 

barang danjasa yang digunakan dalam operasi (Wibowo, 2001). 

Biaya operasional berpengaruh terhadap profitabilitas usaha atau 

perusahaan. Semakin besar biaya oiperasional yang dikeluarkan akan 

menyebabkan semakin kecil profitabilitas yang diperoleh. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Winarso (2014) yang menyimpulkan bahwa biaya operasional 
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dan profitabilitas (ROA) memiliki hubungan yang tidak searah, dan berdasarkan 

koefisien determinasi biaya operasional memiliki pengaruh sebesar 13,6% 

terhadap tingkat profitabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya 

operasional berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Adanya pengaruh biaya operasional terhadap profitabilitas juga dibuktikan oleh 

hasil penelitian Junaidi (2016) yang menyimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh 

signifikan secara parsial antara biaya operasional dan arus kas terhadap 

profitabilitas pada UD Sari Bumi Probolinggo; (2) variabel yang paling dominan 

berpengaruh adalah biaya operasional. 

Komponen biaya yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu rumah 

sakit atau perusahaan adalah biaya kualitas. Hasil penelitian Maidin dkk. (2011) 

menyimpulkan bahwa biaya kualitas, yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya 

penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal, memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas unit perawatan VIP rumah Sakit 

Stella Maris, dimana memiliki nilai R Square sebesar 91,4% sedangkan sisanya 

sebesar 8,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam 

penelitian ini. Hasil penelitian Sari (2012) menyimpulkan bahwa secara 

bersama-sama biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan 

biaya kegagalan eksternal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas Hotel Group Dedy Jaya Brebes. Biaya pencegahan, biaya 

penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal mampu 

menjelaskan profitabilitas sebesar 93%. Sementara sisanya sebesar 7 % 

dijelaskan oleh variabel lain (Sari, 2012). 
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Peningkatan kualitas pada perusahaan merupakan kegiatan pokok 

perusahaan untuk meningkatkan produk yang dihasilkan dan untuk 

memudahkan manajemen dalam menganalisis biaya kualitas, terdapat empat 

elemen biaya, yaitu biaya pencegahan (prevention cost), biaya penilaian 

(appraisal cost), biaya kegagalan internal (internal failure cost), dan biaya 

kegagalan eksternal (external failure cost) (Hansen dan Mowen, 2005). 

Dengan diterapkannya biaya kualitas dalam suatu perusahaan, maka 

perusahaan diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas 

tinggi, dan dapat memenuhi harapan atau tuntutan sehingga dapat memuaskan 

pelanggan. Jika produk berkualitas diproduksi sesuai target unit perusahaan, 

maka peluang untuk menjual produk tersebut semakin besar sehingga dapat 

meningkatkan volume penjualan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain 

(Hansen dan Mowen, 2005). 

Pelaporan biaya kualitas mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

dan memberi dasar perencanaan pengendalian, dan pembuatan keputusan 

manajerial. Sebagai contoh, dalam mengkualitaskan penerapan program 

pemilihan pemasok untuk menghasilkan kualitas masukan bahan, seorang 

manajer akan memerlukan penilaian terhadap: (1) biaya kualitas saat ini untuk 

setiap kelompok; (2) tambahan biaya yang berhubungan dengan program 

tersebut; (3) penghematan yang diproyeksikan untuk setiap elemen dan setiap 

kelompok (Hansen dan Mowen, 2004). 

Waktu terjadinya biaya dan penghematan tersebut juga harus 

diproyeksikan. Setelah pengaruh terhadap kas dapat diproyeksikan, maka dapat 
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dilakukan analisis peanggaran modal untuk menilai keunggulan program. 

Pelaporan biaya kualitas sangat penting peranannya bagi suatu perusahaan 

apabila perusahaan itu benar-benar serius menerapkannya dan memandang 

penting peningkatan kualitas dan pengendalian biaya kualitas. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah penilaian biaya kualitas yang 

sesungguhnya terjadi saat ini. Daftar biaya kualitas yang sesungguhnya terjadi 

untuk setiap kelompok biaya dapat memberikan dua pandangan, yaitu: (1) daftar 

tersebut menunjukkan biaya kualitas untuk masing-masing kelompok sehingga 

memungkinkan para manajer memperkirakan dampak keuangannya; (2) daftar 

tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas setiap kelompok sehingga 

memungkinkan para manajer untuk menaksir biaya relatif setiap kelompok 

(Hansen dan Mowen, 2004). 

Lebih lanjut Hansen dan Mowen (2004) menjelaskan bahwa komponen-

komponen biaya kualitas terdiri atas: (1) biaya pencegahaan (preventioncost; (2) 

biaya penilaian (appraisal cost); (3) biaya kegagalan internal (internalfailure 

cost); (4) biaya kegagalan eksternal (externalfailure cost). 

Biaya pencegahaan (preventioncost) adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk mencegah terjadinya kerusakan produk. Biaya ini mencakup pencegahan 

terhadap desain produk, sistem produksi, termasuk biaya pengimplementasian 

dan perbaikan sistem kualitas (Mulyadi, 2010). Biaya pencegahan merupakan 

biaya yang timbul akibat adanya upaya untuk mencegah rendahnya kualitas jasa 

yang diberikan. Hal ini ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan (Hansen dan Mowen, 2005).  Hasil 
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penelitian Maidin dkk. (2011) menyimpulkan biaya pencegahan (X1), memiliki 

hubungan yang signifikan (Sig < 0,05) untuk meningkatkan profitabilitas, unit 

perawatan VIP Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Penelitian Sari 

menyimpulkan biaya pencegahan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas Hotel Group Dedy Jaya Brebes. Artinya semakin baik 

biaya pencegahan dari Hotel Group Dedy Jaya Brebes (pembuatan perencanaan 

kualitas, pelaporan biaya kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok serta 

kegiatan uji lapangan) maka profitabilitas akan meningkat (Sari, 2012). 

Biaya penilaian (appraisal cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengganti atau memperbaiki produk. Biaya penilaian ini termasuk biaya 

inspeksi dan pemeriksaan bahan baku, inspeksi produk selama atau setelah 

diproduksi dan perolehan informasi mengenai kepuasan konsumen (Mulyadi, 

2010).Biaya penilaian merupakan biaya yang timbul akibat adanya upaya 

evaluasi/audit secara kesinambungan terhadap terhadap standar jasa untuk 

memenuhi harapan pelanggan (Hansen dan Mowen, 2009). Hasil penelitian 

Maidik dkk. menyimpulkan biaya penilaian (X2) memiliki hubungan yang 

signifikan (Sig < 0,05) untuk meningkatkan profitabilitas, unit perawatan VIP 

Rumah Sakit Stella Maris Makassar (Maidin dkk., 2011). Penelitian Sari (2012) 

menyimpulkan biaya penilaian memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas Hotel Group Dedy Jaya Brebes. Artinya semakin baik 

biaya penilaian dari Hotel Group Dedy Jaya Brebes (pemeriksaan, pengwasan, 

penerimaan proses serta pemeriksaan dan pengujian) maka profitabilitas akan 

meningkat. 
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Biaya kegagalan internal (internal failure cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan karena produk tidak sesuai dengan persyaratan terdeteksi sebelum 

barang tersebut dikirimkan (Mulyadi, 2010). Biaya kegagalan internal 

merupakan biaya yang timbul akibat ketidaksesuaian proses internal untuk 

menghasilkan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kebutuhan 

pelanggan (Hansen dan Mowen, 2006). Penelitian Maidin dkk. menyimpulkan 

biaya kegagalan internal (X3) tidak memiliki hubungan yang signifikan(Sig > 

0,05) terhadap profitabilitas unit perawatan VIP Rumah Sakit Stella Maris 

Makassar. Meskipun demikian, biaya kegagalan internal memiliki koefisien 

korelasi untuk meningkatkan profitabilitas sebesar +0,063 (Maidin dkk.,2011). 

Biaya kegagalan internal pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Artinya semakin besar biaya kegagalan internal dari Hotel Group 

Dedy Jaya, maka semakin berkurangnya kegagalan eksternal dan meningkatnya 

profitabilitas (Sari, 2012). 

Biaya kegagalan eksternal (externalfailure cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan akibat dari barang tersebut telah terjual, biaya tersebut meliputi 

biaya jaminan produk keluhan konsumen dan lain lain (Mulyadi, 2001). Biaya 

kegagalan eksternal merupakan biaya yang timbul sebagai akibat 

ketidaksesuaian produk/jasa dengan kebutuhan pelanggan sehingga berdampak 

pada hilangnya pangsa pasar (Hansen dan Mowen, 2009). Penelitian Maidin 

dkk.(2011) menyimpulkan biaya kegagalan eksternal (X4) memiliki hubungan 

yang signifikan (Sig < 0,05) untuk menurunkan profitabilitas unit perawatan VIP 

Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Biaya kegagalan eksternal memiliki 
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pengaruh yang tidak signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Artinya 

adanya biaya garansi untuk keluhan pelanggan, adanya perbaikan, dan 

mengevaluasi hasil rekapan dapat meminimalisasikan biaya kegagalan eksternal 

dan meningkatkan profitabilitas (Sari, 2012). 

Pada rumah sakit swasta seperti RS Kasih Ibu Surakarta, biaya kualitas 

dan biaya operasional perlu diperhatikan dan dievaluasi secara periodik oleh 

pihak manajemen agar tidak banyak mengurangi profitabilitas. Selain itu, biaya 

kualitas dan biaya operasional berkaitan erat dengan kualitas pelayanan rumah 

sakit. 

Pada awalnya, RS Kasih Ibu Surakarta adalah Rumah Sakit Bersalin 

yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi 404 Surakarta. Pada tahun 1981 Dr. Lo 

Siauw Ging bergabung, dan mulai tahun 1982 ditingkatkan menjadi RS Umum 

dengan memberikan pelayanan Klinik Umum, Klinik Gigi, dan Poliklinik 

Spesialis. 

Seiring perkembangan perkembangan rumah sakit, pada tahun 1989 RS 

Kasih Ibu Surakarta dapat membangun gedung lima lantai dengan kapasitas 145 

tempat tidur. Pada tahun 1991, RS Kasih Ibu Surakarta menjadi juara pertama 

lomba bidang pelayanan, kebersihan, dan ketertiban rumah sakit tingkat Jawa 

Tengah, dan menjadi juara pertama lomba rumah sakit tingkat nasional dalam 

kategori rumah sakit swasta klas utama. 

Keberhasilan RS Kasih Ibu Surakarta tidak lepas dari peran Komite 

Pengendalian Mutu yang memiliki tugas antara lain: (1) mencatat keluhan 

pasien/keluarga pasien, (2) merekap hasil telusur di lapangan, (3) memonitor 



10 

 

keluhan pasien/keluarga pasien dan menindaklanjuti penyelesaian masalah, (4) 

mencatat peningkatan atau penurunan bor pasien, (5) melaporkan hasil pekerjaan 

kepada rapat manajemen. 

Pada tahun 2015, RS Kasih Ibu Surakarta mendapatkan sertifikasi 

akreditasi rumah sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan predikat 

lulus akreditasi tingkat paripurna. Hal ini merupakan salah satu upaya rumah 

sakit untuk tetap mempertahankan mutu pelayanan dengan menjalankan 

pelayanan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit (http:rskasihibu.com, 

2018). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya kualitas terhadap profitabilitas 

dengan variabel biaya operasional sebagai intervening pada RS Kasih Ibu 

Surakarta. Untuk itu, judul penelitian ini adalah  “Pengaruh Biaya Kualitas 

terhadap Profitabilitas dengan  Biaya Operasional sebagai Variabel Intervening 

pada RS Kasih Ibu Surakarta Periode 2013-2017” 

Alasan pemilihan RS Kasih Ibu Surakarta dijadikan tempat penelitian 

adalah: (1) peneliti kebetulan salah satu pegawai di RS Kasih Ibu Surakarta, 

sehingga memudahkan untuk pengumpulan datanya; (2) variabel penelitian 

biaya kualitas berkaitan erat dengan kualitas pelayanan rumah sakit, dan RS 

Kasih Ibu Surakarta merupakan salah satu rumah sakit swasta yang pernah 

memenangkan lomba di bidang pelayanan untuk tingkat Jawa Tengah dan 

nasional pada tahun 1991. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut ini. 

1. Apakah biaya kualitas berpengaruh terhadap biaya operasional pada RS 

Kasih Ibu Surakarta periode 2013-2017? 

2. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap profitabilitas pada RS 

Kasih Ibu Surakarta periode 2013-2017? 

3. Apakah biaya operasional memediasi pengaruh biaya kualitas terhadap 

profitabilitas pada RS Kasih Ibu Surakarta periode 2013-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah biaya kualitas berpengaruh terhadap biaya 

operasional pada RS Kasih Ibu Surakarta periode 2013-2017. 

2. Untuk menguji apakah biaya operasional berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada RS Kasih Ibu Surakarta periode 2013-2017. 

3. Untuk menguji apakah biaya operasional memediasi pengaruh biaya 

kualitas terhadap profitabilitas pada RS Kasih Ibu Surakarta periode 2013-

2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka 

manfaat penelitian adalah sebagai berikut ini. 
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1. Bagi RS Kasih Ibu 

Hasil penelitian dapat  memberikan masukan kepada pihak 

manajemen RS Kasih Ibu Surakarta untuk memahami keterkaitan antara 

biaya kualitas, biaya operasional, dan profitabilitas. Oleh karena itu, pihak 

manajemen rumah sakit dapat berupaya untuk meningkatkan efisiensi biaya 

dalam rangka mengoptimalkan keuntungan/laba. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti masalah profitabilitas pada suatu 

rumah sakit atau instansi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman lebih lengkap tentang hubungan antara biaya kualitas, biaya 

operasional, dan profitabilitas. 

3. Bagi akademik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

akademisi untuk memahami pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian, 

biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal yang dimediasi 

biaya operasional terhadap profitabilitas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diungkapkan di 

muka, maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai 

berikut ini. 

1. Terdapat pengaruh Biaya Kualitas (X1) terhadap Biaya Operasional (X2). 

Koefisien jalur pengaruh Biaya Kualitas terhadap Biaya Operasional adalah  

0,625 dengan hasil uji t sebesar 6,090 dengan signifikansi  0,000 < 0,05. 

Koefisien determinasi (R2) = 39,%. Jadi kontribusi pengaruh Biaya Kualitas 

terhadap Biaya Operasional cukup besar yaitu 39%, sehingga dinyatakan 

bahwa pengaruh Biaya Kualitas terhadap Biaya Operasional signifikan. 

2. Terdapat pengaruh Biaya Operasional (X2) terhadap Profitabilitas (Y). 

Koefisien jalur pengaruh Biaya Operasional terhadap Profitabilitas adalah -

0,348 dengan hasil uji t sebesar -2,824 dengan signifikansi  0,006 < 0,05. 

Koefisien determinasi (R2) = 12,1%. Jadi kontribusi pengaruh Biaya 

Operasional terhadap Profitabilitas dapat dikatakan  cukup  yaitu 12,1%, 

sehingga dinyatakan bahwa pengaruh Biaya Operasional terhadap 

Profitabilitas signifikan. 

3. Terdapat pengaruh Biaya Kualitas (X1) terhadap Profitabilitas (Y) yang 

dimediasi oleh Biaya Operasional (X2). Besarnya pengaruh pengaruh  Biaya 

Kualitas terhadap Profitabilitas yang dimediasi oleh Biaya Operasional 
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adalah 1,94%. Hasil uji F diperoleh koefisien sebesar 6,954 dengan 

signifikansi  0,002 < 0,05.  Pengaruh langsung Biaya Kualitas terhadap 

Profitabilitas sebesar 0,431, sedangkan pengaruh Biaya Kualitas terhadap 

Profitabilitas yang dimediasi oleh Biaya Operasional adalah 0,625 + 0,128 

=  0,753. Jadi besarnya pengaruh Biaya Kualitas terhadap Profitabilitas yang 

dimediasi oleh Biaya Operasional lebih besar dibanding dengan pengaruh 

langsung Biaya Kualitas terhadap Profitabilitas. 

 

B.  Saran 

Mengingat variabel Biaya Kualitas berpengaruh terhadap 

Profitabilitas yang dimediasi oleh Biaya Operasional, maka  ada beberapa saran 

yang dapat penulis sampaikan, antara lain: 

1. Pimpinan RS Kasih Ibu Surakarta perlu senantiasa melakukan pengawasan 

atau kontrol terhadap pelaksanaan kerja bagi seluruh karyawannya, agar 

karyawan bekerja sesuai SOP yang ada, sehingga tingkat kesalahan yang 

terjadi dalam pelayanan terhadap pasien dapat ditekan atau dikurangi, 

sehingga biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya kualitas sekaligus 

biaya operasional dapat dikurangi. 

2. Seluruh karyawan RS Kasih Ibu Surakarta perlu senantiasa bekerja secara 

sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada pasien,  sehingga 

tidak ada pasien yang melakukan komplain. Dengan demikian, pihak rumah 

sakit dapat menekan biaya kualitas yang harus dikeluarkan sekaligus dapat 

menekan biaya operasional rumah sakit. 
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3. Bagian administrasi keuangan atau akuntansi RS Kasih Ibu Surakarta perlu 

membukukan dan mengelompokkan biaya kualitas yang dikeluarkan oleh 

pihak rumah sakit, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

pihak manajemen (pimpinan) untuk melakukan evaluasi terhadap 

komponen-komponen biaya yang dapat mengurangi profitabilitas rumah 

sakit, dan membuat kebijakan yang dapat bermanfaat untuk menekan biaya 

kualitas tersebut. 

4. RS Kasih Ibu Surakarta perlu melakukan upaya penekanan terhadap biaya 

kualitas, karena biaya kualitas merupakan salah satu komponen penting 

biaya operasional yang sangat berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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