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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1  Latar Belakang  

 Kegiatan produksi merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang 

ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Selain untuk menciptakan barang dan 

jasa, kegiatan produksi juga bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimal, 

sehingga kelangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan karyawan dapat ter-

jamin. Perusahaan dikatakan memperoleh laba apabila jumlah yang dikeluarkan 

lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh untuk mencapai tujuan tersebut unit-

unit kerja yang ada di perusahaan harus mempunyai tingkat efisiensi dan efektivi-

tas yang tinggi. Semakin tinggi tingkat efektifitas dan efisiensi perusahaan, maka 

daya saingnya akan lebih tinggi pula dalam industri. 

 Produksi merupakan kegiatan  yang berhubungan dengan penciptaan atau  

pembuatan barang dan jasa. Istilah produksi cenderung dikaitkan dengan pabrik, 

mesin maupun lini perakitan karena pada mulanya teknik dan metode dalam 

manajemen produksi memang digunakan untuk mengoperasikan pabrik atau 

kegiatan perakitan yang lainnya. Melalui kegiatan produksi, segala sumber daya 

masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan nilai tambah menjadi 

suatu produk yang dapat berupa barang akhir, setengah jadi atau jasa. Masukan 

tersebut terdiri atas manusia, mesin, material, modal, manajemen, energi dan 

informasi. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tidak dapat hanya meng-

andalkan kemampuan untuk membeli segala kebutuhan dalam kegiatan produksi, 
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tetapi juga harus memperhatikan kemampuan menyediakan  biaya produksinya.  

Perusahaan dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan (input) 

untuk menghasilkan keluaran (output). Perusahaan yang tujuannya mencari laba 

berupaya menghasilkan nilai keluaran lebih tinggi dari nilai masukan yang 

dikorbankan. Nilai masukan ini menjadi biaya sedangkan nilai keluaran menjadi 

pendapatan.  

 Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses suatu 

masukan untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan yang bertujuan mencari laba 

maupun yang tidak bertujuan mencari laba mengolah masukan berupa sumber  

ekonomi lain yang nilainya harus lebih tinggi daripada nilai masukannya, oleh 

karena itu baik dalam perusahaan  bermotif laba maupun yang tidak bermotif laba 

manajemen selalu berusaha agar nilai keluarannya lebih tinggi dari nilai masukan 

yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran tersebut, sehingga perusahaan 

dapat menghasilkan laba. Dengan laba perusahaan akan memiliki kemampuan 

untuk berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya di masa yang akan 

datang. Dengan demikian untuk menjamin bahwa suatu kegiatan usaha 

menghasilkan nilai keluaran yang lebih tinggi daripada nilai masukan diperlukan 

alat untuk mengukur nilai masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan 

keluaran. Untuk itu diperlukan akuntansi biaya yang berfungsi untuk mengukur 

pengor-banan nilai masukan tersebut sebagai informasi bagi manajer untuk 

mengetahui apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba. Dengan akuntansi 

biaya, biaya-biaya dapat dikendalikan dan dibandingkan setiap periodenya. 

 Salah satu tujuan akuntansi biaya adalah untuk  menentukan  harga  pokok 
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produk. Dalam menghitung harga pokok produksi akuntansi biaya harus mengi-

kuti proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Setiap pengolahan bahan 

baku memerlukan pengorbanan sumber ekonomi sehingga akuntansi biaya dapat 

digunakan untuk mencatat setiap sumber ekonomi yang dikorbankan dalam setiap 

tahap pengolahan tersebut, untuk menghasilkan informasi biaya produksi yang 

dikonsumsi untuk menghasilkan produk.  Dalam pembuatan produk terdapat dua 

kelompok biaya yaitu biaya produksi dan biaya nonproduksi. Biaya produksi 

merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi 

produk, sedangkan biaya nonproduksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan nonproduksi, seperti kegiatan pemasaran, dan kegiatan adminis-

trasi dan umum. Biaya produksi yang membentuk harga pokok produksi diguna-

kan untuk menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok yang pada akhir 

periode akuntansi masih dalam proses. Untuk menghitung harga pokok produk 

biaya nonproduksi ditambahkan pada harga pokok produksi 

 Penentuan harga jual besarnya tergantung dari harga pokok produksi 

ditambah dengan tingkat margin yang dikehendaki perusahaan. Tujuan utama dari 

kegiatan bisnis perusahaan adalah mencari keuntungan yang maksimal. Laba 

merupakan sumber utama perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. 

Laba merupakan perbedaan antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan 

melebihi beban maka diperoleh laba bersih sebelum pajak (income before tax). 

Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi pada periode tertentu menghasilkan 

laba atau rugi, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluar-

kan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu.  
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 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan pengaruh biaya produksi dalam kaitannya dengan tingkat 

pencapaian laba yang diperoleh perusahaan, dan fenomena yang terjadi di 

perusahaan adalah meningkatnya biaya produksi dari tahun ke tahun diikuti 

dengan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian, maka 

judul yang dapat dikemukakan adalah “Analisis Hubungan Biaya Produksi 

terhadap Pencapaian Laba pada PT.Abadi Adimulia Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapatlah dikemukakan rumusan masa-

lah yaitu “Bagaimanakah hubungan biaya produksi terhadap pencapaian laba pada 

PT. Abadi Adimulia?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan biaya produksi 

terhadap pencapaian laba pada PT. Abadi Adimulia Surabaya. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian bagi beberapa pihak adalah: 

1.  Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan  perusahaan guna 

membantu meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang.  

2. Bagi penulis  

 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang ber- 

sifat teoritis dan praktis dalam bidang akuntansi khususnya analisis 

hubungan biaya produksi terhadap pencapaian laba. 
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3. Bagi peneliti lain   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai kajian 

lebih lanjut dengan materi yang sejenis mengenai analisis hubungan biaya 

produksi terhadap pencapaian laba. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan  

 Bab ini mengutarakan latar belakang masalah yang ada, sebagai pengantar 

untuk membahas pokok permasalahan, setelah itu diikuti dengan rumusan 

masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Kepustakaan 

Tinjauan pustaka mengenai landasan teori yang berkenaan dengan rumusan 

masalah penelitian, serta penelitian sebelumnya yang membahas materi 

yang sama yaitu biaya produksi . Landasan teori berisi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja, biaya overhead serta laba. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif.  

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab hasil dan pembahasan berisi analisis dan pembahasan mengenai 

analisis hubungan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya 
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tenaga kerja dan biaya overhead terhadap pencapaian laba melalui analisis 

trend selama kurun waktu penelitian. Metode analisis trend yaitu metode 

analisis untuk melihat kecenderungan, perkembangan perusahaan selama 

periode tertentu yang sudah berlaku dan periode yang akan datang. Analisis 

trend bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan 

keuangan suatu perusahaan dimasa yang akan datang baik kecenderungan 

akan naik, turun maupun tetap. 

Bab 5 Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan peneliti. 
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