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ABSTRAK 
 

PENGARUH EFISIENSI BIAYA PRODUKSI  
TERHADAP PERUBAHAN LABA KOTOR 

 
Pada perusahaan industri, biaya produksi menjadi unsur yang sangat 

penting dalam menentukan  harga pokok penjualan, dimana harga pokok 
penjualan ini dapat mempengaruhi jumlah laba kotor yang akan diperoleh 
perusahaan. Laba kotor tersebut akan digunakan perusahaan untuk membiayai 
kegiatan operasional lainnya. Untuk mendapatkan laba yang diharapkan, maka 
besar kecilnya jumlah laba kotor yang diperoleh perusahaan sangat menentukan 
jumlah laba yang akan diperoleh perusahaan. Tingkat efisiensi dalam berproduksi 
sangat dibutuhkan dalam memperoleh  biaya produksi yang rendah, maka biaya 
produksi tersebut perlu dikelola dengan baik agar tercipta tingkat efisiensi biaya 
produksi yang tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai “Pengaruh Efisiensi Biaya Produksi terhadap Perubahan Laba Kotor” di 
PT Pupuk Kujang Cikampek. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
biaya produksi yang dikeluarkan PT Pupuk Kujang telah cukup efisien dan 
bagaimanakah pengaruhnya terhadap perubahan laba kotor yang terjadi. Metode 
penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode 
analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data 
yang diperlukan, penulis menggunakan penelitian lapangan melalui teknik 
penelitian observasi dan wawancara, serta penelitian kepustakaan. Adapun untuk 
melakukan pengujian hipotesis, penulis menggunakan pengujian hipotesis secara 
statisitik yang dilakukan dengan analisis korelasi dan statistik uji t menggunakan 
jenis pengujian dua pihak. 

Berdasarkan analisis efisiensi biaya produksi pada PT Pupuk Kujang dari 
tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2003 
perusahaan mengalami efisiensi. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya penguatan 
mata uang rupiah terhadap dolar dari yang dianggarkan sebesar Rp 9.000/US$ 
menjadi rata-rata Rp 8.569/US$, sehingga biaya bahan baku menurun sebesar      
Rp 36.143.504.186. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005 perusahaan mengalami 
inefisiensi, karena pada tahun tersebut terjadi penurunan mata uang rupiah dan 
terjadinya kenaikan pada harga gas alam serta tingkat konsumsi gas alam setiap 
ton pupuk. 

Dari hasil pengujian korelasi diperoleh r = 0,8093 dan t hitung = 1,3778. 
Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh hasil bahwa Ho 
diterima karena berada dalam daerah penerimaan Ho yaitu                                      
-12,706 < 1,3778 < 12,706, sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya 
produksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba kotor. 

 


