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ABSTRAK 
 

Dyah Arin Fitriyani. 2010. Analisis Efisiensi Biaya Produksi Pada PT. Nyonya 
Meneer Semarang. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata Kunci : Analisis Varians, Efisiensi Biaya Produksi 

Industri manufaktur jamu di Indonesia sangat berkembang pesat, salah 
satunya perusahaan jamu PT. Nyonya Meneer Semarang. Setiap perusahaan harus 
melakukan pengendalian biaya produksi agar tercapai efsiensi biaya, yaitu dengan 
cara menetapkan standar biaya produksi. Standar biaya yang sudah ditetapkan 
nantinya dibandingkan dengan realisasi biaya yang terjadi. Selisih dari hasil 
perbandingan biaya tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah (1) bagaimana tingkat efisiensi biaya produksi pada PT. 
Nyonya Meneer Semarang dan (2) biaya produksi manakah yang lebih efisien. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis dan mendiskripsikan 
tingkat efisiensi biaya produksi pada PT. Nyonya Meneer Semarang. 
Menganalisis dan mendiskripsikan biaya produksi yang lebih efisien pada PT. 
Nyonya Meneer Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan biaya produksi PT. Nyonya 
Meneer Semarang sejak tahun berdiri sampai tahun penelitian yaitu tahun 2008. 
Sampel dalam penelitian ini adalah laporan biaya produksi tahun 2006-2008. 
Variabel penelitianya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 
dan biaya overhead pabrik. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu metode 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif presentase dan analisis varians biaya produksi. 

Hasil dari penelitian ini adalah ada perbedaan varians biaya produksi tahun 
2006-2008, analisis deskriptif presentase menunjukkan tingkat efisiensi biaya 
produksi termasuk dalam kategori kurang efisien. Berdasarkan hasil deskriptif 
presentase itu pula biaya produksi yang lebih efisien yaitu biaya tenaga kerja 
langsung. Analisis kruskall walist test menunjukkan adanya perbedaan varians 
(selisih) biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 
overhead pabrik, karena hasil hitungH  11,63 > tabelH  5,991. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tingkat efisiensi biaya produksi 
pada PT. Nyonya Meneer Semarang kurang efisien karena terdapat varians biaya 
standar dengan realisasi biaya. Biaya produksi yang lebih efisien yaitu biaya 
tenaga kerja langsung. Saran yang dapat disampaikan yaitu: perusahaan selalu 
mengupdate data-data yang berkaitan dengan biaya produksi, misal harga bahan 
baku serta menetapkan standar biaya sebagai alat pengendalian biaya produksi. 

 
 
 
 
 

 


