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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Dalam menghadapi era globalisasi, dewasa ini perusahaan harus berhati-hati 

dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan operasi 

perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan yang diambil 

sebaiknya tidak menyimpang dari tujuan perusahaan. Oleh karena itu demi 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan perlu menetapkan 

kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan perusahaan.  

Persaingan yang ketat antar perusahaan, membuat perusahaan harus 

menggunakan rencana serta strategi yang lebih baik, diantaranya dengan cara 

mengurangi biaya yang terjadi selama proses produksi berlangsung agar 

perusahaan dapat menghindari kerugian atau menambah jumlah laba yang 

diinginkan.  

Laporan keuangan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi 

perusahaan. Dengan mengetahui posisi keuangan, perusahaan dapat membuat dan 

menyusun rencana yang lebih baik dan menentukan kebijakan-kebijakan yang 

lebih tepat bagi perusahaan. Laporan keuangan akan dapat digunakan oleh 

manajemen dalam mengukur tingkat biaya, menentukan atau mengukur efisiensi 

tiap-tiap bagian untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai 

perusahaan, untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu, dan 

menentukan perlu tidaknya kebijakan atau prosedur yang baru untuk mencapai 

hasil yang lebih baik.  

Tingkat biaya produksi dapat digambarkan pada harga pokok penjualan. 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam harga pokok penjualan dapat 

mengakibatkan perubahan dalam laba kotor perusahaan, baik yang 

menguntungkan maupun yang merugikan, perubahan ini perlu diketahui 

penyebabnya, terutama terhadap perubahan yang sifatnya merugikan agar dapat 

diperoleh solusi untuk mengatasinya. 
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Laba kotor merupakan laba yang diperoleh dari hasil penjualan dikurangi 

dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi atas barang yang terjual 

tersebut, hasil ini akan dipergunakan untuk membiayai beban-beban lain, baik 

beban administrasi dan umum maupun beban penjualan yang berkaitan dengan 

penjualan barang tersebut. Hal ini berarti jumlah laba kotor harus diperhatikan 

guna membiayai beban tersebut agar perusahaan tidak memperoleh kerugian. 

Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengetahui tingkat laba kotor maupun 

persentasenya atas penjualan dan perlu diperhatikan perubahan-perubahannya 

agar biaya produksi yang terjadi dalam perusahaan dapat terkendali dan 

memberikan tingkat efisiensi yang optimal.  

Dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, 

perusahaan harus dapat mengidentifikasi mana saja biaya yang dikeluarkan terlalu 

besar agar tidak terjadi suatu pemborosan, demi meningkatkan laba yang 

diperoleh maka perusahaan harus dapat melakukan efisiensi terhadap penggunaan 

sumber-sumber modal serta perusahaan harus dapat mengurangi biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi dengan tidak mengurangi nilai, kuantitas serta 

kualitas barang yang dihasilkan. 

Untuk mengidentifikasi biaya yang menyebabkan pemborosan perusahaan 

memerlukan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur serta menilai 

efisiensi. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi biaya 

produksi adalah anggaran biaya produksi yang disusun oleh perusahaan sebelum 

melakukan proses produksi itu sendiri. Dengan membandingkan antara anggaran 

dengan realisasi biaya produksi maka akan dapat terlihat faktor-faktor apa saja 

yang menjadi penyebab perubahan tersebut. 

Dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan dalam biaya produksi 

dan harga pokok penjualan, dapat diketahui di bagian mana saja yang mengalami 

ketidakefisienan di dalam perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka 

meningkatkan efisiensi, perusahaan memerlukan adanya analisis, terlebih untuk 

perusahaan yang telah memasuki persaingan yang semakin ketat. Analisis 

diperlukan juga untuk menghindari terjadinya biaya produksi yang terlalu tinggi.  
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Beberapa tahun belakangan ini PT Pupuk Kujang Cikampek sedang 

melaksanakan proyek Pupuk Kujang 1B yang merupakan perluasan dari pabrik 

ammonia dan urea yang telah ada, sehingga diperkirakan terdapat beberapa 

perubahan dalam biaya yang dapat mengakibatkan efisiensi maupun inefisiensi 

pada biaya produksinya. Selain itu, PT Pupuk Kujang membeli bahan baku 

utamanya dengan menggunakan mata uang dollar. Seperti yang kita ketahui 

bersama bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar sering mengalami naik turun 

sehingga sulit untuk diprediksikan, hal ini juga dapat memicu terjadinya efisiensi 

atau inefisiensi pada biaya produksi, maka dari itu penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian pada PT Pupuk Kujang Cikampek. 

Berdasarkan uraian di atas, mengenai tingkat efisiensi biaya produksi yang 

berkaitan erat dengan perubahan laba kotor, maka penulis tertarik untuk 

membahas dan menganalisis melalui penelitian yang dapat memberikan gambaran 

permasalahan dalam perusahaan. Penulis memilih penelitian tentang :  

“Pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap perubahan laba kotor.” (Studi 

Kasus pada PT Pupuk Kujang Cikampek).  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Apakah biaya produksi yang dikeluarkan PT Pupuk Kujang telah cukup 

efisien. 

2. Apakah efisiensi biaya produksi di PT Pupuk Kujang berpengaruh 

terhadap perubahan laba kotornya. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang pengaruh 

tingkat efisiensi biaya produksi terhadap perubahan laba kotor yang terjadi,  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi biaya produksi di PT Pupuk Kujang 
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2. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap perubahan 

laba kotor di PT Pupuk Kujang.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung bagi:  

1. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat diperoleh 

gambaran yang lebih jelas dan kesesuaian antara fakta dengan teori yang 

ada.  

2. Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam hal menganalisa 

efisiensi dalam upaya meningkatkan laba perusahaan, sehingga dapat 

dijadikan bahan masukan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

kedepannya dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.  

3. Masyarakat umum  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan baik dibidang akuntansi maupun bidang-

bidang lain yang mendapat dukungan dari penelitian ini.  

4. Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya, serta membantu rekan-rekan mahasiswa 

dalam rangka penyelesaian penelitian selanjutnya yang akan dilakukan di 

kemudian hari.  

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Tantangan yang dihadapi perusahaan dewasa ini semakin besar, sehingga 

perusahaan harus semakin cerdik dalam memanfaatkan celah-celah yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan laba perusahaan, diantaranya dengan cara 
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meminimalisir biaya dengan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan 

kegiatan produksi.  

Analisis laporan keuangan menjadi salah satu alat yang membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan, dan analisis efisiensi biaya produksi 

merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk tujuan 

mengukur dan menilai efisiensi biaya produksi suatu perusahaan. Dengan 

mengetahui tingkat efisiensi biaya produksi maka perusahaan dapat mengambil 

suatu keputusan tertentu yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Arens (2006:777) mendefinisikan efisiensi sebagai berikut: 

“Efficiency is defined as reducing cost without reducing  

effectiveness.” 

Menurut Mulyadi (2000:14) pengertian biaya produksi adalah:  

“Biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 
produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut obyek pengeluarannya, 
secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi tiga elemen yaitu 
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 
pabrik.”  
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya 

produksi berarti suatu keadaan dimana biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi dapat dikurangi akan tetapi tidak mengurangi keefektifan proses 

tersebut. Semakin efektif proses produksi dan semakin kecil biaya produksinya 

maka akan semakin efisien biaya tersebut.  

Seperti yang diungkapkan oleh Nasehatun (2000:3) bahwa: 

“Pada dasarnya perencanaan yang baik dapat menjadi alat bantu 
bagi manajemen dalam mengukur efisiensi dalam mencapai sasaran 
perusahaan. Secara teoritis, perencanaan sebagai alat manajemen ini 
harus berorientasi kepada uang, yang disebut budget atau anggaran. 
Biaya produksi dapat dikatakan efisien jika biaya tersebut 
dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat tanpa 
mengurangi kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkannya.” 
 

Menurut Munandar (2001:1) anggaran adalah: 

“Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter 

dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. 
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Jadi penulis membuat suatu kesimpulan bahwa analisis efisiensi biaya 

produksi merupakan suatu analisis untuk mengetahui apakah biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh suatu perusahaan efisien atau tidak. Salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi biaya produksi adalah anggaran. 

Biaya produksi dapat dikatakan efisien jika biaya tersebut dikeluarkan sesuai 

dengan anggaran yang telah dibuat tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas dari 

produk yang dihasilkannya. 

Dengan adanya analisis ini, kekurangan-kekurangan atau kesalahan-

kesalahan yang terjadi selama proses produksi dapat diminimalisir dan 

ditanggulangi melalui keputusan yang diambil berdasarkan hasil analisis tersebut, 

sehingga diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya melalui 

peningkatan efisiensi setelah diketahui titik-titik yang menjadi sumber 

permasalahan ketidakefisienan perusahaan. 

Menurut Prastowo (2002:171) laba kotor didefinisikan sebagai berikut: 

“Laba kotor ( gross profit) adalah selisih antara harga pokok 

penjualan dan penjualan. Laba kotor atau gross profit ini sering juga 

disebut dengan istilah gross margin.”  

 

Salah satu penyebab penurunan laba kotor adalah bagian produksi yang 

tidak efisien. Menurut Munawir (2002:217): 

“Penurunan laba kotor yang disebabkan oleh naiknya harga pokok 
penjualan menunjukan bagian produksi telah bekerja secara tidak 
efisien. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh faktor ekstern, 
misalnya adanya kenaikan harga bahan, tingkat upah dan kenaikan 
harga secara umum yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, atau 
mungkin disebabkan oleh faktor intern yaitu adanya inefisiensi atau 
pemborosan-pemborosan.” 

 

Karena luas dan banyaknya unsur-unsur yang perlu dianalisis, maka penulis 

hanya membahas mengenai pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap perubahan 

laba kotor. 
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1.5.1 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh saudara Triyono Herwanto pada tahun 

2004 dengan objek penelitian pada PT Multi Instrumentasi dengan judul skripsi: 

“Pemanfaatan Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Bantu Manajemen dalam 

Menunjang Efisiensi Biaya Produksi.” 

Adapun kesimpulan dari penyusunan skripsi tersebut adalah:  

Anggaran biaya produksi yang disusun oleh perusahaan telah berperan dalam 

mengefisiensikan biaya produksi. Hal ini ditunjang oleh persentase hasil 

perhitungan jawaban kuesioner yang dapat menunjukan hubungan antara 

anggaran biaya produksi dengan efisiensi biaya produksi adalah sebesar 

87,76%, dengan demikian sesuai dengan kriteria yang telah dijabarkan dalam 

Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran biaya produksi telah sangat 

bermanfaat dalam mengefisiensikan biaya produksi. 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis antara lain:  

a. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada PT Multi Instrumentasi 

sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada PT Pupuk 

Kujang Cikampek. 

b. Pada penelitian terdahulu penulis meneliti tentang bagaimana anggaran 

biaya produksi akan bermanfaat atau tidak dalam mengefisiensikan 

biaya produksi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu 

menganalisis bagaimana efisiensi biaya produksi akan mempengaruhi 

perubahan laba kotor. 

 

1.5.2 Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :  

“Efisiensi biaya produksi berpengaruh terhadap perubahan laba 

kotor.” 
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1.6 Metodologi Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis 

adalah analisis deskriptif yaitu mengumpulkan bahan-bahan, keterangan-

keterangan dan data lain yang diperlukan, lalu mengelola dan membahasnya serta 

analisis statistik yang digunakan untuk menguji anggapan dasar yang masih 

bersifat sementara sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai diterima atau 

ditolaknya hipotesis. 

Untuk menunjang analisis  tersebut perlu didukung oleh data primer maupun 

sekunder. Teknik-teknik pengumpulan data dilakukan dengan :  

1. Data Primer, penulis memperolehnya melalui penelitian lapangan (field 

research) yaitu pengumpulan data secara langsung dan mengadakan penelitian 

terhadap objek yang dilakukan dengan :  

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung pada objek penelitian.  

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pejabat yang berwenang atau bagian yang berhubungan langsung 

dengan masalah tersebut yaitu Bagian Akuntansi.   

2. Data Sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu pengumpulan data dengan mengolah, mencari dan 

mempelajari bahan-bahan dan membandingkan dengan beberapa sumber 

kepustakaan, seperti buku literature, majalah-majalah, dan lain-lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti.  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan pada PT Pupuk Kujang 

Cikampek yang berada di Jl. Jend. A. Yani No. 39 Cikampek. Waktu yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 5 bulan, mulai dari bulan September 

sampai dengan selesai.  

   


