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ABSTRAK 
 

PERANAN ANALISIS BIAYA DIFERENSIAL DALAM PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN MEMBUAT SENDIRI ATAU MEMBELI BAHAN BAKU 

UNTUK MENINGKATKAN LABA PERUSAHAAN 
 

Dengan semakin meningkatnya persaingan diantara perusahaan sejenis, maka 
perusahaan harus dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar, terutama 
mengenai kemungkinan laba. Perusahaan pada umumnya bertujuan untuk 
meningkatkan laba, agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya serta 
memperluas usahanya. 

Analisis biaya  diferensial sangat diperlukan sesuai dengan masalah yang 
dihadapi oleh perusahaan dalam usaha meningkatkan laba, yaitu dengan mengambil 
keputusan apakah membuat sendiri atau membeli bahan baku. Analisis biaya 
diferensial mengukur berapa besar pendapatan dan biaya diferensial yang terjadi jika 
manajemen memilih suatu alternatif . Apabila laba diferensial akibat pemilihan 
alternatif  membeli lebih besar daripada  laba diferensial akibat pemilihan alternatif  
membuat sendiri, maka manajemen harus mengambil keputusan membeli. Dengan 
pengambilan keputusan ini, diharapkan laba perusahaan akan meningkat karena 
biaya produksi lebih rendah. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan industri tekstil di 
Bandung Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kememadaiannya 
penerapan Analisis Biaya Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Membuat 
Sendiri atau Membeli Bahan Baku pada perusahaan-perusahaan industri tekstil di 
Bandung Timur dan mengetahui Peranan Analisis Biaya Diferensial  dalam 
pengambilan Keputusan Membuat Sendiri atau Membeli Bahan Baku untuk 
Meningkatkan Laba Perusahaan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif  analitik 
dengan menggunakan pendekatan survei. Sedangkan untuk memperoleh data yang 
diperlukan dalam penyusunan skripsi ini digunakan teknik penelitian lapangan 
dengan bantuan instrumen yang dikembangkan menjadi pernyataan umum dan 
khusus dengan skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert dan penelitian 
kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai landasan teoritis yang dipakai 
untuk dasar pertimbangan  dengan kenyataan yang ada selama dilakukannya 
penelitian hipotesis diuji dengan menggunakan analisis Korelasi Rank Spearman. 

Dari hasil perhitungan statistik didapat bahwa angka koefisien korelasi 
Spearman sebesar 0,91% yang berarti adanya hubungan antara analisis biaya 
diferensial dalam pengambilan keputusan keputusan membuat sendiri atau membeli 
bahan baku yang memadai dengan laba perusahaan yang meningkat. Sedangkan laba 
perusahaan yang meningkat dipengaruhi oleh penerapan analisis biaya diferensial 
dalam pengambilan keputusan membuat sendiri atau membeli bahan baku produk 
yang memadai pada perusahaan-perusahaan industri tekstil diBandung Timur sebesar 
83% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan pengujian 
hipotesis didapat t hitung sebesar 4,389 lebih dari t tabel (2,776), maka hipotesis 
yang diajukan oleh penulis dapat diterima. 
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