
  
9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Biaya Produksi 

2.1.1 Pengertian Biaya 

Pengertian biaya menurut Mulyadi (2000:8) adalah:  

“Pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan moneter 

atau uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu.” 

 

Menurut Usry dan Hammer yang diterjemahkan oleh Alfonius Sirait 

(2000:25), biaya didefinisikan sebagai berikut: 

“Biaya adalah suatu nilai tukar prasyarat, pengorbanan yang 

dilakukan guna memperoleh manfaat.” 

 

Selanjutnya Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari 

(2004:40) menjelaskan bahwa: 

“Biaya adalah kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat 

saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi.” 

 

2.1.2 Pengertian Produksi 

Menurut Herjanto (2003:3) produksi adalah: 
“Suatu kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau 
pembuatan barang, jasa atau kombinasinya, melalui proses 
transformasi dari masukan sumber daya produksi menjadi keluaran 
yang diinginkan.” 

 
Sedangkan Mulyadi (2000:12) mendefinisikan produksi sebagai berikut: 

“Produksi merupakan suatu kegiatan pokok mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.” 
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2.1.3 Pengertian Biaya Produksi 

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.” 

 

Sedangkan Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari 

(2004:45) mendefinisikan biaya produksi sebagai berikut:  

“Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan 

barang dan penyediaan jasa.” 

 

Menurut Sunarto (2003:5) biaya produksi dipilah-pilah sesuai dengan 

kebutuhannya sebagai berikut: 

“Menurut Unsur atau Komponen Biaya 
a) Biaya bahan baku atau bahan langsung 

Biaya ini timbul karena pemakaian bahan. Biaya bahan baku 
merupakan harga pokok yang dipakai dalam proses produksi untuk 
membuat barang. Biaya bahan baku merupakan bagian dari harga 
pokok barang jadi yang akan dibuat. 

b) Biaya tenaga kerja langsung 
Biaya ini timbul karena pemakaian tenaga kerja yang dipergunakan 
untuk mengolah bahan menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja 
langsung merupakan gaji dan upah yang diberikan tenaga kerja yang 
terlibat langsung dalam pengolahan barang. 

c) Biaya overhead pabrik. 
Biaya ini timbul terutama karena pemakaian fasilitas untuk 
mengolah barang berupa mesin, alat-alat, tempat kerja dan 
kemudahan lain. 
 

Menurut Perilakunya terhadap Volume 
a) Biaya Tetap ( Fixed cost ) 

Biaya tetap merupakan biaya yang mempunyai tingkah laku tetap 
tidak berubah terhadap volume kegiatan. Biaya tetap tidak berubah 
meskipun kegiatan produksi berubah. 

b) Biaya Variabel ( Variable Cost ) 
Biaya variabel merupakan biaya yang mempunyai tingkah laku 
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan produksi. 

 
 



                                                                                                                               11  

 
Menurut Kedekatannya dengan Produk 

a) Biaya Langsung 
Biaya disebut biaya langsung apabila dapat ditelusuri pada barang 
jadi, mudah dilacak. 

b) Biaya Tak Langsung 
Merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri pada barang jadi.” 

 

Menurut Usry dan Hammer yang diterjemahkan oleh Alfonius Sirait 

(2000:37) bahwa: 

“Bahan baku adalah semua bahan yang membentuk bagian integral dari 
barang jadi dan yang dapat dimasukkan langsung dalam kalkulasi biaya 
produksi. 
Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang dikerahkan untuk 
mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya untuk ini meliputi gaji 
para karyawan yang dapat dibebankan kepada produk tertentu. 
Biaya overhead pabrik adalah biaya bahan tidak langsung, pekerja tidak 
langsung, dan semua biaya pabrikasi lainnya yang tidak dapat dibebankan 
langsung ke produk tertentu. 
Bahan tidak langsung adalah bahan yang dibutuhkan guna 
menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya sedemikian kecil, atau 
sedemikian rumit, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahan langsung 
yang tidak berguna atau tidak ekonomis. 
Pekerja tidak langsung adalah para karyawan yang dikerahkan dan 
secara tidak langsung mempengaruhi pembuatan atas pembentukan barang 
jadi.” 

 

2.1.4 Efisiensi Biaya Produksi 

Arens (2006:777) mendefinisikan efisiensi sebagai berikut: 

“Efficiency is defined as reducing cost without reducing  

effectiveness.” 

 

Pengertian efisiensi menurut Horngren (2000:228) adalah:  

“Efficiency is the relative amount of inputs used to achieve a given 

output level.” 

 

 

 

 



                                                                                                                               12  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:284), efisiensi adalah:  

“1. Ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu 
(dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; 
ketepatgunaan; kesangkilan. 

2. Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan 
tidak membuang waktu, tenaga, biaya).” 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan tepat tanpa 

menghabiskan waktu dan biaya. Dengan kata lain sesuatu kegiatan dikatakan telah 

dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan tersebut telah mencapai 

sasaran dengan pengorbanan biaya yang terendah. 

Jadi 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. 

 

2.1.5 Analisis Efisiensi Biaya Produksi 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:43) analisis diartikan 

sebagai berikut: 

“1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 
dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-
musabab, duduk perkaranya, dsb). 

  2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 
untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 
keseluruhan.” 

 

Pengertian analisis yang digunakan dalam hal ini yaitu penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan, karena dalam penelitian ini penulis menguraikan suatu keseluruhan 

dari suatu laporan keuangan menjadi bagian-bagian tertentu untuk dapat diperoleh 

suatu informasi atas dasar penguraian tersebut. 
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Metode dan teknik analisis (alat-alat analisis) digunakan untuk menentukan 

dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, 

sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut 

bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan 

tertentu. 

Metode yang digunakan untuk analisis laporan keuangan menurut Prastowo 

(2002:54) yaitu: 

“1. Metode analisis horizontal (dinamis) 
adalah metode analisis dengan mengadakan perbandingan laporan 
keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui 
perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode analisis 
horizontal karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk 
periode yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis karena 
metode ini bergerak dari tahun ke tahun (periode). 

2. Metode analisis vertikal (statis) 
adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis 
laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 
membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada 
laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang sama. Oleh 
karena membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya 
pada laporan keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal. 
Disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-
pos laporan keuangan pada tahun (periode) yang sama.” 

 
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 suatu 

biaya produksi adalah anggaran. 

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.” 
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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.” 

 

Sedangkan Mulyadi (2001:488) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.” 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk 

menganalisis efisiensi biaya produksi dapat digunakan suatu alat yaitu anggaran. 

Caranya adalah dengan membandingkan antara anggaran biaya produksi yang 

telah disusun dengan realisasi biaya produksi yang sesungguhnya terjadi. Jika 

terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasinya maka perbedaan tersebut 

dinamakan selisih biaya produksi.  

Seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2000:424) bahwa: 

“Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut 

dengan selisih (variance).” 

 

Suatu biaya produksi dapat dikatakan efisien jika selisih yang dihasilkan ini 

adalah selisih yang menguntungkan, artinya biaya produksi yang sesungguhnya 

dikeluarkan oleh perusahaan lebih kecil dari anggaran biaya produksi yang telah 

disusun sebelumnya, atau biaya produksi yang sesungguhnya terjadi sama dengan 

biaya produksi yang dianggarkan namun hasil yang diperoleh atau volume yang 

dihasilkan dari proses produksi ini lebih besar dari volume yang dianggarkan.  

Seperti yang diungkapkan juga oleh Mulyadi (2000:425) bahwa: 

“Hasil perhitungan selisih diberi tanda L (selisih laba atau selisih 

yang menguntungkan) dan tanda R (selisih rugi). Biaya dikatakan 

efisien jika selisih yang terjadi adalah selisih menguntungkan.” 
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Dalam menganalisis efisiensi biaya produksi perlu diperhatikan hal-hal berikut 

ini: 

a. Penetapan biaya produksi standar atau yang dianggarkan. 

b. Penetapan biaya produksi aktual atau yang sesungguhnya. 

c. Membandingkan biaya yang dianggarkan dengan yang sesungguhnya  

Dalam perbandingan tersebut dihasilkan sebagai berikut : 

� Biaya produksi yang dianggarkan > Biaya produksi aktual maka 

disebut selisih menguntungkan (Favorable). 

� Biaya produksi standar < Biaya produksi  aktual maka disebut selisih 

tidak menguntungkan (Unfavorable). 

 

2.1.6 Tujuan Analisis Efisiensi Biaya Produksi  

Analisis efisiensi biaya produksi ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya selisih antara 

anggaran dan realisasi biaya produksi.  

Apabila telah diketahui, maka informasi tersebut dijadikan dasar dalam 

suatu proses pengambilan keputusan oleh manajemen untuk hal-hal tertentu demi 

kemajuan perusahan, misalnya dalam bentuk pemilihan bahan baku, peningkatan 

kinerja karyawan, maupun peningkatan produktivitas.  

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan dari analisis ini adalah 

mendeteksi serta mencari apa yang menjadi penyebab dari selisih antara angaran 

dan realisasi biaya produksi, yang dapat memicu terjadinya ketidakefisienan biaya 

produksi, sehingga atas dasar temuan-temuan itu dapat diambil keputusan tertentu 

untuk menyikapinya. 
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2.1.7 Teknik Analisis Efisiensi Biaya Produksi  

Teknik yang digunakan dalam menganalisis efisiensi biaya produksi yaitu 

dengan membandingkan antara anggaran biaya produksi dengan realisasinya. 

Dibawah ini akan disajikan contoh perbandingan antara anggaran dan realisasi 

biaya produksi. 

 

Tabel 2.1 

Contoh anggaran dan realisasi biaya produksi tahun 2000 

URAIAN 
ANGGARAN 

570.000 unit 

REALISASI 

600.000 unit 

Biaya bahan 

baku 
Rp 339.150.000 Rp 350.000.000 

Biaya tenaga 

kerja langsung 

 

Rp   47.025.000 

 

Rp   50.100.000 

Biaya overhead 

pabrik 
Rp 161.310.000 Rp 167.500.000 

Biaya produksi  Rp 547.485.000 Rp 567.600.000 

 

Jika dilihat sepintas, realisasi biaya produksi di atas dapat dikatakan tidak 

efisien karena jumlah biaya produksi yang harus dikeluarkan sebenarnya lebih 

besar dari pada anggarannya. Akan tetapi jika diperhatikan lebih seksama jumlah 

kuantitas yang sebenarnya diproduksi oleh perusahaan tidak sama dengan apa 

yang dianggarkan. Maka dari itu untuk menganalisis efisiensi biaya produksi di 

atas, analis harus membuat anggaran yang sesuai dengan jumlah kuantitas 

produksi yang sebenarnya dihasilkan oleh perusahaan, dengan cara menghitung 

masing-masing biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap unitnya. 

Misalnya, untuk menghitung anggaran biaya bahan baku yang sesuai dengan 

kuantitas sebenarnya yaitu, membagi jumlah anggaran biaya bahan baku dengan 

kuantitas produksi yang dianggarkan, kemudian dikalikan dengan jumlah 

kuantitas yang sebenarnya diproduksi. Begitu seterusnya hingga diperoleh 

anggaran biaya produksinya yang sesuai dengan volume produk yang dihasilkan. 
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Setelah menyusun anggaran yang sesuai, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 

Contoh anggaran dan realisasi biaya produksi tahun 2000 yang telah 

disesuaikan dengan volume produksi 

URAIAN 
ANGGARAN 

570.000 unit 

REALISASI 

600.000 unit 

ANGGARAN 

600.000 unit 
SELISIH 

Biaya bahan 

baku  
Rp 339.150.000 Rp 350.000.000 Rp 357.000.000 Rp 7.000.000 

Biaya tenaga 

kerja langsung 

 

Rp   47.025.000 

 

Rp   50.100.000 Rp   49.500.000 (Rp    600.000) 

Biaya overhead 

pabrik 
Rp 161.310.000 Rp 167.500.000 Rp 169.800.000 Rp  2.300.000 

Biaya produksi Rp 547.485.000 Rp 567.600.000 Rp 576.300.000 Rp  8.700.000 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa biaya produksi yang 

dikeluarkan pada tahun 2000 ini mengalami efisiensi atau mengalami selisih yang 

menguntungkan sebesar Rp 8.700.000, karena biaya produksi yang dikeluarkan 

lebih kecil dari pada biaya produksi yang dianggarkan. Seperti yang terlihat pada 

tabel di atas, bahwa biaya bahan baku mengalami efisiensi sebesar Rp 7.000.000, 

hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya harga bahan baku. Sedangkan pada 

biaya tenaga kerja langsung mengalami inefisiensi sebesar Rp 600.000, hal ini 

dapat disebabkan oleh meningkatnya jam kerja langsung atau tarif upah langsung. 

Kemudian pada biaya overhead pabrik mengalami efisiensi sebesar Rp 2.300.000, 

keadaan ini dapat disebabkan oleh menurunnya biaya bahan penolong atau 

menurunnya biaya tenaga kerja tidak langsung. Sehingga jika dijumlahkan, biaya 

produksi mengalami efisiensi sebesar Rp 8.700.000. 
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2.2 Harga Pokok Penjualan 

2.2.1 Pengertian Harga Pokok Penjualan  

Harga pokok menurut Sunarto (2003:3), yaitu: 

“Nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang diukur 

dengan nilai mata uang. Besarnya biaya diukur dengan berkurangnya 

kekayaan atau timbulnya utang.” 

 

Harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur dihitung dengan cara 

menambahkan antara persediaan awal barang jadi dengan harga pokok produksi, 

kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi. Sedangkan harga pokok 

produksi itu sendiri dapat diperoleh dengan cara menambahkan antara persediaan 

awal barang dalam proses dengan biaya produksi, kemudian dikurangi persediaan 

akhir barang dalam proses.  

 

Finished goods inventory, beginning   XX 

Add: Cost of good manufactured    XX 

Good available for sale     XX 

Less: Finished goods inventory, ending   XX 

Cost of good sold     XX 

 

Work in process inventory, beginning   XX 

Add: Cost of productions       XX 

        XX 

Less: Work in process inventory, ending   XX 

Cost of good manufactured    XX 
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2.2.2 Metode Perhitungan Harga Pokok 

Menurut Jayaatmaja (2004:13) mengenai metode perhitungan harga pokok:  

“Secara ekstrim dapat dikelompokkan menjadi 2 metode, yaitu 
Metode harga pokok pesanan (job order cost) adalah biaya 

dikumpulkan perpesanan 
Metode harga pokok proses (process cost) adalah biaya 

dikumpulkan perwaktu tertentu.” 
 

Ada dua perbedaan mendasar antara metode harga pokok pesanan dan 

metode harga pokok proses, menurut Hansen (2000:163) : 

“ There are two key differences. First, a job order cost system 
accumulates production costs by job and a process cost system 
accumulates production costs by process. Second, for manufacturing 
firms, the job order cost system uses a single work in process account for 
every process.”  

 
 
2.3 Pendapatan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.23 (2002:23.2) 

pendapatan didefinisikan sebagai berikut : 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila 
arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 
dari kontribusi penanam modal.” 
 

Menurut Libby (2004:109) tentang pengakuan pendapatan sebagai berikut: 

“ The revenue principle states that revenues are recognized  when goods 
or services are delivered, there is evidence of an arrangement, for 
customer payment, the price is fixed or determinable, and collection is 
reasonably assured.” 

 

Pendapatan merupakan hasil dari operasi utama perusahaan dalam rangka 

menghasilkan laba. Pendapatan sangat penting sifatnya bagi perusahaan karena 

berhasil atau tidaknya perusahaan dalam melaksanakan tujuannya terlihat dari 

hasil ini.  
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Apabila perusahaan tidak bisa menghasilkan penjualan yang tinggi, maka 

laba perusahaan pun akan rendah dan ini akan membahayakan perusahaan untuk 

kelangsungan hidupnya. Jadi dalam menganalisis pendapatan analis harus sangat 

kritis, karena ini merupakan unsur yang terpenting dalam perusahaan. 

 
 
2.4 Laba Kotor  

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.” 

 

Menurut Prastowo (2002:90) tentang  gross profit margin : 

“Rasio gross profit margin  ini mengukur efisiensi produksi dan 
penentuan harga jual. Untuk menentukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi perubahan rasio ini, dapat dipelajari lebih rinci 
proporsi elemen biaya terhadap penjualan.” 

 
 

Formula rasio laba kotor  dihitung sebagai berikut: 

        Laba kotor 
Rasio laba kotor  = ------------------- 

         Penjualan 
 

Angka rasio ini penting karena rasio ini sangat berpengaruh terhadap jumlah 

laba perusahaan dan laba ini dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya yang 

terjadi baik biaya administrasi maupun pemasaran. Angka rasio yang rendah 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut rawan terhadap perubahan harga jual 

maupun harga pokok. 
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2.4.1 Perubahan Laba Kotor 

Laba kotor suatu perusahaan cenderung untuk mengalami perubahan setiap 

tahunnya. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan maupun penurunan. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan peningkatan  pada laba kotornya, maka 

dari itu sering dilakukan analisis untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat 

memicu perubahan (baik peningkatan maupu penurunan) tersebut. 

Pentingnya dilakukan analisa perubahan laba kotor menurut Munawir 

(2002:216) :  

“Perubahan dalam laba kotor (gross profit) perlu dianalisa untuk 
mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang 
menguntungkan (kenaikan) maupun perubahan yang merugikan 
(penurunan) sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan atau 
diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya.”  

 

2.4.2 Teknik Analisis Perubahan Laba Kotor 

Teknik dalam menganalisis perubahan laba kotor menurut Prastowo 

(2002:172), diantaranya : 

“ 1. Analisis laba kotor atas dasar anggaran dan biaya standar. 
Analisis laba kotor untuk satu jenis produk (Single Product). 
Analisis laba kotor untuk banyak produk (Multiple product). 

2. Analisis laba kotor atas dasar data periode yang lalu. 
Analisis laba kotor untuk satu jenis produk (Single Product). 
Analisis laba kotor untuk banyak produk (Multiple product).” 

 

Pada penelitian ini, penulis mengunakan teknik analisis perubahan laba 

kotor atas dasar data periode yang lalu, yaitu dengan cara membandingkan laba 

kotor tahun ini dengan laba kotor tahun lalu. Jika ingin mengetahui secara rinci 

mengenai perbedaan diantara keduanya, berikut ini akan dicantumkan cara 

menganalisis perubahan pada harga jual per unit, harga pokok per unit dan 

volume penjualan. Akan tetapi pada penelitian ini, penulis hanya akan 

membandingkan antara laba kotor tahun ini dengan laba kotor tahun lalu secara 

garis besar. 
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Analisis Laba Kotor Atas Dasar Data Periode Yang Lalu 

� Analisis Laba Kotor untuk Satu Jenis Produk 

Apabila hanya memproduksi satu jenis barang saja, maka perubahan laba 

kotor  disebabkan karena adanya perubahan pada harga jual, harga pokok per unit 

dan volume penjualan. Berikut ini disajikan contoh laporan laba rugi komparatif 

untuk tahun 2000 dan 2001 : 

Tabel 2.3 
Contoh Laporan Laba Rugi Komparatif 

                               2000         2001 

    Unit Total      Unit   Total 

Penjualan   2.000 Rp  6.000.000      2.200  Rp  6.380.000 

Harga Pokok Penjualan 2.000       5.000.000     2.200        6.050.000 

Laba Kotor          1.000.000                       330.000 

 

Selisih harga jual, harga pokok dan volume penjualan dihitung sebagai berikut : 

Tabel 2.4 
Contoh Perhitungan Selisih Harga Jual dan Volume Penjualan 

Penjualan 2001 (realisasi)     Rp 6.380.000 

Penjualan 2001 harga jual tahun 2000 

 2.200 x  Rp 3.000     Rp 6.600.000 

Selisih harga jual      Rp    220.000 

                  (Rugi) 

Penjualan 2001 (sebagai realisasi)    Rp 6.600.000 

Penjualan 2000 (sebagai standar)    Rp 6.000.000 

Selisih volume penjualan     Rp    600.000 

                  (Laba) 

 

Selisih harga jual terjadi, karena harga jual per unit tahun 2001 (sebagai 

harga realisasi ) tidak sama dengan harga jual per unit tahun 2000 (sebagai harga 

standar). Oleh karena harga realisasi (Rp.2.900) lebih kecil dari harga standar 

(Rp.3.000) maka selisih harga jualnya merugikan. 
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Selisih volume penjualan terjadi karena volume penjualan tahun 2001 

(realisasi) tidak sama dengan volume tahun 2000 (standar). Oleh karena volume 

realisasi (2200 unit) lebih besar dibanding volume standar (2.000 unit), maka 

selisih volumenya menguntungkan. 

Tabel 2.5 
Contoh Perhitungan Selisih Harga Pokok dan Volume Harga Pokok 

 Harga pokok penjualan tahun 2001    Rp  6.050.000 

 Harga Pokok Penjualan tahun 2001 pada 

 Harga pokok tahun 2000 = 2.200 x Rp 2.500  Rp  5.500.000 

 Selisih Harga Pokok     Rp     550.000 

                     (Rugi) 

 Harga Pokok Penjualan 2001 (harga tahun 2000)  Rp  5.500.000 

 Harga Pokok Penjualan 2000    Rp  5.000.000 

 Selisih volume harga pokok    Rp     500.000  

                     (Rugi) 

  

Selisih harga pokok tidak menguntungkan (harga realisasi Rp 2.750 lebih 

besar dari harga standar Rp 2.500) dan selisih volume harga pokok tidak 

menguntungkan (volume harga pokok realisasi 2.200 unit lebih besar dari volume 

harga pokok standar 2.000 unit). 

Total selisih laba kotor sebesar Rp  670.000, dengan rincian sebagai berikut: 

 Harga jual   Rp  220.000  Merugikan 

 Volume Penjualan  Rp  600.000  Menguntungkan 

 Harga Pokok  Rp  550.000  Merugikan 

 Volume Harga Pokok Rp  500.000  Merugikan 

 Selisih laba kotor  Rp  670.000  Merugikan 
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� Analisis Laba Kotor Untuk Banyak Produk (Multiple product) 

Berikut ini disajikan contoh sebagian data laba kotor dari laporan laba-rugi 

untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 dan 2001: 

Tabel 2.6 

Contoh Laporan Laba-rugi komparatif   

     2000  2001  Perubahan 

Penjualan (bersih) Rp 1.420.000   Rp 1.418.000  Rp  2.000 

Harga pokok penjualan       1.157.500          1.217.500      60.000 

Laba kotor           262.500            200.500      62.000 

 

Dibanding tahun 2000, penjualan tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 

Rp 2.000 dan harga pokok penjualan meningkat Rp 60.000, sehingga laba kotor 

mengalami penurunan sebesar Rp 62.000. 

Dari berbagai catatan yang berhasil didapat, diperoleh tambahan data 

tentang harga jual per unit, harga pokok per unit dan volume penjualan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.7 

Contoh  rincian penjualan dan harga pokok penjualan tahun 2000  

Produk 
Volume 

(unit) 

Penjualan 2000 HPP 2000 

Per unit Total Per unit Total 

X 6.000 Rp 150 Rp   900.000 Rp 120 Rp   720.000 

Y 3.500       120         420.000       100         350.000 

Z 1.000       100         100.000         87,5           87.500 

   Rp1.420.000  Rp 1.157.500 
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Tabel 2.8 

Contoh  rincian penjualan dan harga pokok penjualan tahun 2001  

Produk 
Volume 

(unit) 

Penjualan 2001 HPP 2001 

Per unit Total Per unit Total 

X 5.000 Rp 160 Rp   800.000 Rp 140 Rp   700.000 

Y 4.200       120         504.000         97,5         409.500 

Z 1.200         95         114.000         90         108.000 

   Rp1.418.000  Rp 1.217.500 

 

 

Tabel 2.9 

Contoh perhitungan selisih harga jual dan volume penjualan 

Penjualan tahun 2001 (sebagai realisasi)   Rp 1.418.000 

Penjualan 2001 pada harga jual 2000: 

X: 5.000 x Rp150= Rp 750.000 

Y: 4.200 x Rp120=       504.000 

Z: 1.200 x Rp100=       120.000 

              1.374.000 

Selisih harga jual      Rp      44.000  

         (laba) 

 

Penjualan 2001 pada harga 2000    Rp 1.374.000 

Penjualan tahun 2000 (sebagai standar)         1.420.000 

Selisih volume penjualan    Rp      46.000 

         (rugi) 
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Tabel 2.10 

Contoh perhitungan selisih harga pokok dan volume harga pokok 

Harga pokok penjualan tahun 2001 (sebagai realisasi) Rp 1.217.500 

Harga pokok penjualan 2001 pada harga pokok 2000: 

X: 5.000 x Rp120= Rp 600.000 

Y: 4.200 x Rp100=      420.000 

Z: 1.200 x Rp87,5=      105.000 

              1.125.000 

Selisih harga pokok     Rp      92.500  

         (rugi) 

 

Harga pokok penjualan 2001 pada harga 2000  Rp 1.125.000 

Harga pokok penjualan tahun 2000 (sebagai standar)       1.157.500 

Selisih volume harga pokok    Rp      32.500 

         (laba) 

 

Hasil analisis ini telah dapat menjelaskan alasan atau sebab-sebab penurunan 

laba kotor sebesar Rp 62.000 sebagai berikut: 

Selisih harga jual (laba)     Rp 44.000 

Selisih volume bersih terdiri atas: 

Volume harga pokok (laba)  Rp 32.500 

Volume penjualan (rugi)        46.000 

Selisih volume bersih (rugi)          13.500 

        Rp 30.500 

Ditambah: selisih harga pokok (rugi)         92.500 

Penurunan bersih laba kotor    Rp 62.000 
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2.5 Pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap perubahan laba kotor 

Salah satu penyebab penurunan laba kotor adalah biaya 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 kemungkinkan 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.”  

 

Setelah dijelaskan diatas mengenai efisiensi biaya produksi dan perubahan 

laba kotor, dapat diketahui pengaruh tingkat efisiensi biaya produksi terhadap 

perubahan laba kotor yang terjadi, dimana apabila terjadi ketidakefisienan dalam 

hal biaya produksi, artinya biaya produksi meningkat secara otomatis harga pokok 

penjualan pun akan meningkat, sementara diasumsikan tingkat penjualan tetap, 

maka pengaruhnya laba kotor yang diperoleh akan menurun. Sebaliknya apabila 

perusahaan efisien dalam mengelola biaya produksinya, maka laba kotor pun akan 

meningkat sesuai dengan penurunan yang terjadi dalam harga pokok penjualan. 

 


