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SARI 

 
Pinasih. 2005. Pengaruh Efisiensi Biaya Bahan Baku dan Efisiensi Biaya Tenaga 
Kerja Langsung Terhadap Profit Margin (Studi kasus pada perusahaan Meubel 
PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara). Jurusan Ekonomi Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 87 
halaman. 
 
Kata Kunci: Efisiensisi Biaya Bahan Baku, Efisiensi Biaya Tenaga Kerja 

Langsung, Rasio Profit  Margin 
 

Perusahaan manufaktur melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan 
produk jadi yang siap untuk dijual guna memperoleh laba. Salah satu kinerja 
manajer pemasaran rasio gross profit margin yaitu digunakan untuk mengukur 
kemampuan memperoleh laba kotor dari setiap rupiah penjualan. Tinggi 
rendahnya rasio gross profit margin dipengaruhi oleh laba kotor dan penjualan. 
Karena laba kotor terbentuk dari biaya pokok penjualan maka untuk mencapai 
rasio gross profit margin yang tinggi perlu mengendalikan biaya produksi. Biaya 
standar sebagai salah satu dasar biaya yang digunakan di dalam pengendalian 
terhadap biaya produksi dalam penelitian ini meliputi biaya bahan baku dan biaya 
tenaga kerja langsung.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah seberapa besar 
pengaruh efisiensi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terhadap 
rasio profit margin, seberapa besar pengaruh efisiensi biaya bahan baku terhadap 
rasio profit margin dan seberapa besar pengaruh efisiensi biaya tenaga kerja 
langsung terhadap rasio profit margin pada perusahaan meubel  PT. Jaya Indah 
Furniture Kabupaten Jepara. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis pengaruh biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 
terhadap rasio profit margin, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh 
efisiensi biaya bahan baku terhadap rasio profit margin dan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh efisiensi biaya tenaga kerja langsung  
terhadap rasio profit margin pada perusahaan meubel  PT. Jaya Indah Furniture 
Kabupaten Jepara. 

Populasi dalam penelitian ini adalah jenis biaya yang dikeluarkan pada 
masing-masing kelompok biaya yang melekat pada seluruh pesanan yang dibuat 
melalui machine made pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture 
Kabupaten Jepara dari tahun 2002 sampai 2004 yaitu sebesar 100 pesanan. Untuk 
menentukan ukuran sampel dalam penelitian digunakan rumus slovin dengan 
tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 10% diperoleh 
sampel sebanyak 51 pesanan yang dibagi rata setiap tahun selama tiga tahun. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan 
kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dua prediktor untuk uji F statistik dan regresi sederhana untuk uji t 
statitik dimana pengolahan data menggunakan program SPSS. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya bahan baku 
berpengaruh terhadap rasio profit margin pada perusahaan meubel pada PT. Jaya 
Indah Furniture Kabupaten Jepara pada tahun 2002-2004. Hal ini ditunjukkan 
nilai F hitung sebesar 8.967 dan nilai koefisien determinasi sebesar 27.2%. Secara 
parsial efisiensi biaya bahan baku berpengaruh terhadap rasio profit margin yaitu 
ditunjukkan nilai t hitung sebesar 3.091 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.3% . 
Efisiensi biaya tenaga kerja langsung berpengaruh terhadap rasio profit margin 
yaitu ditunjukkan nilai t hitung sebesar 3.191 dengan tingkat probabilitas sebesar 
0.2%.  

Simpulan dari hasil penelitian adalah bahwa efisiensi biaya bahan baku 
dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap rasio profit margin pada tahun 2002-2004 dengan koefisiensi 
determinasi sebesar 27.2%. Secara parsial efisiensi biaya bahan baku dan 
pengendalian biaya tenaga kerja langsung berpengaruh terhadap rasio profit 
margin. Dengan demikian semakin efisien biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 
langsung maka semakin meningkatkan rasio profit margin, akan tetapi apabila biaya 
bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tidak efisien maka rasio profit margin 
semakin menurun. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang 
dapat dilakukan di antaranya adalah untuk penelitian selanjutnya perlu 
mempertimbangkan faktor-faktor selain efisiensi biaya bahan baku dan efisiensi 
biaya tenaga kerja langsung sebagai upaya untuk memperbesar rasio profit 
margin, bagi perusahaan agar lebih meningkatkan atau memperbesar rasio profit 
margin dengan tindakan antara lain agar diperoleh rasio profit margin yang tinggi, 
maka bagi manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan efisiensi biaya bahan 
baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung lebih  mampu mencari supplier 
yang memberikan harga bahan baku yang lebih murah, menghindari pemborosan 
waktu produksi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix

 

 
 
 
 
 

DAFTAR ISI 

        Halaman  

HALAMAN JUDUL.............................................................................................  i 

PENGESAHAN KELULUSAN ...........................................................................  ii 

PERNYATAAN....................................................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................  iv 

PRAKATA............................................................................................................  v 

SARI......................................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI.........................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL.................................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................xiii 

DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................xiv 

BAB I    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Balakang Masalah ...................................................................  1 

1.2 Perumusan Masalah ..........................................................................  5 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....................................  5 

BAB II  KERANGKA TEORITIS 

2.1 Rasio Profit Margin...........................................................................  7 

2.1.1 Pengertian Rasio Profit Margin ..............................................  7 

 2.1.2 Tolak Ukur Rasio Profit Margin.............................................  8 

2.2 Efisiensi Biaya ..................................................................................  10 

2.2.1 Pengertian Efisiensi Biaya ......................................................  10 



x

 

2.2.2 Alat Pengendalian Biaya.........................................................  11 

2.3 Biaya .................................................................................................  17 

2.3.1 Pengertian Biaya .....................................................................  17 

2.3.2 Penggolongan Biaya ...............................................................  19 

2.4 Harga Pokok Produksi ......................................................................  23 

2.4.1 Pengertian Harga Pokok Produksi ..........................................  23 

2.4.2 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi ........................  23 

2.4.3 Sistem Harga Pokok Produksi ................................................  25 

2.5 Analisis Varians ................................................................................  26 

2.5.1 Analisis Selisih Biaya Bahan Baku ........................................  26 

2.5.2 Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung......................  29 

2.5.3 Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik .................................  31 

2.5.4 Perlakuan Selisih.....................................................................  32 

2.6 Kerangka Pemikiran..........................................................................  32 

2.7 Hipotesis Penelitian ..........................................................................  36 

BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian..................................................................................  37 

3.2 Subyek Penelitian..............................................................................  37 

3.2.1 Sejarah Perkembangan Peusahaan..........................................  37 

3.2.2 Proses Produksi.......................................................................  38 

3.3 Populasi.............................................................................................  40 

3.4 Sampel...............................................................................................  41 

3.5 Operasional Variabel Penelitian .......................................................  42 

3.6 Metode Pengumpulan Data...............................................................  47 



xi

 

3.7 Metode Analisis Data........................................................................  48 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik...................................................................  49 

3.7.2 Analisis Verifikatif (Pengujian Hipotesis)..............................  53 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh EBBB dan EBTKL Terhadap Rasio Profit Margin ..........  56 

4.1.1 Pengujian Hipotesis 1 .............................................................  56 

4.1.2 Hasil Uji F Statistik.................................................................  57 

4.1.3 Koefisien Determinasi (R2).....................................................  59 

4.1.4 Deskripsi Rasio Profit Margin ................................................  60 

4.2 Pengaruh EBBB Terhadap Rasio Profit Margin...............................  61 

4.2.1 Pengujian Hipotesis 2 .............................................................  61 

4.2.2 Hasil Uji t Statistik..................................................................  61 

4.2.3 Koefisien Determinasi (R2).....................................................  62 

4.2.4 Deskripsi Efisiensi Biaya Bahan Baku ...................................  63 

4.3 Pengaruh EBTKL Terhadap Rasio Profit Margin ............................  64 

4.3.1 Pengujian Hipotesis 3 .............................................................  64 

4.3.2 Hasil Uji t Statistik..................................................................  65 

4.3.3 Koefisien Determinasi (R2).....................................................  66 

4.3.4 Deskripsi Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Langsung ................  67 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan ...........................................................................................  69 

5.2 Saran .................................................................................................  70 

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................  71 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................  73 



xii

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

                                             

Halaman 

Tabel 3.1  Jumlah Pesanan PT. Jaya Indah Furniture Th 2002-2004 ...................  40 

Tabel 3.2  Jumlah Pesanan Sampel .......................................................................  42 

Tabel 3.3  Kriteria Efisiensi Biaya Bahan Baku ...................................................  44 

Tabel 3.4  Kriteria Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Langsung ................................  46 

Tabel 3.5  Kriteria Rasio Profit Margin................................................................  47 

Tabel 3.6  Kriteria Uji Autokorelasi .....................................................................  52 

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 2 Prediktor......................  58 

Tabel 4.2 Deskripsi Rasio Profit Margin Perusahaan Tahun 2002-2004..............  60 

Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana untuk EBBB..................  62 

Tabel 4.4 Deskripsi Efisiensi Biaya Bahan Baku .................................................  63 

Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana untuk EBTKL ...............  66 

Tabel 4.6 Deskripsi Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Langsung...............................  67 

 

 

 

 

 



xiii

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran.........................................................................  35 

Gambar 3.1  Bagan Proses Produksi .....................................................................  39 

Gambar 3.2  Uji Normalitas ..................................................................................  49 

Gambar 3.3  Uji Heteroskedastisitas.....................................................................  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1.  Daftar Jenis Pesanan Sampel...........................................................  73  

Lampiran 2.  Pedoman Wawancara ......................................................................  74 

Lampiran 3.  Data Standar Biaya Bahan Baku .....................................................  75 

Lampiran 4.  Data Standar Biaya Tenaga Kerja Langsung...................................  76 

Lampiran 5.  Data Realisasi Biaya Bahan Baku ...................................................  78 

Lampiran 6.  Data Realisasi Biaya Tenaga Kerja Langsung ................................  79  

Lampiran 7.  Data Rasio Profit Margin.................................................................  81 

Lampiran 8. Perhitungan Efisiensi Biaya Bahan Baku.........................................  82  

Lampiran 9. Perhitungan Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Langsung ......................  84 

Lampiran 10. Perhitungan Rasio Profit Margin....................................................  86 

Lampiran 11. Persiapan Analisis Regresi Dua Prediktor......................................  87 

Lampiran 12. Hasil Analisis Data .........................................................................  88 

Lampiran 13. F tabel dan t tabel............................................................................  92 

Lampiran 14. Daftar Kritik Uji Autokorelasi........................................................  93 

Lampiran 15. Ijin Penelitian..................................................................................  94   

 

 

 



xv

 

 

 



 
1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang bergerak di bidang pabrikasi melakukan kegiatan rutin 

produksi untuk menghasilkan suatu barang. Kegiatan produksi dimulai dari 

pembelian bahan-bahan, membayar upah tenaga kerja untuk mengolah bahan-

bahan tersebut dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan sehingga 

bahan-bahan tersebut dapat diubah menjadi produk jadi yang siap untuk 

dijual guna memperoleh laba. Sebagian laba yang diperoleh dari setiap hasil 

penjualan akan digunakan kembali untuk kegiatan usaha perusahaan. 

Laba secara sederhana dapat diukur dengan selisih antara total 

penjualan dengan total biaya. Perolehan laba dapat diukur dengan berbagai 

rasio profitabilitas atau kemampuan perusahaan memperoleh laba secara 

kuantitatif salah satunya adalah rasio profit margin. Rasio Profit margin 

menurut Riyanto (1999:37) adalah perbandingan antara net operating income 

dengan net sales. Besar kecilnya rasio profit margin pada setiap transaksi 

sales ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan laba usaha atau net 

operating income tergantung kepada pendapatan dari sales dan besarnya 

biaya usaha (operating expenses). Dengan jumlah operating expenses tertentu 

profit margin dapat diperbesar dengan memperbesar sales, atau dengan 

jumlah sales tertentu profit margin dapat diperbesar dengan menekan atau 

memperkecil operating expensesnya. Salah satu rasio rasio profit margin 
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yang harus dicapai oleh manajer pemasaran adalah rasio gross profit margin. 

Rasio gross profit margin ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

memperoleh laba kotor dari setiap rupiah penjualan. Karena laba kotor 

terbentuk dari biaya pokok penjualan maka untuk memperbesar tingkat rasio 

gross profit margin perlu mengendalikan biaya produksi. 

Pengendalian biaya ini penting bagi perusahaan karena biaya produksi 

merupakan unsur di dalam pembentukan harga pokok produksi yang 

dijadikan dasar dalam penentuan harga pokok penjualan produk yang 

dihasilkan. Menurut Mulyadi, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang 

terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk 

dijual. Secara garis besar biaya produksi dibagi menjadi tiga unsur yaitu: 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut dengan istilah 

biaya utama (prime cost), sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik disebut pula dengan istilah biaya konversi (convertion cost) 

yang merupakan biaya untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku 

menjadi produk jadi (1999: 14).  

Berdasarkan survai pendahuluan di perusahaan meubel PT. Jaya Indah 

Furniture kabupaten Jepara, perusahaan melakukan proses produksi 

berdasarkan pesanan atau permintaan konsumen. Proses produksi yang 

dilakukan melalui hand made dan machine made. Hand made yaitu produk 

pesanan dibuat para pengrajin kemudian dibeli perusahaan sehingga 

perusahaan tinggal melakukan finishing saja. Sedangkan machine made yaitu 
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produk pesanan dibuat oleh perusahaan itu sendiri mulai dari bahan baku 

menjadi produk jadi. Melalui machine made ini terdiri dari tahap proses 

konstruksi, assembling, finishing dan packing. Dengan demikian perusahaan 

harus mengeluarkan berbagai biaya yang pada akhirnya nanti akan 

mengurangi pendapatan yang diperoleh sehingga berpengaruh terhadap laba 

kotor dari setiap penjualan yang dilakukan. Oleh karena itu pengendalian 

biaya produksi perlu dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam upaya 

memperbesar rasio gross profit margin yang diinginkan. 

Efisiensi biaya produksi dapat dilakukan dengan membandingkan 

rencana biaya produksi dengan realisasinya. Perencanaan biaya produksi 

dituangkan ke dalam bentuk pedoman biaya yang disebut biaya standar. 

Biaya standar menurut Kartadinata adalah biaya yang ditentukan lebih dulu 

(Predetermined Cost) untuk memproduksikan suatu unit atau sejumlah unit 

produk dalam jangka waktu produksi berikutnya (2000: 213). Biaya yang 

ditentukan lebih dulu itu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan 

biaya overhead pabrik. Oleh sebab itu biaya standar merupakan biaya yang 

direncanakan untuk suatu produk berdasarkan kondisi usaha saat ini. Biaya-

biaya bahan dan upah biasanya didasarkan pada kondisi normal atau kondisi 

saat ini dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam 

tingkat harga dan tarip. 

Maka untuk tujuan efisiensi biaya produksi dalam penelitian ini dapat 

digunakan biaya standar. Biaya standar dirancang untuk efisiensi. Efisiensi 

biaya produksi melalui biaya standar berarti biaya produksi yang 
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sesungguhnya dikeluarkan harus mencapai biaya standar yang dibuat atau 

dengan kata lain membandingkan antara realisasi biaya produksi dengan 

biaya standar. Meskipun pengendalian biaya produksi telah dilakukan secara 

hati-hati tetapi kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan, ini berarti 

pengendalian yang dilakukan belum efisien.  

Kendala pencapaian efisiensi biaya produksi menggunakan biaya 

standar yang dihadapi PT. Jaya Indah Furniture kabupaten Jepara adalah 

biaya produksi yang dikeluarkan terjadi penyimpangan dari biaya standar 

yang ditetapkan, hal ini dibarengi dengan kenaikan harga bahan baku 

sedangkan perusahaan menetapkan standar harga maksimal, tenaga kerja 

sering lambat atau boros waktu dalam menyelesaikan produksi sehingga 

perusahaan harus menambah pengeluaran untuk upah tenaga kerja, 

perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya tak terduga di saat proses 

produksi masih berlangsung, sehingga perolehan laba setiap kali pesanan 

akan berkurang karena perusahaan tidak dapat lagi menaikkan harga jualnya 

karena harga jual telah ditetapkan sebelum proses produksi tersebut dilakukan 

(wawancara, Yudi Suhartoyo: 2005).  

Maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengertian pentingnya 

penggunaan biaya standar sebagai alat kontrol terhadap biaya produksi untuk 

meningkatkan rasio profit margin, untuk bahan koreksi bagi perusahaan 

apakah pengendalian biaya produksi yang dilakukan selama ini sudah efisien 

atau belum. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar efisiensi biaya produksi menggunakan biaya standar pada 

perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture kabupaten Jepara ? 

2. Seberapa besar rasio profit margin yang dicapai pada perusahaan meubel 

PT. Jaya Indah Furniture kabupaten Jepara ? 

3. Seberapa besar pengaruh efisiensi biaya produksi menggunakan biaya 

standar terhadap rasio profit margin pada perusahaan meubel  PT. Jaya 

Indah Furniture kabupaten Jepara ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar efisiensi biaya 

produksi menggunakan biaya standar pada perusahaan meubel  PT. Jaya 

Indah Furniture kabupaten Jepara.  

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar rasio profit 

margin yang dicapai pada perusahaan meubel  PT. Jaya Indah Furniture 

kabupaten Jepara. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh 

efisiensi biaya produksi menggunakan biaya standar terhadap rasio profit 

margin pada perusahaan meubel  PT. Jaya Indah Furniture kabupaten 

Jepara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti, sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan 

dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah peneliti 

dapatkan di perkuliahan, serta untuk menambah wawasan tentang 

perusahaan meubel dalam hal ini adalah kaitannya dengan efisiensi 

biaya produksi menggunakan biaya standar, dan tentang rasio profit 

margin. 

b. Bagi civitas akademik diharapkan dapat berguna sebagai 

sumbangan kepada almamater untuk dimanfaatkan sebagai sumber 

bacaan yang berguna. 

1.4.2 Manfaat Praktis. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan perusahaan khususnya tentang efisiensi biaya 

produksi menggunakan biaya standar dan peningkatan rasio profit 

margin bagi perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture kabupaten 

Jepara. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi 

untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut : 

A. Bagian Awal Skripsi 

Bagian ini berisi tentang sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta daftar 

lampiran. 
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B. Bagian Pokok Skripsi 

I. Pendahuluan 

Bab pertama merupakan gambaran umum keseluruhan isi skripsi, yaitu 

memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

II. Kerangka Teoritis 

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang membahas teori-teori yang 

merupakan kajian kerangka teoritis. Dalam hal ini berisi tentang rasio profit 

margin, efisiensi biaya, biaya, harga pokok produksi, analisis varians, 

kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. 

III. Metode Penelitian 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data, serta metode analisis data. 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab keempat berisi hasil penelitian penulis selama melakukan penelitian 

serta pembahasan hasil penelitian tersebut. 

V. Penutup 

Bab kelima adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. 

C. Bagian Akhir Skripsi 

Pada bagian akhir skripsi memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung isi skripsi. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Rasio Profit Margin 

2.1.1 Pengertian Rasio Profit Margin 

Rasio Profit margin menurut Riyanto (1999:37) adalah 

perbandingan antara net operating income dengan net sales. Dengan kata 

lain dapatlah dikatakan bahwa rasio  profit margin adalah selisih antara net 

sales dengan operating expenses ( harga pokok penjualan + biaya 

adminitrasi ditambah biaya umum), selisih mana dinyatakan dalam 

persentase dari net sales. Gross margin ratio adalah merupakan ratio atau 

perimbangan antara gross profit (laba kotor) yang diperoleh perusahaan 

dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama (Munawir, 

2001:99). 

Rasio profit margin menurut pendapat Hariyadi (2002:297) 

merupakan ukuran kemampuan manajemen untuk mengendalikan biaya 

operasional dalam hubungannya dengan penjualan. Makin rendah biaya 

operasi per rupiah penjualan, makin tinggi margin yang diperoleh. Rasio 

Profit margin dapat pula menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menetapkan harga jual suatu produk, relatif terhadap biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk meghasilkan produk tersebut. 

Simamora (1999: 161) mengemukakan bahwa margin kontribusi 

(contribution margin) adalah perbedaan antara harga jual per unit dan biaya 
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variabel per unit. Margin kontribusi dapat pula dinyatakan sebagai suatu 

persentase dari pendapatan penjualan. Rasio margin kontribusi (contribution 

margin ratio) adalah persentase margin kontribusi dibandingkan jumlah 

penjualan.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa rasio profit margin merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba per rupiah penjualan yang dinyatakan dalam persentase. 

2.1.2 Tolok Ukur Rasio Profit Margin 

Rasio profit margin dapat dibedakan menjadi tiga macam sebagai 

berikut : 

1. Gross Profit Margin Ratio 

Gross profit margin ratio menurut Munawir (2001:99) dapat 

dihitung dengan rumus: 

ataux
penjualan

penjualanpokokahpenjualan %100arg−  

%100x
penjualan

kotorlaba  

Ratio gross profit margin mencerminkan atau menggambarkan 

laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan, atau bila ratio ini 

dikurangkan terhadap angka 100% maka akan menunjukan jumlah yang 

tersisa untuk menutup biaya operasi dan laba bersih. Data gross profit 

margin ratio dari beberapa periode akan dapat memberikan informasi 

tentang kecenderungan gross profit margin ratio yang diperoleh dan bila 
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dibandingkan standar ratio akan diketahui apakah margin yang diperoleh 

perusahaan sudah tinggi atau sebaliknya.  

2.  Net Profit Margin Ratio 

Net profit margin ratio menurut Riyanto (1999:37) dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

ataux
NetSales

IncomeOperatingNet %100  

%100min..( x
SalesNet

istrasiadBypenjualanByHPPSalesNet ++−  

Besar kecilnya rasio profit margin pada setiap transaksi sales 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan laba usaha atau net 

operating income tergantung kepada pendapatan dari sales dan besarnya 

biaya usaha (operating expenses). Dengan jumlah operating expenses 

tertentu rasio profit margin dapat diperbesar dengan memperbesar sales, 

atau dengan jumlah sales tertentu rasio profit margin dapat diperbesar 

dengan menekan atau memperkecil operating expensesnya.  

3. Operating Profit Margin Ratio 

Selisih antara net margin ratio (ratio laba bersih dengan 

penjualan) dengan 100% menunjukan presentase yang tersisa untuk 

menutup harga pokok penjualan dan biaya operasi, persentase yang 

tersisa ini dinamakan operating margin ratio atau ratio antara (harga 

pokok penjualan + biaya operasi) dengan penjualan bersih (Munawir, 

2001:100). Sehingga operating margin dapat dihitung dengan rumus: 
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%100min.. x
bersihPenjualan

istrasiAdByPenjualanByHPP ++   

Operating ratio mencerminkan tingkat efesiansi perusahaan, 

sehingga ratio yang tinggi menunjukan keadaan yang kurang baik karena 

berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga 

tinggi, dan yang tersedia untuk laba kecil. Tetapi ratio yang tinggi 

mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor intern yang dapat 

dikendalikan oleh manajemen, tetapi juga faktor ekstern misalnya faktor 

harga yang sulit dikendalikan oleh manajemen. 

Pengukuran rasio profit margin yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah gross profit margin ratio karena ratio ini digunakan untuk 

mengetahui laba kotor yang diperoleh per rupiah penjualan setiap pesanan. 

Jadi besar kecilnya gross profit margin ratio ditentukan oleh dua faktor, 

yaitu laba kotor dan penjualan. Maka untuk memperbesar gross profit 

margin ratio dengan memperbesar penjualan pada jumlah biaya pokok 

penjualan tertentu atau dengan menekan atau mengurangi atau dapat 

dikatakan mengendalikan biaya pokok penjualan pada jumlah penjualan 

tertentu. 

2.2 Efisiensi Biaya 

2.2.1 Pengertian Efisiensi Biaya 

Efisiensi menurut Handoko (1995: 7) adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Manajer yang dapat 

meminimumkan biaya penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai 

keluaran yang telah ditentukan atau dapat memaksimumkan keluaran 
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dengan jumlah masukan yang terbatas disebut manajer yang efisien. 

Menurut Usry (1990: 12), efisiensi dapat diukur dengan cara 

membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan yang 

selanjutnya disebut biaya standar. 

Pengendalian biaya (cost control) adalah perbandingan kinerja aktual 

dengan kinerja standar, penganalisisan selisih-selisih yang timbul guna 

mengidentifikasi penyebab-penyebab yang dapat dikendalikan, dan 

pengambilan tindakan untuk membenahi atau menyesuaikan perencanaan 

dan pengendalian pada masa yang akan datang (Simamora, 1999: 301). 

Menurut Supriyono (2000: 97) pengendalian biaya merupakan control yang 

dilakukan untuk menilai prestasi dengan cara membandingkan biaya 

sesungguhnya dengan biaya standar yang ditetapkan sehingga akan dapat 

ditentukan efisiensi pada setiap departemen dimana produk diolah. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka yang dimaksud dengan 

efisiensi biaya dalam penelitian ini adalah mengendalikan biaya agar 

bertindak efisien yaitu hasil akhir tidak jauh menyimpang dari standar yang 

telah ditentukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan 

biaya standar sehingga dapat dicapai suatu efisiensi. Bila penyimpangannya 

di atas maupun di bawah standar dapat diabaikan karena hal ini berlaku 

harga mutlak. 

2.2.2 Alat Pengendalian Biaya 

Menurut Samryn (2001: 211) di dalam pengendalian biaya dapat 

menggunakan anggaran fleksibel dan biaya standar. 
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1. Anggaran Fleksibel  

Pengertian anggaran menurut Munandar (2000: 1) yang dimaksud 

dengan Business Budget atau budget (anggaran) adalah suatu rencana yang 

disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang 

dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu 

(periode) tertentu yang akan datang.  

Samryn (2001: 226) berpendapat bahwa anggaran fleksibel 

merupakan suatu bentuk anggaran yang dirancang untuk mengcover suatu 

rangeaktivitas dan yang dapat digunakan untuk membuat anggaran beberapa 

level biaya dalam kisaran yang dapat dibandingkan dengan biaya yang 

sesungguhnya terjadi. 

a. Anggaran Produksi 

Anggaran produksi menurut Halim dan Supomo (1990: 153)  

memuat tentang rencana unit yang diproduksi selama periode anggaran. 

Taksiran produksi ditentukan berdasarkan rencana penjualan dan 

persediaan yang diharapkan. Anggara produksi merupakan dasar 

penyusunan anggaran biaya produksi, yaitu anggaran biaya bahan baku, 

anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead 

pabrik.  

b. Anggaran Biaya Bahan Baku 

Anggaran biaya bahan baku menurut Munandar (2000: 134) 

merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang 

biaya bahan baku untuk produksi selama periode yang akan datang, 
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yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis (kualitas) bahan baku 

yang diolah, jumlah (kuantitas) bahan baku yang diolah, dan waktu 

(kapan) bahn baku tersebut diolah dalam proses produksi. 

c. Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang 

merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan 

dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan 

datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang 

diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit 

yang akan diproduksi, tarif upah yang akan dibayarkan kepada para 

tenaga kerja langsung dan waktu (kapan) para tenaga kerja langsung 

tersebut menjalankan kegiatan proses produksi, yang masing-masing 

dikaitkan dengan jenis barang jadi (produk) yang akan dihasilkan, serta 

tempat (departemen) di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan 

bekerja. 

d. Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

Anggaran biaya overhead pabrik merupakan anggaran yang 

merencanakan secara lebih terperinci tentang beban biaya pabrik tidak 

langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi 

rencana jenis biaya pabrik tidak langsung, jumlah biaya pabrik tidak 

langsung dan waktu (kapan) biaya pabrik tidak langsung tersebut 

dibebankan, yang masing-masing dikaiykan dengan tempat 

(departemen) dimana biaya pabrik tidak langsung tersebut terjadi. 
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2. Biaya Standar 

Biaya standar menurut Kartadinata adalah biaya yang ditentukan 

lebih dulu (Predetermined Cost) untuk memproduksikan suatu unit atau 

sejumlah unit produk dalam jangka waktu produksi berikutnya (2000: 213). 

Biaya yang ditentukan lebih dulu itu meliputi biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Oleh sebab itu biaya standar 

merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk berdasarkan 

kondisi usaha saat ini. 

a. Manfaat Biaya Standar 

Manfaat standar di dalam pengendalian biaya menurut Willson 

dan Campbell (1991: 244) sebagai berikut: 

1. Standar memberikan suatu tolok ukur yang lebih baik mengenai 

prestasi pelaksanaan. 

2. Memungkinkan dipergunakannya “prinsip perkecualian (principle of 

exception)” dengan akibat penghematan waktu. Menurut Supriyono 

(2000: 98) “prinsip perkecualian” menitikberatkan pada hal-hal 

penyimpangan dibanding dengan standar yang sudah ditetapkan. 

3. Memungkinkan biaya akuntansi yang ekonomis. 

4. Memungkinkan pelaporan yang segera atas informasi pengendalian 

biaya. 

5. Standar berlaku sebagai insentif bagi karyawan. 
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b. Komponen Biaya Standar 

1. Standar Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku standar adalah biaya bahan baku persatuan yang 

seharusnya terjadi dalam pengolahan satu satuan produk. Dalam 

menentukan biaya bahan baku standar ada dua faktor yaitu: kuantitas 

standar bahan baku dan harga standar bahan baku. 

a. Harga  standar  bahan baku adalah harga bahan baku persatuan 

yang seharusnya terjadi di dalam pembelian bahan baku. Di dalam 

menentukan harga standar bahan baku meliputi harga faktur bahan 

baku dikurangi potongan pembelian bahan baku apabila ada, 

ditambah biaya-biaya lainnya dalam rangka pengadaan bahan baku 

sampai siap dipakai dengan mempertimbangkan faktor kepraktisan 

dan perlakuannya. 

b. Kuantitas standar bahan baku adalah jumlah kuantitas bahan baku 

yang seharusnya dipakai di dalam pengolahan satu satuan produk 

tertentu. Dalam menentukan standar kuantitas harus 

diperhitungkan kemungkinan produk rusak (spoiled), produk cacat 

(defective), maupun sisa bahan di dalam pengolahan yang sifatnya 

normal. 

2. Standar Biaya Tenaga Kerja Langsung. 

Biaya tenaga kerja langsung standar adalah biaya tenaga kerja 

langsung yang seharusnya terjadi di dalam pengolahan satu satuan 
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produk. Di dalam menetapkan biaya tenaga kerja langsung standar ada 

dua faktor yaitu tarif standar upah langsung dan jam standar kerja. 

a. Tarif standar upah langsung adalah tarif upah yang seharusnya 

terjadi untuk setiap satuan pengupahan (misalnya: upah per jam, 

upah per potong) di dalam pengolahan produk tertentu (Supriyono, 

2000: 107). 

b. Jam standar kerja adalah jam atau waktu kerja yang seharusnya 

dipakai di dalam pengolahan satu satuan produk. Di dalam 

penentuan jam atau waktu kerja standar harus menuju kepada 

tingkat efisiensi maksimum, tetapi masih memungkinkan atau 

secara wajar dapat dicapai oleh karyawan langsung (Supriyono, 

2000: 108). 

3. Standar Biaya Overhead Pabrik  

Biaya overhead pabrik standar adalah biaya overhead pabrik yang 

seharusnya terjadi di dalam mengolah satu satuan produk. Menurut 

Supriyono di dalam pabrik yang menggunakan tarif tunggal, biaya 

overhead standar ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Penentuan anggaran biaya overhead pabrik. Pada awal periode 

disusun anggaran untuk setiap elemen biaya overhead pabrik yang 

digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, dan lebih 

baik dalam anggaran fleksibel. 
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b. Penentuan dasar pembebanan dan tingkat kapasitas. Setelah 

anggaran biaya overhead pabrik disusun, maka untuk menghitung 

tarif standar ditentukan dasar pembebanan dan tingkat kapasitas. 

c. Perhitungan tarif standar biaya overhead pabrik. Tarif standar 

biaya overhead pabrik dihitung sebesar anggaran biaya overhead 

pabrik dibagi tingkat kapasitas yang dipakai. Untuk tujuan analisa 

selisih biaya overhead pabrik maka tarif standar biaya overhead 

pabrik dihitung untuk tarif total, tarif tetap dan tarif variabel 

(2000: 96). 

Anggaran dan biaya standar merupakan dua penentuan biaya yang 

ditentukan di muka yang mempunyai perbedaan pada cara penentuannya. 

Anggaran digunakan untuk menentukan seluruh biaya yang akan terjadi 

selama periode tertentu. Sedangkan biaya standar digunakan untuk 

menentukan biaya dalam satu unit atau sejumlah unit tertentu.  

Penentuan biaya di muka dalam penelitian ini menggunakan biaya 

standar sebagai alat pengendalian biaya karena secara teknis biaya standar 

lebih tepat digunakan untuk mengendalikan biaya produksi. Komponen 

biaya standar yang digunakan adalah standar biaya bahan baku dan standar 

biaya tenaga kerja langsung. 

2.3 Biaya 

2.3.1 Pengertian Biaya 

Biaya menurut para akuntan dapat didefinisikan sebagai suatu nilai 

tukar, prasyarat, guna memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, 
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prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan dinyatakan 

dengan pengurangan kas atau aktiva lainnya pada saat ini atau di masa 

mendatang (Matz dan Usry, 1990: 19).  

Mulyadi (1999: 8) mengatakan biaya adalah pengorbanan sumber 

ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dari pengertian biaya 

tersebut terdapat empat unsur pokok sebagai berikut: 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 

2. Diukur dalam satuan uang. 

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

Pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut juga 

dengan istilah harga pokok. 

Committee on Cost Concepts and Standards of American 

Accounting Association menyatakan bahwa biaya adalah pengorbanan, yang 

diukur dengan satuan uang, yang dilakukan atau harus dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam Tentative set of Broad Accounting 

Principles for Bisiness Enterprises, biaya dinyatakan sebagai harga 

penukaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh suatu 

manfaat (Kartadinata, 2000: 24). 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka biaya dapat 

disimpulkan sebagai pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan dalam satuan 

uang untuk tujuan tertentu. 
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2.3.2 Penggolongan Biaya 

Berdasarkan dengan tujuan dalam perusahaan, biaya dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

1. Biaya atas dasar obyek pengeluaran, yaitu berupa penjelasan singkat 

obyek suatu pengeluaran. Misalnya nama obyek pengeluaran adalah 

bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan 

bakar disebut “biaya bahan bakar”. 

2. Biaya atas dasar fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Adapun fungsi 

pokok tersebut, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi 

administrasi dan umum. Oleh karena itu biaya tersebut dapat 

digolongkan menjadi tiga kelompok.  

a. Biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.  

b. Biaya pemasaran, yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk.  

c. Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk.  

3. Biaya atas dasar hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, dibagi 

menjadi dua golongan.  

a. Biaya langsung, yaitu biaya yang terjadi, yang penyebab satu-

satunya adalah sesuatu yang dibiayai.  

b. Biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadinya tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 
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4. Biaya sesuai dengan tingkah lakunya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan, dibagi menjadi tiga.  

a. Biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya konstan, tidak 

terpengaruh adanya perubahan volume kegiatan dalam batas-batas 

tertentu.  

b. Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan.  

c. Biaya semi variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan.  

5. Biaya atas dasar waktu, digolongkan menjadi dua. 

a. Pengeluaran modal, yaitu biaya yang dinikmati lebih dari satu 

periode akuntansi.  

b. Pengeluaran penghasilan, yaitu biaya yang hanya bermanfaat di 

dalam periode akuntansi dimana biaya tersebut terjadi (1999: 14). 

 Dalam penelitian ini penggolongan biaya yang digunakan berdasar 

fungsi pokoknya dalam perusahaan yaitu biaya produksi. Karena dari 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur, biaya 

produksi cenderung menjadi pos biaya yang paling besar jumlahnya. 

Biaya produksi yang dikeluarkan dapat digolongkan menjadi tiga 

unsur sebagai berikut: 

1. Biaya Bahan Baku. 

Semua produk pabrikan (manufacturing products) terbuat dari 

bahan baku langsung dasar. Bahan baku langsung (direct material) 
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adalah bahan baku yang menjadi bagian integral dari produk jadi 

perusahaan dan dapat ditelusuri dengan mudah. Bahan baku langsung ini 

menjadi bagian fisik produk, dan terdapat hubungan langsung antara 

masukan bahan baku dan keluaran dalam bentuk produk jadi. 

Jadi biaya bahan baku langsung adalah biaya dari komponen-

komponen fisik produk. Biaya bahan baku dapat dibebankan secara 

langsung kepada produk karena observasi fisik dapat dilakukan untuk 

mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk (Simamora, 

1999: 36). Bahan baku yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung 

dengan suatu unit produk jadi disebut bahan baku penolong (indirect 

material). Biaya bahan baku penolong dimasukkan ke dalam biaya 

overhead pabrikasi. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja adalah semua balas jasa (teken prestasi) yang 

diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan (Supriyono, 1999: 

20). Sesuai dengan fungsi di mana karyawan bekerja, biaya tenaga kerja 

dapat digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja pabrik/produksi, biaya 

tenaga kerja pemasaran, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. 

Biaya tenaga kerja untuk fungsi produksi dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: 

a. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu semua balas jasa yang diberikan 

kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasikan atau 

diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. 



 22

b. Biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu semua balas jasa yang 

diberikan kepada karyawan pabrik, akan tetapi manfaatnya tidak dapat 

diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produk tertentu yang 

dihasilkan perusahaan.  

3. Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan 

baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Menurut Mulyadi biaya 

overhead pabrik dapat digolongkan menjadi beberapa jenis biaya sebagai 

berikut: 

a. Biaya bahan penolong. 

b. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 

c. Biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, misal biaya 

asuransi dan biaya sewa. 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap, misal biaya 

penyusutan gedung pabrik dan mesin. 

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran uang tunai  

(1999: 208). 

Unsur biaya produksi dalam penelitian ini hanya mengkaji biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung. 
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2.4 Harga Pokok Produksi 

2.4.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah jumlah dari pengorbanan-pengorbanan 

yang dinyatakan berupa uang (satuan jumlah) biaya-biaya yang perlu guna 

mencapai, mempertahankan atau menjual benda-benda ekonomi (Winardi, 

1990: 82). Sedangkan Samryn mengatakan bahwa harga pokok produk 

merupakan nilai investasi yang dikorbankan untuk mengubah bahan baku 

menjadi barang jadi yang komponennya terdiri dari: biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik (2002: 85). 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

harga pokok produksi merupakan semua biaya-biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dinyatakan 

dalam satuan uang. 

2.4.2 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Pengumpulan harga pokok produksi dapat dikelompokkan menjadi 

dua metode sebagai berikut: 

1. Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Cost Method) 

Metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga 

pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau 

kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat 

dipisahkan identitasnya (Supriyono, 1999: 36). Pengolahan produk akan 

dimulai setelah datangnya pesanan dari langganan atau pembeli melalui 

dokumen pesanan penjualan (sales order), yang memuat jenis dan jumlah 



 24

produk yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan diterima dan 

harus diserahkan. 

Tujuan produksi untuk melayani pesanan dan sifat produksinya 

akan terputus-putus, selesai diolah pesanan yang satu dilanjutkan 

pengolahan pesanan yang lain. Harga pokok dikumpulkan untuk setiap 

pesanan sesuai dengan biaya yang dinikmati oleh setiap pesanan, jumlah 

biaya produksi setiap pesanan akan dihitung pada saat pesanan selesai. 

2. Metode Harga Pokok Proses (Process Cost Method) 

Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga 

pokok produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu 

tertentu, misalnya bulanan, triwulan, semester, tahun (Supriyono, 1999: 

37). Perusahaan menghasilkan produk yang homogin, bentuk produk 

bersifat standar, dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh 

pembeli. Kegiatan produksi perusahaan ditentukan oleh budget produksi 

atau skedul produksi untuk satuan waktu tertentu yang sekaligus dipakai 

dasar oleh bagian produksi untuk melaksanakan produksi. 

Tujuan produksi untuk mengisi persediaan yang selanjutnya akan 

dijual kepada pembeli, oleh karena itu sifat produk homogin dan 

bentuknya standar maka kegiatan produksi dapat dilaksanakan secara 

kontinyu atau terus-menerus. Jumlah total biaya pada harga pokok proses 

dihitung setiap akhir periode dengan menjumlah semua elemen biaya 

yang dinikmati produk dalam satuan waktu yang bersangkutan. 
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Pengumpulan harga pokok produksi dalam penelitian ini 

menggunakan metode harga pokok pesanan karena perusahaan yang 

dijadikan tempat penelitian melakukan kegiatan produksi setelah menerima 

pesanan dari pelanggan/konsumen. 

2.4.3 Sistem Harga Pokok Produksi 

Sistem harga pokok produksi dapat dikelompokkan menjadi dua 

sistem harga pokok yaitu 

1. Sistem Harga Pokok Sesungguhnya 

Sistem harga pokok sesungguhnya adalah sistem pembebanan 

harga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa yang dihasilkan sesuai 

dengan harga pokok atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Pada 

sistem ini harga pokok produk, pesanan atau jasa baru dapat dihitung 

pada akhir periode setelah biaya yang sesungguhnya dikumpulkan 

(Supriyono, 1999: 40). 

Sistem harga pokok sesungguhnya hanya dapat dipakai untuk 

tujuan penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan. 

Sedangkan untuk tujuan yang lainnya yaitu perencanaan dan 

pengendalian biaya serta pengambilan keputusan oleh manajemen, sistem 

harga pokok yang sesungguhnya tidak dapat memuaskan atau 

menyajikan informasi untuk tujuan tersebut. 

2. Sistem Harga Pokok Ditentukan di Muka 

Sistem harga pokok yang ditentukan di muka adalah sistem 

pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa yang 
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dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum suatu 

produk atau pesanan atau jasa mulai dikerjakan (Supriyono, 1999: 40). 

Biaya yang sesungguhnya dicatat atau dikumpulkan, sehingga 

pada akhir periode dapat diperbandingkan atau dikomparasikan antara 

harga pokok yang dibebankan berdasarkan predetermined cost dengan 

biaya yang sesungguhnya, dari perbedaan yang timbul dapat dianalisa 

penyebab adanya penyimpangan sesuai dengan tujuan pengendalian 

biaya. Sehingga untuk mengetahui efisiensi maupun efisiensi biaya dapat 

melalui analisis selisih (varians). 

2.5 Analisis Varians 

Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan 

selisih (variance). Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar 

dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya, untuk 

kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang 

merugikan.(Mulyadi, 1999: 424). 

2.5.1 Analisis Selisih Biaya Bahan Baku.  

a. Selisih Harga Bahan Baku 

Selisih harga bahan baku dapat dihitung dengan membandingkan 

antara harga bahan baku yang sesungguhnya dengan harga bahan baku 

menurut standar. Selisih ini timbul karena perusahaan telah membeli 

bahan baku lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan harga standar. 

Jumlah selisih harga bahan baku dihitung dengan cara mengalikan selisih 

harga bahan baku persatuan dengan kuantitas sesungguhnya yang dibeli. 
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Selisih harga bahan baku menurut Supriyono (2000: 104)dapat 

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Fluktuasi harga pasar bahan baku yang bersangkutan. 

2. Kontrak dan jangka waktu pembelian yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan. 

3. Pembelian dari suplier yang lokasinya lebih menguntungkan atau tidak 

menguntungkan. 

4. Kegagalan di dalam memanfaatkan kesempatan potongan pembelian 

atau ketepatan jumlah potongan pembelian yang diharapkan. 

5. Tambahan pembayaran harga bahan baku adanya pembelian khusus 

yang harus dilakukan. 

6. Pembelian dalam jumlah yang ekonomis atau tidak ekonomis. 

7. Faktor-faktor internal yang mengakibatkan harus dilakukan pembelian 

bahan yang mendadak. 

Analisis selisih harga bahan baku memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Selisih harga bahan baku pada dasarnya adalah tanggung jawab dari 

bagian pembelian karena barang tersebut telah membeli bahan baku 

dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan standar. Oleh 

karena itu perhitungan selisih harga bahan baku dapat dipakai menilai 

prestasi bagian pembelian. 
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2. Perhitungan selisih harga bahan baku bermanfaat untuk mengukur 

akibat kenaikan atau penurunan harga bahan baku terhadap laba yang 

diperoleh perusahaan. 

b. Selisih Kuantitas Bahan Baku 

Selisih kuantitas bahan baku adalah selisih yang timbul karena 

telah dipakai kuantitas bahan baku yang lebih besar atau lebih kecil 

dibandingkan dengan kuantitas standar di dalam pengolahan produk. 

Jumlah rupiah selisih kuantitas bahan baku dapat dihitung sebesar selisih 

kuantitas bahan baku dikalikan harga standar per buah atau per unit. 

Penyebab selisih kuantitas bahan baku menurut Supriyono (2000: 

106)  sebagai berikut: 

1. Perubahan dari rancangan produk, mesin, peralatan, atau metode 

pengolahan produk yang belum dinyatakan dalam standar. 

2. Pemakaian bahan baku substitusi yang menguntungkan atau merugikan. 

3. Selisih hasil dari bahan baku yang mengakibatkan kuantitas yang 

dipakai lebih besar atau lebih kecil dibanding standar. 

4. Kerugian bahan baku karena rusak atau susut yang disebabkab 

karyawan tidak terlatih, tidak diawasi, teledor, atau bekerja tidak 

memuaskan baik di pabrik maupun di gudang bahan. 

5. Pengawasan yang terlalu kaku. 

6. Kurangnya peralatan atau mesin. 

7. Kegagalan dalam mengatur mesin dan peralatan dalam kondisi baik. 
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Analisis selisih kuantitas bahan baku memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Selisih kuantitas bahan baku pada dasarnya adalah tanggung jawab 

kepala departemen produksi di pabrik dimana terjadi selisih tersebut, 

hal itu disebabkan bagian atau departemen tersebut telah memakai 

bahan dalam kuantitas yang besar atau lebih kecil dibandingkan 

dengan kuantitas standar. Oleh karena itu perhitungan selisih kuantitas 

bahan baku dapat dipakai menilai prestasi departemen produksi atau 

pabrik. 

2. Perhitungan selisih kuantitas bahan baku berguna untuk mengukur 

pengaruh akibat efisiensi pemakaian bahan baku terhadap laba yang 

diperoleh perusahaan. 

2.5.2 Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung 

a. Selisih Tarif Upah Langsung 

Selisih tarif upah langsung timbul karena perusahaan telah 

membayar upah langsung dengan tarif lebih tinggi atau lebih rendah 

dibandingkan dengan tarif upah langsung standar. Jumlah total rupiah 

selisih tarif upah langsung dapat dihitung sebesar selisih tarif upah 

langsung perjam dikalikan jam kerja sesungguhnya. Apabila sistem tarif 

upah dengan menggunakan dasar lain, maka selisih tarif upah langsung 

dapat dihitung sebesar selisih tarif upah langsung per dasar pengupahan 

dikalikan kapasitas sesungguhnya dipakai dasar pengupahan. 
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Selisih tarif upah langsung menurut Supriyono (2000: 107) 

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Telah digunakan tenaga kerja langsung dengan golongan tarif upah 

yang berbeda dengan standar untuk pekerjaan tertentu. 

2. Telah dibayar upah dengan tarif lebih besar atau lebih kecil dibanding 

tarif standar selama kegiatan musiman, atau kegiatan darurat. 

3. Karyawan yang baru diterima tidak dibayar sesuai dengan tarif 

standar. 

4. Adanya kenaikan pangkat, atau penurunan pangkat karyawan yang 

mengakibatkan perubahan tarif upah. 

5. Pembayaran tambahan atas upah karena peraturan upah minimum 

yang dikeluarkan pemerintah.  

b. Selisih Jam Upah Langsung 

Selisih jam atau waktu upah langsung adalah selisih yang timbul 

karena telah digunakan waktu kerja yang lebih besar atau lebih kecil 

dibandingkan waktu standar. Jumlah selisih efisiensi upah langsung 

dalam rupiah dihitung dari selisih jam kerja langsung sesungguhnya 

dengan jam kerja langsung standar dikalikan tarif upah langsung standar. 

Selisih jam upah langsung menurut Supriyono (2000: 108) 

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengawasan terhadap tenaga kerja secara baik atau kurang baik. 
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2. Telah digunakan bahan yang kualitasnya lebih baik atau lebih jelek 

dibanding standar, sehingga memerlukan waktu atau jam pengerjaan 

yang lebih pendek atau lebih panjang. 

3. Kurangnya koordinasi dengan departemen produksi lain atau 

departemen pembantu (Supriyono, 2000: 108). 

2.5.3 Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik 

Selisih biaya overhead pabrik timbul karena perbedaan antara biaya 

overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan biaya overhead pabrik 

standar atau yang seharusnya terjadi di dalam mengolah produk atau 

pesanan (Supriyono, 2000: 111). 

Dalam analisis selisih biaya overhead pabrik digunakan beberapa 

metode sebagai berikut: 

a. Metode analisis satu selisih yaitu selisih antara biaya overhead pabrik 

standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya.. 

b. Metode analisis dua selisih, yang meliputi: selisih terkendali dan selisih 

volume. 

c. Metode analisis tiga selisih, yang meliputi: selisih anggaran, selisih 

kapasitas, dan selisih efisiensi. 

d. Metode analisis empat selisih, yang meliputi: selisih anggaran, selisih 

kapasitas, selisih efisiensi tetap, dan selisih efisiensi variabel. 

Analisis varians yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

selisih biaya bahan baku dan analisis selisih biaya tenaga kerja langsung. 
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2.5.4 Perlakuan Selisih  

Dari beberapa selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Ditutup ke rekening rugi laba. 

b. Dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan 

dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses.  

Perlakuan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada: 

1. Jenis selisih: selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja 

langsung, selisih biaya overhead pabrik. 

2. Besarnya selisih. Jika jumlah selisih relatif kecil, disajikan langsung 

dalam laporan rugi laba, sedangkan jika jumlahnya relatif  besar, 

diperlakukan sebagai adjustment terhadap persediaan dan harga pokok 

penjualan. 

3. Pengalaman penggunaan biaya standar. 

4. Sebab-sebab terjadinya (misalnya: apakah selisih terjadi karena 

kesalahan dalam penentuan standar). 

5. Waktu terjadinya selisih (misalnya: apakah selisih yang terjadi 

merupakan selisih yang tidak biasa, yang disebabkan karena fluktuasi 

musim) (Mulyadi, 1999: 471). 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur melakukan aktivitas 

usahanya dengan memproduksi barang atau jasa. Proses pengolahan produk 

dimulai dari dimasukannya bahan baku ke dalam proses produksi sampai 

dengan dihasilkannya produk jadi dari proses produksi tersebut. Biaya yang 
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digunakan untuk proses produksi dicatat dalam harga pokok produksi 

meliputi tiga unsur yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik.  

Sistem pengumpulan harga pokok produksi pada dasarnya dapat 

dibagi menjadi dua yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga 

pokok proses. Harga pokok pesanan merupakan cara penentuan harga pokok 

dimana biaya-biaya produksi yang dikumpulkan untuk sejumlah produk 

tertentu, atau suatu jasa yang dapat dipisahkan identitasnya dan perlu 

ditentukan harga pokoknya secara individual. Sedangkan metode harga pokok 

proses merupakan cara penentuan harga pokok yang membebankan biaya 

produksi dan membagikanya sama rata kepada produk yang dihasilkan dalam 

periode tersebut. 

Sistem harga pokok produk pesanan terdapat sistem harga pokok 

produk sesungguhnya dan sistem harga pokok standar. Sistem harga pokok 

produk sesungguhnya bertujuan untuk menentukan harga pokok produk yang 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik dicatat sebesar biaya yang benar-benar terjadi dan dihitung setelah 

produk selesai diproses. Menurut Supriyono (2000: 98) harga pokok standar 

dapat dipakai sebagai alat pengendalian biaya dan menilai prestasi 

pelaksanaan dengan baik. Pada setiap periode akuntansi biaya sesungguhnya 

dibandingkan dengan biaya standar, sehingga dapatdilakukan pengendalian 

biaya dan penilaian prestasi dengan jalan menentukan efisiensi setiap elemen 

biaya pada setiap departemen dimana produk diolah. Penentuan besarnya 

selisih biaya yang timbul akan menunjukkan elemen biaya apa, pada 

departemen mana, dan tanggung jawab siapa selisih biaya tersebut. Dalam hal 
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ini pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan investigasi terhadap 

selisih biaya yang timbul. 

 Tingkat efisiensi biaya produksi menggunakan biaya standar dapat 

diketahui dari perhitungan dan analisis selisih dalam harga pokok standar 

menggunakan “prinsip pengecualian” yaitu selisih biaya atau penyimpangan 

yang terjadi dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan. Sehingga 

semakin kecil selisih biaya atau penyimpangan antara biaya standar dengan 

realitanya memiliki kesalahan nol maka pengendalian tersebut semakin baik 

atau efisien. Apabila didapat nilai positif atau negatif pada varians yang 

terjadi maka dapat diabaikan karena hal ini berlaku harga mutlak.  

Rasio gross profit margin menurut Munawir (2001: 99) 

mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap 

rupiah penjualan, atau bila ratio ini dikurangkan terhadap angka 100% maka 

akan menunjukan jumlah yang tersisa untuk menutup biaya operasi dan laba 

bersih. Besar kecilnya rasio profit margin pada setiap transaksi sales 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan laba usaha atau net operating 

income tergantung kepada pendapatan dari sales dan besarnya biaya usaha 

(operating expenses). Dengan jumlah operating expenses tertentu rasio profit 

margin dapat diperbesar dengan memperbesar sales, atau dengan jumlah 

sales tertentu rasio profit margin dapat diperbesar dengan menekan atau 

memperkecil operating expensesnya (Riyanto, 1999: 37).  

Jadi besar kecilnya gross profit margin ratio ditentukan oleh dua 

faktor, yaitu laba kotor dan penjualan. Maka untuk memperbesar gross profit 

margin ratio dengan memperbesar penjualan pada jumlah biaya pokok 

penjualan tertentu atau dengan menekan atau mengurangi atau dapat 

dikatakan mengendalikan biaya pokok penjualan pada jumlah penjualan 
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tertentu. Sesuai dengan salah satu manfaat standar dalam pengendalian biaya 

(Willson, 1991: 244) yaitu memungkinkan biaya akuntansi yang ekonomis, 

dengan demikian diharapkan pengendalian biaya produksi menggunakan 

biaya standar yang efisien dapat memperbesar rasio gross profit margin 

perusahaan 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa 

pengendalian biaya produksi menggunakan biaya standar yang efisien akan 

berpengaruh terhadap peningkatan rasio profit margin seperti pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

Perusahaan Manufaktur 

Produksi 

Produksi 
Massa 

Produksi 
Pesanan 

Harga Pokok 
sesungguhnya 

Harga Pokok 
Standar 

Pengendalian 
BBB dan BTKL 

Varians Biaya 
Standar 

Efisiensi  
BBB dan BTKL

Rasio Profit Margin 



 36

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka pemikiran di atas, 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

Ha. 1: Efisiensi biaya bahan baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung  

berpengaruh signifikan terhadap rasio profit margin pada perusahaan 

meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara. 

Ha. 2: Efisiensi biaya bahan baku berpengaruh signifikan terhadap rasio profit 

margin pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten 

Jepara. 

Ha. 3: Efisiensi biaya tenaga kerja langsung berpengaruh signifikan terhadap 

rasio profit margin pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture 

Kabupaten Jepara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk studi kasus dimana obyek penelitian dari 

kasus ini adalah efisiensi biaya bahan baku, efisiensi biaya tenaga kerja 

langsung dan rasio profit margin pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah 

Furniture Kabupaten Jepara. 

3.2 Subyek Penelitian pada PT. Jaya Indah Furniture Kabupataen Jepara 

3.2.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan 

Perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara berdiri 

pada tanggal 8 Februari 1990 dengan nama PT. Kayu Pratama Jepara. Pendiri 

perusahaan ini adalah bapak Jojok Setiawan. Alasan pendirian perusahaan ini 

karena bahan baku mudah didapat dengan harga murah, banyak tersedia 

tenaga kerja dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekitar serta mengoptimalkan pemanfaatan kayu sengon menjadi produk 

ekspor yang pada saat itu hanya digunakan sebagai bahan bakar. Produk yang 

dihasilkan saat itu adalah laminating (albazia falcata) yang hanya diekspor ke 

Jepang (pasar Asia). 

Pada tanggal 25 Februari 1992 nama perusahaan PT. Kayu Pratama 

Jepara diganti dengan nama PT. Jepara Kayu Prana. Alasan penggantian nama 

ini karena nama PT. Kayu Pratama Jepara menyerupai nama salah satu 

perusahaan di Jakarta yaitu PT. Kayu Pratama Indonesia. 

Pada tahun 1993 perusahaan mencoba memproduksi meubel. 

Perusahaan memproduksi laminating dan meubel sampai tahun 1996. Pada 
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tahun 1997 terjadi krisis di Indonesia dan ini berpengaruh terhadap permintaan 

produk laminating. Sehingga pada tahun itu juga perusahaan hanya 

memproduksi meubel saja. Alasan perusahaan tidak memproduksi produk 

laminating karena: 

a. Permintaan produk laminating berkurang/menurun. 

b. Peminat terhadap produk laminating tidak banyak karena hanya diekspor 

ke Jepang saja. 

c. Harga produk laminating menurun/murah. 

Pada tanggal 27 Juli 2000 nama perusahaan PT. Jepara Kayu Prana 

diganti lagi dengan nama PT. Jaya Indah Furniture karena pemegang 

sahamnya yang semula empat orang hanya tinggal dua orang hingga sekarang. 

3.2.2 Proses Produksi  

Pembuatan produk meubel ini dapat dilakukan dengan dua cara sesuai 

dengan pesanan konsumen/pelanggan, yaitu: 

1. Hand Made 

Produksi meubel dengan cara hand made ini diserahkan pada 

pengrajin sampai menjadi produk setengah jadi. Kemudian perusahaan 

membeli produk tersebut dan melakukan pengamplasan (finishing) dan 

packing yaitu memasukkan produk jadi ke dalam box. 

Pembuatan produk dengan cara ini dilakukan apabila konsumen 

menghendakinya (permintaan konsumen). Keuntungan pembuatan dengan 

cara ini adalah harga lebih murah karena perusahaan tinggal melakukan 

finishing dan packing saja. 
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2. Machine Made 

Produksi meubel dengan cara machine made yaitu perusahaan 

melakukan proses produksi sendiri. Pembuatan produk dengan dengan cara 

ini menyebabkan harga barang/produk menjadi mahal karena konstruksi 

produk lebih kuat dan bagus. 

Proses produksi melalui machine made yaitu dimulai dari bahan 

baku yang digunakan adalah kayu sengon dalam bentuk balok. Balok kayu 

ini kemudian digergaji hingga membentuk papan. Setelah menjadi papan 

lalu dioven (kiln dry) kemudian di diserut atau dihaluskan. Dari papan yang 

telah dihaluskan kemudian dipotong sesuai ukuran yang diperlukan baru 

dibentuk (konstruksi) menurut pola yang diinginkan dengan menggunakan 

mesin pembentuk. Setelah terbentuk sesuai dengan kebutuhan dirakit 

(assembling), kemudian diamplas (finishing) dan terakhir dimasukkan ke 

dalam box (packing) (wawancara, Yudi Suhartoyo: 2005). 

Adapun tahapan proses produksi produk meubel dapat dibuat bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Proses Produksi 
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3.3 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah jenis biaya yang dikeluarkan pada 

masing-masing kelompok biaya yang melekat pada seluruh pesanan yang 

dibuat melalui machine made pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah 

Furniture Kabupaten Jepara selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan  catatan 

dalam kartu harga pokok pesanan dari tahun 2002 sampai tahun 2004, 

perusahaan menerima pesanan yang diproduksi melalui machine made dalam 

berbagai macam bentuk produk sesuai dengan permintaan 

konsumen/pemesan. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas, berikut ini 

disajikan tabel mengenai jumlah pesanan produk yang diterima oleh 

perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara pada tahun 

2002-2004. 

Tabel 3.1 Jumlah Pesanan yang Diterima PT. Jaya Indah Furniture Tahun 
2002-2004 

No Keterangan 2002 2003 2004 
1 
 
 
2 

Jumlah produk pesanan meubel yang 
diterima PT. Jaya Indah Furniture. 
Jumlah produk pesanan meubel PT. Jaya 
Indah Furniture yang melalui machine 
made. 

125 
 
 
29 

164 
 
 
38 

126 
 
 
33 

% pesanan produk machine made 23,3% 23,1% 26,1%
Sumber: Wawancara Yudi Suhartoyo, 2005. 

Dari tabel 3.1 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2002 perusahaan 

menerima 125 pesanan produk meubel, sementara pesanan yang dibuat 

melalui machine made berjumlah 29 pesanan atau sebesar 23,17 % dari 

seluruh pesanan produk meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara. 

Sedangkan pada tahun 2003 perusahaan menerima 146 pesanan produk 

meubel, sementara pesanan produk yang dibuat melalui machine made 

berjumlah 38 pesanan atau sebesar 23,17 % dari seluruh pesanan produk 

meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara. Dan pada tahun 2004 
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perusahaan menerima 126 pesanan produk meubel, sementara pesanan produk 

yang dibuat melalui machine made berjumlah 33 pesanan atau sebesar 26,19% 

dari seluruh pesanan produk meubel yang diterima PT. Jaya Indah Furniture 

Kabupaten Jepara. 

3.4 Sampel 

Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini digunakan 

rumus slovin sebagai berikut: 

n = 21 Ne
N

+
 

di mana: 

n  : ukuran sampel 

N  : ukuran populasi 

e  : kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir, dalam penelitian ini diambil sebesar 10% (Umar, 2003: 120). 

Maka perhitungan sampel sebagai berikut : 

N  = 100 

e  = 10 % 

n  = 2)10,0(1001
100

+
 

n  = 50 pesanan 

Sampel sebanyak 50 pesanan dibagi selama tiga tahun atau untuk menentukan 

jumlah pesanan setiap tahun dihitung sama rata yaitu:  

1767,16
3

50 menjadidibulatkan=  
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Jadi besarnya sampel pesanan yang telah diterima oleh perusahaan 

meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara selama tiga tahun terakhir 

didapat 51 pesanan produk yang masing-masing tahun diambil 17 pesanan 

produk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini: 

 Tabel 3.2 Jumlah Pesanan yang Termasuk Sampel Penelitian  
Tahun Populasi Sampel 
2002 
2003 
2004 

29 
38 
33 

17 
17 
17 

Jumlah 100 51 
 

Dan untuk mengetahui daftar jenis pesanan produk yang diterima PT. 

Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara tahun 2002-2004 dapat dilihat pada 

lampiran 1.  

3.5 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1. Variabel bebas (independent variabel) 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah efisiensi biaya 

bahan baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan 

meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara tahun 2002 - 2004, 

yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi biaya dengan biaya 

standar (Matz dan usry, 1990: 19). Selisih positif maupun negatif dapat 

diabaikan karena hal ini berlaku harga mutlak atau absolut. Dengan 

demikian pengendalian biaya dinyatakan efisien apabila hasil yang dicapai 

oleh suatu kegiatan itu sesuai dengan biaya standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  
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a. Efisiensi biaya bahan baku. 

Efisiensi biaya bahan baku dalam penelitian ini sebagai (X1) 

yang dihitung dengan analisis varians yaitu membandingkan antara 

realisasi biaya bahan baku dengan standar biaya bahan baku dan 

dinyatakan dalam bentuk persen.  

Efisiensi biaya bahan baku dapat diperoleh dengan rumus 

analisis varians sebagai berikut: 

ST = (HSt x KSt) – (HS x KS) 

dimana: 

ST  = Selisih total bahan baku 

HS  = Harga bahan baku sesungguhnya 

KS  = Kuantitas bahan baku sesungguhnya 

KSt  = Kuantitas bahan baku standar 

HSt  = Harga bahan baku standar 

(Mulyadi, 1999: 423) 

Adapun sub variabel dari efisiensi biaya bahan baku adalah: 

standar biaya bahan baku dan biaya bahan baku sesungguhnya tiap 

pesanan yang meliputi harga dan kuantitas bahan baku. 

Selisih positif maupun negatif dapat diabaikan karena hal ini 

berlaku harga mutlak atau absolut. Dengan demikian pengendalian 

biaya bahan baku dinyatakan efisien apabila hasil yang dicapai oleh 

suatu kegiatan itu sesuai dengan biaya standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  
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Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai efisiensi biaya  

bahan baku sebagai berikut: 

1. Menentukan rentang varians (persentase varians absolut terbesar 

dikurangi persentase varians absolut terkecil), misalnya: 

⏐100%⏐ - ⏐00%⏐ = ⏐100%⏐ 

2. Penilaian efisiensi biaya bahan baku  dibedakan menjadi 4 kriteria 

yaitu: efisien, cukup efisien, kurang efisien, dan tidak efisien. 

3. Menetapkan interval kelas varians, yaitu: 

⏐100%⏐ : 4 = ⏐25%⏐ 

4. Penilaian efisiensi biaya bahan baku menggunakan biaya standar 

tiap pesanan, dapat dibuat seperti pada tabel 3.3 berikut ini: 

Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi Biaya Bahan Baku 
No Rentang Varians Kriteria Nilai 
1 
2 
3 
4 

⏐00%⏐ - ⏐25%⏐ 
⏐26%⏐ - ⏐50%⏐ 
⏐51%⏐ - ⏐75%⏐ 
⏐76%⏐ - ⏐100%⏐ 

Efisien 
Cukup Efisien 
Kurang Efisien 
Tidak Efisien 

4 
3 
2 
1 

         Sumber: Lampiran 8 

b. Efisiensi biaya tenaga kerja langsung. 

Efisiensi biaya tenaga kerja langsung dalam penelitian ini 

sebagai (X2) yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi 

biaya tenaga kerja langsung dengan standar biaya tenaga kerja langsung  

dan dinyatakan dalam bentuk persen.  

Efisiensi biaya tanaga kerja langsung dapat diperoleh dengan 

rumus analisis varians sebagai berikut: 
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ST = (TUSt x KpSt) – (TUS x KpSt) 

dimana : 

ST = Selisih total biaya tenaga kerja langsung 

TUS  = Tarif upah sesungguhnya  

TUSt  = Tarif upah standar  

KpS  = Kapasitas sesungguhnya 

KpSt  = Kapasitas standar BOPS 

      (Mulyadi, 1999: 423). 

Adapun sub variabel dari efisiensi biaya tenaga kerja langsung  

adalah: standar biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung sesungguhnya tiap pesanan yang meliputi tarif upah dan jam 

kerja. Komponen biaya tenaga kerja langsung terdiri dari biaya tenaga 

kerja bagian konstruksi, bagian assembling,  bagian finishing dan 

bagian packing. 

Selisih positif maupun negatif dapat diabaikan karena hal ini 

berlaku harga mutlak atau absolut. Dengan demikian pengendalian 

biaya tenaga kerja langsung dinyatakan efisien apabila hasil yang 

dicapai oleh suatu kegiatan itu sesuai dengan biaya standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai efisiensi biaya  

tenaga kerja langsung sebagai berikut: 

1. Menentukan rentang varians (persentase varians absolut terbesar 

dikurangi persentase varians absolut terkecil), misalnya: 

⏐80%⏐ - ⏐00%⏐ = ⏐80%⏐ 
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2. Penilaian efisiensi biaya tenaga kerja langsung dibedakan menjadi 4 

kriteria yaitu: efisien, cukup efisien, kurang efisien, dan tidak 

efisien. 

3. Menetapkan interval kelas varians, yaitu: 

⏐80%⏐ : 4 = ⏐20%⏐ 

4. Penilaian efisiensi biaya tenaga kerja langsung menggunakan biaya 

standar tiap pesanan, dapat dibuat seperti pada tabel 3.4 berikut ini: 

Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Langsung 
No Rentang Varians Kriteria Nilai 
1 
2 
3 
4 

⏐00%⏐ - ⏐20%⏐ 
⏐21%⏐ - ⏐40%⏐ 
⏐41%⏐ - ⏐60%⏐ 
⏐61%⏐ - ⏐80%⏐ 

Efisien 
Cukup Efisien 
Kurang Efisien 
Tidak Efisien 

4 
3 
2 
1 

           Sumber: Lampiran 9 

2. Variabel terikat (dependent variabel)  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan rasio profit margin 

adalah gross profit margin ratio pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah 

Furnitere Kabupaten Jepara tahun 2002 – 2004. Gross profit margin ratio 

dalam penelitian ini sebagai (Y) dapat dihitung dengan membandingkan 

laba kotor dengan penjualan/harga jual tiap pesanan produk yang 

dinyatakan dalam bentuk %. Gross profit margin ratio dapat diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut: 

%100x
penjualan

KotorLaba  

(Munawir, 2001:99) 
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Untuk penilaian rasio gross profit margin setiap pesanan produk 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan rentang rasio (rasio terbesar dikurangi rasio terkecil), 

misalnya: 

100% - 10% = 90% 

2. Penilaian rasio gross profit margin dibedakan menjadi 3 kriteria yaitu: 

tinggi, sedang dan rendah. 

3. Menetapkan interval kelas rasio, yaitu: 

90% : 3 = 30% 

4. Penilaian rasio gross profit margin tiap pesanan, dapat dibuat seperti 

pada tabel 3.5 berikut ini: 

Tabel 3.5 Kriteria rasio gross profit margin 
No Interval Rasio Kriteria 
1 
2 
3 

10% - 40% 
41% - 70% 
71% - 100% 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

     Sumber: Lampiran 10 

Adapun sub variabel dari gross profit margin ratio dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Laba kotor tiap pesanan 

2. Penjualan/harga jual tiap pesanan  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data guna mendapatkan data-data yang obyektif dan 

lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku pustaka, 

referensi, koran dan sebagainya agar diperoleh pengetahuan tentang yang 

diteliti sehingga dapat memecahkan masalah penelitian. 

2. Metode dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari dokumen 

perusahaan meubel PT Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara. Data-data 

yang bersumber dari catatan kartu harga pokok pesanan mulai tahun 2002 

sampai tahun 2004 adalah: standar biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja, realisasi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, laba kotor, harga 

jual pesanan produk, serta data tentang sejarah perkembangan perusahaan. 

3. Metode wawancara 

Metode ini sebagai pendukung untuk menyempurnakan data yang berasal 

dari metode dokumentasi sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul 

kemudian dapat memberikan interpretasi. Pengolahan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer program Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) sehingga lebih cepat dan efisien. Hasil 

pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan.  
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3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

Maksud dan tujuan dilakukannya pengujian terhadap penyimpangan 

asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak. Apabila model regresi 

yang diperoleh mengalami penyimpangan terhadap salah satu asumsi klasik 

yang diujikan, maka persamaan regresi yang diperoleh tersebut tidak efisien 

untuk menggeneralisasikan hasil penelitian yang berupa sampel ke populasi 

karena akan terjadi bias yang artinya hasil penelitian bukan semata pengaruh 

dari variabel-variabel yang diteliti tetapi ada faktor pengganggu lainnya yang 

ikut mempengaruhinya.  

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebasnya mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal (Santoso, 2002:212). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2002:214). 
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Berdasarkan grafik normal plot (Gambar 3.2) dapat diketahui bahwa 

sebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti 

arah garis diagonal yang berarti data tersebut berdistribusi normal sehingga 

model regresi layak dipakai untuk prediksi rasio profit margin berdasar 

masukan variabel independennya. 

b. Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel bebas, dengan kata lain tidak terjadi multikolinieritas. Salah satu 

cara untuk mendeteksi kolinieritas dapat diketahui dari angka Variance 

Inflation Factor (VIF) atau nilai Tolerance pada bagian Coefficient. 

Apabila angka VIF di sekitar angka 1 (satu), demikian juga nilai tolerance 

mendekati 1 (satu) untuk ketiga variabel independent maka dapat 

disimpulkan model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas 

(Santoso, 2002:206). 

Berdasarkan hasil analisis SPSS pada lampiran 12 diperoleh nilai 

VIF sebesar 1,057. Nilai tersebut di sekitar nilai 1, demikian juga nilai 

tolerance sebesar 0,946. Nilai tersebut mendekati angka 1 (satu) yang 

berarti bahwa antara variabel bebas tidak mengandung multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:69). 
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Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat grafik scattplot yaitu dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik tersebut, dimana sumbu X adalah residual (SRESID) 

dan sumbu Y adalah nilai Y yang diprediksi (ZPRED). Jika tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) 

pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Uji Heteroskedastisitas 
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problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi (Santoso, 2002:216). 

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak dalam suatu 

model regresi dilakukan dengan melihat nilai dari statistik Durbin Watson 

(D-W) Test (Algifari,2000:89). Cara pengujiannya dengan membandingkan 

nilai Durbin Watson (Dw) dengan dl dan du tertentu atau dengan melihat 

tabel Durbin Watson yang telah ada klasifikasinya untuk menilai 

perhitungan Dw yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini besarnya subjek yang diteliti N = 51 dengan 

jumlah variabel bebas k = 2 dan menggunakan taraf signifikansi 5%, dari 

tabel kritik Durbin Watson (lihat lampiran  14) diperoleh dL = 1.46 dan dU 

= 1.63, sehingga 4-dU = 4 – 1.63 = 2.37 dan 4-dL = 2.54. Dari nilai-nilai 

tersebut dapat dibuat kriteria uji autokorelasi pada tabel 3.6 sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kriteria Uji Autokorelasi 
Interval dW Interval Kriteria 

dW < dL DW < 1.46 Ada autokorelasi 
dL < dW < dU 1.46 <dW < 1.63 Tanpa Kesimpulan 

dU< dW < 4-dU 1.63 <dW < 2.37 Tidak ada autokorelasi
4-dU< dW < 4-dL 2.37 <dW < 2.54 Tanpa kesimpulan 

dW > 4-dL 2.54 <dW Ada autokorelasi 
 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan program SPSS 

(lampiran 12) diperoleh nilai DW = 1,739 yang berada pada interval 1.63 

– 2.37, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dalam 

penelitian ini tidak mengandung autokorelasi. 
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3.7.2 Analisis Verifikatif (Pengujian Hipotesis) 

Analisis verifikatif merupakan analisis model dan pembuktian yang 

berguna untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam 

penelitian ini analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian 

yang berkaitan dengan pengaruh efisiensi biaya bahan baku dan efisiensi biaya 

tenaga kerja langsung terhadap rasio profit margin pada perusahaan meubel 

PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara. Adapun analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y), digunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

dimana: 

Y  : Rasio profit margin 

X1  : Efisiensi biaya bahan baku 

X2  : Efisiensi biaya tenaga kerja langsung 

b1, b2,   : Koefisien variabel X1, X2,  

a  : Konstanta 

e  : Kesalahan pengganggu 

(Algifari, 2000: 85). 

Setelah persamaan regresi ditemukan maka dilakukan pengujian 

terhadap hipotesis penelitian. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah: 

Ho 1  : Tidak terdapat pengaruh antara efisiensi biaya bahan baku dan 

efisiensi biaya tenaga kerja langsung terhadap rasio profit margin 

pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara. 
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Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Uji F-statistik 

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005: 44).  

Setelah F garis regresi ditemukan hasilnya, kemudian dibandingkan 

dengan F tabel. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang 

digunakan sebesar α = 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) 

df = (n-k) dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel yang 

termasuk intersep. Jika tingkat signifikansi (tingkat probabilitas) kurang 

dari 5% maka Ho ditolak, hal ini berarti variabel bebas mampu 

menjelaskan variabel terikat secara simultan/bersama. Sebaliknya jika 

tingkat signifikansi lebih dari 5% maka Ho diterima, hal ini berarti bahwa 

variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel 

terikatnya. 

b. Uji t-statistik 

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh 

satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

independen (Ghozali, 2005: 44).  

Untuk menentukan nilai t-statistik tabel, ditentukan tingkat 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) dimana n adalah 

jumlah sampel, k adalah jumlah variabel termasuk intersep. Apabila tingkat 

signifikansi kurang dari 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 
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bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Sebaliknya 

apabila tingkat signifikansi lebih dari 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

berarti bahwa variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya 

secara individual. 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ho.2: Tidak terdapat pengaruh antara efisiensi biaya bahan baku terhadap 

rasio profit margin pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah 

Furniture Kabupaten Jepara.  

Ho.3: Tidak terdapat pengaruh antara efisiensi biaya tenaga kerja langsung  

terhadap rasio profit margin pada perusahaan meubel PT. Jaya 

Indah Furniture Kabupaten Jepara.  

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien 

regresi (R2). Koefisien regresi (R2) pada intinya mengukur seberapa besar 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen 

atau variabel terikat (Ghozali, 2001:45).  

R2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari 

analisis regresi berganda. Apabila R2 mendekati angka satu maka dapat 

dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi 

tersebut dalam menerangkan variasi variabel terikatnya. Sebaliknya jika R2 

mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variasi 

variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Efisiensi Biaya Bahan Baku dan Efisiensi Biaya Tenaga 

Kerja Langsung Terhadap Rasio Profit Margin 

4.1.1 Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh antara efisiensi biaya bahan baku dan efisiensi biaya tenaga kerja 

langsung terhadap rasio profit margin pada perusahaan meubel PT. Jaya 

Indah Furniture Kabupaten Jepara. Untuk menguji hipotesis ini dilakukan 

uji F statistik atau uji secara simultan. Uji F statistik pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. 

Untuk mengetahui pola pengaruh variabel efisiensi biaya bahan 

baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung terhadap rasio profit margin 

maka disusun suatu persamaan dasar regresi yang menempatkan rasio 

profit margin sebagai variabel dependen sedangkan variabel efisiensi biaya 

bahan baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung sebagai variabel 

independen. 

Dengan demikian maka persamaan regresi dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
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dimana: 

Y   : Rasio profit margin 

X1   : Efisiensi biaya bahan baku 

X2   : Efisiensi biaya tenaga kerja langsung 

b1, b2  : Koefisien variabel X1, X2 

a   : Konstanta 

e   : Kesalahan pengganggu 

4.1.2 Hasil Uji F Statistik 

Hasil analisis data dengan menggunakan SPSS diperoleh F hitung 

sebesar 8.967 dengan tingkat sinifikansi 0.000. Dengan demikian efisiensi 

biaya bahan baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung berpengaruh 

terhadap rasio profit margin pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah 

Furniture Kabupaten Jepara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh efisiensi 

biaya bahan baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung terhadap rasio 

profit margin pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture 

Kabupaten Jepara. Pengaruhnya bersifat positif artinya semakin tinggi 

nilai efisiensi biaya bahan baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung 

akan diikuti kenaikan rasio  profit margin. Dengan kata lain untuk 

memperoleh  rasio profit margin yang besar maka perusahaan harus 

mampu mengendalikan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

agar dapat bertindak se-efisien mungkin atau dapat memaksimalkan nilai 

efisiensi biaya bahan baku dan efisiensi tenaga kerja langsung. 
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Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bambang 

Riyanto (1999: 37) bahwa besar kecilnya rasio profit margin pada setiap 

transaksi sales ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan laba usaha 

atau net operating income tergantung kepada pendapatan dari sales dan 

besarnya biaya usaha (operating expenses). Dengan jumlah operating 

expenses tertentu rasio profit margin dapat diperbesar dengan 

memperbesar sales, atau dengan jumlah sales tertentu rasio profit margin 

dapat diperbesar dengan menekan atau memperkecil operating 

expensesnya.  

Berdasarkan hasil pengolahan data (lampiran 12) maka diperoleh 

out put seperti pada tabel 4.1 berikut ini: 

 Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Dua prediktor 
 Constant Efisiensi Biaya Bahan 

Baku 
Efisiensi Biaya Tenaga 

Kerja Langsung 
Beta 6.583 1.450 2.040 
T 2.298 2.567 2.679 
Sig 0.026 0.013 0.010 

 (Sumber: Lampiran 12) 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada tabel 4.1 diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y = 6.583 + 1.450(EBBB) + 2.040(EBTKL) + e 

Model persamaan regresi linier berganda dengan tiga prediktor tersebut 

menunjukkan bahwa: 

1. Konstanta (a) sebesar 6.583 dan bertanda positif, berarti bahwa setiap 

tidak ada perubahan satu satuan pada semua variabel independent 
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(EBBB dan EBTKL), maka rasio profit margin akan mengalami 

perubahan dengan arah yang sama sebesar 6.583. 

2. Koefisien regresi (b1) untuk efisiensi biaya bahan baku (EBBB) 

sebesar 1.450 dan bertanda positif, berarti bahwa setiap terjadi 

perubahan satu satuan pada efisiensi biaya bahan baku (EBBB) dimana 

variabel lainnya tetap, maka rasio profit margin akan mengalami 

perubahan dengan arah yang sama sebesar 1.450. 

3. Koefisien regresi (b2) untuk efisiensi biaya tenaga kerja langsung  

(EBTKL) sebesar 2.040 dan bertanda positif, berarti bahwa setiap 

terjadi perubahan satu satuan pada efisiensi biaya tenaga kerja 

langsung (EBTKL) dimana variabel lainnya tetap, maka rasio profit 

margin akan mengalami perubahan dengan arah yang sama sebesar 

2.040.  

4.1.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa besar 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen 

atau variabel terikat. 

Hasil pengujian secara simultan atau uji F statistik (lampiran 12) 

menunjukkan R2 sebesar 27.2% sehingga dapat dikatakan bahwa 27.2% 

rasio profit margin selama tiga tahun disebabkan oleh efisiensi biaya 

bahan baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung sedangkan 72.8% 

sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain di luar kedua variabel 

tersebut. 
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4.1.4 Deskripsi Rasio Profit Margin 

Rasio profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dari setiap rupiah penjualan tertentu yang dilakukan 

Rasio profit margin dalam penelitian ini adalah Rasio gross profit margin 

dimana perhitungannya dengan membandingkan antara laba kotor dengan 

penjualan setiap pesanan. Berikut ini disajikan deskripsi rasio profit 

margin selama tiga tahun. 

Tabel 4.2 Deskripsi Rasio Profit Margin Perusahaan Tahun 2002-2004 
Tahun Terendah (%) Tertinggi (%) Jumlah (%) Rata-rata (%) 

2002 9.18 24.81 319.80 17.71 
2003 11.52 22.37 287.51 16.91 
2004 11.51 25.93 345.33 20.31 

Sumber: Lampiran 10 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas tampak bahwa pada tahun 2002, rata-

rata rasio profit marginnya sebesar 17,71% dalam kategori sedang. Dalam 

tahun tersebut, rasio profit margin tertinggi sebesar 24,81% dan terendah 

sebesar 9,11%. Pada tahun 2003, rata-rata rasio profit marginnya sebesar 

16,92% dalam kategori sedang. Dalam tahun tersebut, rasio profit margin 

tertinggi sebesar 22,37% dan terendah sebesar 13,05%.  Pada tahun 2004, 

rata-rata rasio profit marginnya sebesar 20,31% dalam kategori sedang. 

Dalam tahun tersebut, rasio profit margin tertinggi sebesar 25,93% dan 

terendah sebesar 11,51%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata  rasio profit margin dari tahun 2002 sampai 2004 sebesar 18,31% 

atau dalam kategori sedang. Dari tahun 2002 sampai 2004, rasio profit 

margin tertinggi sebesar 25,93% dan terendah sebesar 9,11%. 
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4.2 Pengaruh Efisiensi Biaya Bahan Baku Terhadap Rasio Profit Margin 

4.2.1 Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh antara efisiensi biaya bahan baku terhadap rasio profit margin 

pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten Jepara. 

Untuk mengetahui model pengaruh variabel efisiensi biaya bahan 

baku terhadap rasio profit margin maka disusun suatu persamaan dasar 

regresi yang menempatkan rasio profit margin sebagai variabel dependen 

sedangkan variabel efisiensi biaya bahan baku sebagai variabel 

independen. 

Dengan demikian model persamaan regresi dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 Y = a + b1X1 + e 

dimana: 

Y  : Rasio profit margin 

X1  : Efisiensi biaya bahan baku 

b1 : Koefisien variabel X1 

a  : Konstanta 

e  : Kesalahan pengganggu 

4.2.2 Hasil Uji t Statistik 

Hasil analisis data untuk uji t statistik diperoleh thitung sebesar 3.091 

> ttabel sebesar 2.01 (lihat lampiran 13), berarti hipotesis II yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan efisiensi biaya 
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bahan baku terhadap rasio profit margin diterima. Dari nilai probabilitas 

juga dapat dilihat bahwa probabilitas sebesar 0.003 < 0.05 berarti dapat 

disimpulkan sama yaitu terdapat pengaruh yang signifikan efisiensi biaya 

bahan baku terhadap rasio profit margin. 

Data hasil pengolahan dalam program SPSS ditunjukkan oleh tabel 

4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Regresi Sederhana untuk Efisiensi Biaya Bahan 
Baku 

 Constant Efisiensi Biaya Bahan 
Baku 

B 12.238 1.801 
T 5.955 3.091 

Sig 0.000 0.003 
          R2 : 0.163 

 Sumber: lampiran 12 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3 di atas diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y = 12.238 + 1.801(EBBB) 

Dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa jika efisiensi 

biaya bahan baku konstan atau tidak mengalami perubahan maka rasio 

profit margin meningkat sebesar 12.238 dan jika efisiensi biaya bahan 

baku (EBBB) naik sebesar 1 satuan maka rasio profit margin (Y) akan 

meningkat sebesar 1.801. 

4.2.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa besar 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen 

atau variabel terikat. Nilai R2 sebesar 16.3%, ini berarti rasio profit margin 
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disebabkan oleh efisiensi biaya bahan baku sedangkan sisanya sebesar 

83.7% rasio profit margin disebabkan oleh variabel-variabel lain.  

Pengaruh efisiensi biaya bahan baku terhadap rasio profit margin 

sebesar 16.3%. Hal ini disebabkan kondisi pasar tentang harga bahan baku 

yang selalu naik (wawancara Yudi Suhartoyo: 2005), sehingga perusahaan 

berusaha menekan penyimpangan antara realisasi biaya bahan baku 

dengan standar biaya bahan baku, dengan mencari supplier yang 

memberikan harga yang lebih murah dan menetapkan standar harga bahan 

baku dibuat lebih besar untuk menghindari kenaikan harga bahan baku  

sampai proses produksi yang dipesan selesai. 

4.2.4 Deskripsi Efisiensi Biaya Bahan Baku 

Efisiensi biaya bahan baku dalam penelitian ini merupakan 

perbandingan antara realisasi biaya bahan baku dengan standar biaya 

bahan baku. Varians positif maupun negatif dapat diabaikan karena hal ini 

berlaku harga mutlak. Semakin kecil varians atau mendekati angka nol 

maka dapat dikatakan bahwa pengendalian biaya bahan baku semakin 

efisien. Berikut ini disajikan deskripsi efisiensi biaya bahan baku 

perusahaan tahun 2002 – 2004. 

Tabel 4.4 Deskripsi Efisiensi Biaya Bahan Baku Perusahaan Tahun 2002-
2004 

Tahun Terendah 
⏐%⏐ 

Tertinggi 
⏐%⏐ 

Jumlah 
 ⏐%⏐ 

Rata-rata 
⏐%⏐ 

2002 0.018 0.219 1.718 0.101 
2003 0.019 0.110 0.738 0.043 
2004 0.026 0.093 0.908 0.053 

Sumber: Lampiran 8 
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Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa rata-rata efisiensi biaya 

bahan baku pada tahun 2002 sebesar ⏐0,101%⏐ dalam kategori cukup 

efisien. Dalam tahun tersebut efisiensi biaya bahan baku yang paling 

efisien sebesar ⏐0.018%⏐, dan yang paling tidak efisien sebesar ⏐0.219%⏐. 

Pada tahun 2003, rata-rata efisiensi biaya bahan baku sebesar ⏐0.043%⏐ 

dalam kategori efisien. Dalam tahun tersebut pengendalian biaya bahan 

baku yang paling efisien sebesar ⏐0.019%⏐, dan yang cukup efisien 

terendah sebesar ⏐0.110%⏐. Pada tahun 2004, rata-rata efisiensi biaya 

bahan baku sebesar ⏐0,053%⏐ dalam kategori efisien. Dalam tahun 

tersebut pengendalian biaya bahan baku yang paling efisien sebesar 

⏐0.026%⏐, dan yang cukup efisien terendah sebesar ⏐0.093%⏐. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi biaya 

bahan baku dari tahun 2002 sampai 2004 sebesar ⏐0.066%⏐ atau dalam 

kategori cukup efisien. Dimana pengendalian biaya bahan baku yang 

paling efisien sebesar ⏐0.019%⏐, dan yang paling tidak efisien sebesar 

⏐0.219%⏐. 

4.3 Pengaruh Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Langsung Terhadap Rasio Profit 

Margin 

4.3.1 Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh antara efisiensi biaya tenaga kerja langsung terhadap rasio profit 

margin pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furniture Kabupaten 

Jepara. 
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Untuk mengetahui model pengaruh variabel efisiensi biaya tenaga 

kerja langsung terhadap rasio profit margin maka disusun suatu persamaan 

dasar regresi yang menempatkan rasio profit margin sebagai variabel 

dependen sedangkan variabel efisiensi biaya tenaga kerja langsung sebagai 

variabel independen. 

Dengan demikian model persamaan regresi dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b2X2 + e 

dimana: 

Y  : Rasio profit margin 

X2  : Efisiensi biaya tenaga kerja langsung 

b2  : Koefisien variabel X2 

a  : Konstanta 

e  : Kesalahan pengganggu 

4.3.2 Hasil Uji t Statistik 

Hasil analisis data untuk uji t statistik diperoleh thitung sebesar 3.191 

> ttabel sebesar 2.01 (lihat lampiran 13), berarti hipotesis II yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan efisiensi biaya tenaga kerja 

langsung terhadap rasio profit margin diterima. Dari nilai probabilitas juga 

dapat dilihat bahwa probabilitas sebesar 0.002 < 0.05 berarti dapat 

disimpulkan sama yaitu terdapat pengaruh yang signifikan efisiensi biaya 

tenaga kerja langsung terhadap rasio profit margin. 
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Data hasil pengolahan dalam program SPSS ditunjukkan oleh tabel 

4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Regresi Sederhana untuk Efisiensi Biaya Tenaga 
Kerja Langsung 

 Constant Efisiensi Biaya Tenaga 
Kerja Langsung 

B 9.949 2.495 
T 3.701 3.191 

Sig 0.001 0.002 
          R2 : 0.172 

 Sumber: lampiran 12 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 di atas diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y = 9.949 + 2.495(EBTKL) 

Dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa jika efisiensi biaya 

tenaga kerja langsung konstan atau tidak mengalami perubahan maka rasio 

profit margin meningkat sebesar 9.949 dan jika efisiensi biaya tenaga kerja 

langsung (EBTKL) naik sebesar 1 satuan maka rasio profit margin (Y) akan 

meningkat sebesar 2.495. 

4.3.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa besar 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen 

atau variabel terikat. Nilai R2 sebesar 17.2%, ini berarti rasio profit margin 

disebabkan oleh efisiensi biaya tenaga kerja langsung sedangkan sisanya 

sebesar 82.8% rasio profit margin disebabkan oleh variabel-variabel lain.  

Efisiensi biaya tenaga kerja langsung juga memberikan pengaruh 

yang nyata sebesar 17.2% terhadap perolehan rasio profit margin 

perusahaan. Dengan menekan varians atau penyimpangan antara realisasi 
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biaya tenaga kerja langsung dengan standar biaya tenaga kerja langsung 

yang ditetapkan memberikan pengaruh terhadap tingginya rasio profit 

margin perusahaan, sebaliknya dengan bertambahnya penyimpangan 

realisasi biaya tenaga kerja dari standarnya akan  berdampak terhadap 

penurunan rasio profit margin. Berkaitan dengan hal ini, untuk menekan 

penyimpangan yang terjadi, pihak perusahaan menerapkan kedisiplinan 

terhadap para karyawan bagian produksi khususnya bagian proses 

konstruksi produk sehingga tepat waktu dalam menyelesaikan pesanan.  

4.3.4 Deskripsi Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Efisiensi biaya tenaga kerja langsung dalam penelitian ini 

merupakan perbandingan antara realisasi biaya tenaga kerja langsung  

dengan standar biaya tenaga kerja langsung. Varians positif maupun negatif 

dapat diabaikan karena hal ini berlaku harga mutlak. Semakin kecil varians 

atau mendekati angka nol maka dapat dikatakan bahwa pengendalian biaya 

tenaga kerja langsung semakin efisien. Berikut ini disajikan deskripsi 

efisiensi biaya tenaga kerja langsung perusahaan tahun 2002 – 2004. 

Tabel 4.6 Deskripsi Efisiensi Biaya tenaga Kerja Langsung Perusahaan 
Tahun 2002-2004 

Tahun Terendah 
⏐%⏐ 

Tertinggi 
⏐%⏐ 

Jumlah  
⏐%⏐ 

Rata-rata 
⏐%⏐ 

2002 0.118 2.265 11.241 0.661 
2003 0.078 1.708 10.882 0.640 
2004 0.130 1.288 9.410 0.554 

Sumber: Lampiran 9 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa rata-rata efisiensi biaya 

tenaga kerja langsung pada tahun 2002 sebesar ⏐0,661%⏐ dalam kategori 

cukup efisien. Dalam tahun tersebut pengendalian biaya tenaga kerja 
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langsung yang paling efisien sebesar ⏐0.118%⏐, dan yang paling tidak 

efisien sebesar ⏐2.265%⏐. Pada tahun 2003, rata-rata efisiensi biaya tenaga 

kerja langsung sebesar ⏐0.640%⏐ dalam kategori cukup efisien. Dalam 

tahun tersebut pengendalian biaya tenaga kerja langsung yang paling efisien 

sebesar ⏐0.078%⏐, dan yang paling tidak efisien sebesar ⏐1.708%⏐. Pada 

tahun 2004, rata-rata efisiensi biaya tenaga kerja langsung sebesar 

⏐0,554%⏐ dalam kategori cukup efisien. Dalam tahun tersebut pengendalian 

biaya tenaga kerja langsung yang paling efisien sebesar ⏐0.130%⏐, dan yang 

paling kurang efisien sebesar ⏐1.288%⏐. Berdasarkan data tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi biaya tenaga kerja langsung dari 

tahun 2002 sampai 2004 sebesar ⏐0.618%⏐ atau dalam kategori cukup 

efisien. Dimana pengendalian biaya tenaga kerja langsung yang paling 

efisien sebesar ⏐0.078%⏐, dan yang paling tidak efisien sebesar ⏐2.265%⏐. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Efisiensi biaya bahan baku dan efisiensi tenaga kerja langsung berpengaruh 

terhadap rasio profit margin pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah 

Furnitur Kabupaten Jepara selama tahun pengamatan 2002-2004 dengan 

koefisien determinasi sebesar 27.2%. Dengan demikian semakin efisien 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung maka semakin 

meningkatkan rasio profit margin, akan tetapi apabila biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung tidak efisien maka rasio profit margin semakin 

menurun. 

2. Efisiensi biaya bahan baku berpengaruh terhadap rasio profit margin pada 

perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furnitur Kabupaten Jepara selama tahun 

pengamatan 2002-2004 dengan koefisien determinasi sebesar 16.3%. 

Dengan demikian semakin efisien biaya bahan baku maka semakin 

meningkatkan rasio profit margin, akan tetapi apabila biaya bahan baku 

tidak efisien maka rasio profit margin semakin menurun. 

3. Efisiensi biaya tenaga kerja langsung berpengaruh terhadap rasio profit 

margin pada perusahaan meubel PT. Jaya Indah Furnitur Kabupaten Jepara 

selama tahun pengamatan 2002-2004 dengan koefisiean determinasi sebesar 

17.2%. Dengan demikian semakin efisien biaya tenaga kerja langsung maka 

semakin meningkatkan rasio profit margin, akan tetapi apabila biaya tenaga 

kerja langsung tidak efisien maka rasio profit margin semakin menurun. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

disampaikan diantaranya adalah: 

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor-faktor selain 

efisiensi biaya bahan baku dan efisiensi biaya tenaga kerja langsung  yang 

dapat memperbesar rasio profit margin seperti efisiensi biaya overhead 

pabrik, memperbesar penjualan dengan jumlah harga pokok produksi atau 

harga pokok penjualan tertentu. 

2. Agar diperoleh rasio profit margin yang tinggi, maka bagi manajemen 

perusahaan untuk lebih memperhatikan tingkat efisiensi biaya bahan baku 

dan tingkat efisiensi biaya tenaga kerja langsung, seperti mencari supplier 

yang memberikan harga bahan baku yang lebih murah agar pengendalian 

biaya bahan baku lebih efisien, di samping itu harus juga meningkatkan 

efisiensi biaya tenaga kerja langsung dengan meminimalkan terjadinya 

batas waktu penyelesaian pesanan atau menghindari pemborosan waktu 

produksi khususnya pada bagian konstruksi.  
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