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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia sampai saat ini mengalami banyak 

perkembangan dan kemajuan. Hal tersebut menyebabkan timbulnya persaingan yang 

sangat ketat antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, Pihak-pihak yang 

berkepentingan di dalam perusahaan harus dapat bekerja keras untuk dapat 

menghadapi persaingan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya produk- 

produk baru yang bermunculan dan juga inovasi produk yang banyak perusahaan 

keluarkan, dengan kondisi ini perusahaan harus meningkatkan kualitas dan kuantitas 

perusahaan supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan 

memperoleh laba yang maksimal. 

Tujuan perusahaan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya 

belum tentu sama, namun pada umumnya  suatu perusahaan, baik perusahaan besar, 

sedang, kecil maupun home industri didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan  atau laba yang maksimal. 

 Laba adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan yang 

merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan tersebut (Kasmir, 

2015:302).  Agar diperoleh laba sesuai dengan yang dikehendaki , perusahaan perlu 

menyusun  perencanaan laba yang baik. Secara sederhana kemajuan suatu 

perusahaan dapat dilihat dari perkembangan tingkat laba yang di capai dari satu 

periuode ke periode berikutnya. Apabila laba yang di peroleh selalu tinggi dan   
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mengalami peningkatan maka perusahaan memiliki prospek yang sangat 

baik. Hal tersebut ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk memprediksi  

kondisi usaha pada masa yang akan datang  yang penuh ketidakpastian, dan untuk 

mengamati kemungkinan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laba. Untuk itu 

setiap pengusaha akan selalu berusaha untuk dapat menjaga kelancaran usahanya 

agar dapat berkompetisi dengan pesaing-pesaing yang lain. Agar tujuan tersebut 

dapat tercapai diperlukan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan, baik dibidang 

pemasaran, produksi, keuangan, maupun personalia. Untuk itu kegiatan operasional 

yang meliputi hal-hal tersebut di atas harus dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Perusahaan memerlukan informasi mengenai biaya dari berbagai aktivitas 

produksi untuk pembuatan produk. Biaya yang timbul dari adanya aktivitas dalam 

menghasilkan produk tersebut perlu dikendalikan agar tidak terjadi penyimpangan 

atau pemborosan yang dapat merugikan perusahaan 

Kegiatan produksi di mulai dari pembelian bahan baku, membayar upah 

tenaga kerja dan pembelian bahan penolong lainya, untuk mengolah bahan-bahan 

tersebut dengan biaya yang telah di tetapkan sehingga bahan-bahan tersebut diolah 

menjadi produk jadi. Dalam melancarkan kegiatan produksi dan pengolahan bahan 

baku menjadi produk jadi maka perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang disebut 

dengan biaya tenaga kerja langsung.  

Tenaga kerja langsung merupakan salah satu faktor penting seperti 

sumberdaya manusia yang mempengaruhi proses pengolahan bahan baku menjadi 

barang jadi pada proses produksi, dan biaya tenaga kerja langsung merupakan upah 
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atau gaji yang diberikan kepada tenaga kerja dari hasil kerjanya di perusahaan. Biaya 

tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat pendapatan laba  karena peningkatan gaji 

pegawai setiap tahunya naik di sesuaikan dengan upah minimum yang di tetapkan 

oleh kota atau kabupaten. 

Di dalam perusahaan biaya overhead pabrik umumnya merupakan biaya yang 

cukup banyak jenisnya dan jumlahnya yang tidak tetap karena salalu berubah-ubah 

dari setiap periodenya karena terdapat biaya-biaya yang tidak terduga didalamnya 

yang belum ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu biaya overhead pabrik ini 

secara tidak langsung dapat mempengaruhi perolehan laba yang di dapat perusahaan 

sehingga perlu diperhatikan lebih teliti karena terdapat banyak komponen 

didalamnya.  

Untuk menciptakan suatu produk perusahaan harus selalu melakukan 

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap produk yang dihasilkan dan juga 

distribusi produk yang baik sampai kepada pelanggan. Perusahaan manufaktur  yang 

dalam kegiatannya mengelola bahan bahan baku, menjadi barang  jadi, harus mampu 

menghasilkan produk dengan biaya yang mampu bersaing dengan perusahaan lain.   

Perusahaan PD Sari Murni setiap bulannya mengeluarkan biaya untuk 

membeli bahan baku dari pemasok berupa kedelai sebagai bahan utama pembuatan 

tahu, selain itu biaya lainnya yang di keluarkan diantaranya adalah untuk biaya 

tenaga kerja langsung yang mengolah bahan baku sehingga menjadi produk jadi dan 

pengeluaran biaya overhead sebagai biaya penolong dan dan biaya lainnya selain dari 

biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. 
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Berikut adalah fenomena yang terjadi pada perusahaan PD Sari Murni akibat 

naiknya biaya produksi maka laba yang di peroleh perusahaan mengalami 

penurunan. Konsumsi kedelai nasional yang terus mengalami pertumbuhan dan tidak 

dapat diimbangi oleh pertumbuhan produksi domestik membuat pemerintah terus 

mengimpor bahan makanan tersebut dari luar negri. Melemahnya nilai tukar rupiah 

berdampak terhadap harga kedelai domestik. Pasalnya lebih dari separuh kebutuhan 

kedelai domestik berasal dari impor. Karena harga kedelai mengalami kenaikan 

setiap tahunnya, ini berpengaruh terhadap biaya bahan baku untuk industri PD. Sari 

Murni, di karenakan kedelai merupakan bahan baku utama untuk pembuatan tahu. 

Akibat naiknya harga kedelai yang merupakan bahan baku utama pembuatan tahu, 

maka mengakibatkan tingginya biaya bahan baku yang di keluarkan oleh industri PD. 

Sari Murni, sehingga laba yang di peroleh menjadi turun. Fenomena yang terjadi 

dapat dilihat pada tabel dan di gambarkan dengan grafik berikut ini : 

 

Tabel 1.1 

Tabel Laba 

Bulan Tahun 

2016 2017 2018 

Januari 

      Rp. 291.590.000  
       
Rp.310.135.000  Rp. 219.000.000 

Februari 

       Rp.320.702.500  
       
Rp.251.730.000  

      Rp. 
219.000.000  

Maret 

       Rp.323.187.500  
       
Rp.305.375.000  

       
Rp.164.812.500  

April 

      Rp. 386.650.000  
       
Rp.307.875.000  

      
Rp.212.250.000  

Mei 

       Rp.387.000.000  
       
Rp.225.100.000  

       
Rp.157.750.000  

Juni 

      Rp. 304.350.000  
       
Rp.224.750.000  

      Rp. 
164.875.000  
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Juli 

       Rp.315.562.500  
       
Rp.250.125.000  

       
Rp.176.687.500  

Agustus 

       Rp.383.875.000  
       
Rp.243.750.000  

       
Rp.176.687.500  

September 

       Rp.298.350.000  
       
Rp.261.000.000  

       
Rp.210.250.000  

Oktober 

      Rp. 267.125.000  
       
Rp.222.750.000  

       
Rp.214.000.000  

November 

       Rp.267.125.000  
       
Rp.331.500.000  

       
Rp.214.000.000  

Desember 

      Rp. 292.750.000  
       
Rp.161.875.000  

       
Rp.202.750.000  

Jumlah  

   Rp.3.838.267.500  Rp.3.095.965.000  
   
Rp.2.332.062.500  

   Sumber diolah oleh PD. Sari Murni : Diolah kembali oleh penulis tahun 2019 

 

 

Grafik 1.1 Grafik Laba 

Pada garafik 1.1 dan tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa tingkat laba dari 
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tinggi di sebabkan oleh volume produksi dan dampak dari tuntutan kenaikan upah 

para pekerja. 

 

Tabel 1.2 

Tabel Biaya Bahan Baku 

Bulan Tahun 

2016 2017 2018 

Januari 

Rp.152.500.000 Rp.161.100.000 Rp.144.160.000 

Febuari 

Rp.152.500.000 Rp.185.740.000 Rp.143.437.500 

Maret 

Rp.143.437.500 Rp.157.500.000 Rp.141.312.500 

Afril 

Rp.160.000.000 Rp.155.000.000 Rp.165.350.000 

Mei 

Rp.130.000.000 Rp.136.560.000 Rp.165.000.000 

Juni 

Rp.122.000.000 Rp.138.000.000 Rp.130.400.000 

Juli 

Rp.130.687.500 Rp.138.125.000 Rp.149.812.500 

Agustus 

Rp.130.687.500 Rp.144.500.000 Rp.168.125.000 

September 

Rp.161.250.000 Rp.131.000.000 Rp.137.400.000 

Oktober 

Rp.157.500.000 Rp.140.000.000 Rp.140.625.000 

November 

Rp.157.500.000 Rp.148.000.000 Rp.140.625.000 

Desember 

Rp.168.750.000 Rp.185.000.000 Rp.142.000.000 

Jumlah Rp.1,766,812,500 Rp.1,825,525,000 Rp.1,181,472,500 

   Sumber diolah oleh PD. Sari Murni : Diolah kembali oleh penulis tahun 2019 
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Grafik 1.2 Biaya Bahan baku 

 Dari grafik 1.2 dan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa biaya bahan baku dari 

tahun 2016-2018 mengalami kenaikan, kenaikan biaya bahan baku ini disebabkan 

harga kedelai yang merupakan bahan baku utama pembuatan tahu mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2016 harga kacang kedelai yaitu Rp.6.600 per kg, pada tahun 

2017 menjadi Rp. 6.800 per kg dan pada tahun 2018 harga kedelai naik menjadi 

Rp.7.700 per kg nya. 

Tabel 1.3 

Tabel Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Bulan Tahun 

2016 2017 2018 

Januari  

Rp.60.000.000 Rp.58.760.000 Rp.54.000.000 

Februari 

Rp.60.000.000 Rp.72.280.000 Rp.57.735.000 

Maret  

Rp.51.000.000 Rp.65.000.000 Rp.57.375.000 

Afril 

Rp.60.000.000 Rp.65.000.000 Rp.67.500.000 

Mei 

Rp.48.000.000 Rp.53.040.000 Rp.67.500.000 

Juni 

Rp.48.000.000 Rp.52.000.000 Rp.54.000.000 
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Juli 

Rp.51.000.000 Rp.55.250.000 Rp.57.375.000 

Agustus 

Rp.51.000.000 Rp.55.250.000 Rp.67.500.000 

September 

Rp.60.000.000 Rp.52.000.000 Rp.54.000.000 

Oktober 

Rp.60.000.000 Rp.52.000.000 Rp.50.625.000 

November 

Rp.60.000.000 Rp.52.000.000 Rp.50.625.000 

Desember 

Rp.60.000.000 Rp.65.000.000 Rp.54.000.000 

Jumlah  Rp.669,000,000 Rp.697,580,000 Rp.691,875,000 

   Sumber diolah oleh PD. Sari Murni : Diolah kembali oleh penulis tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.3 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Dari grafik 1.3 dan tabel 1.3 di  atas dapat dilihat bahwa biaya tenaga kerja 

langsung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan biaya tenaga kerja ini 

di sebabkan oleh pegawai yang menuntut naiknya upah tenaga kerja. Pada tahun 

2016 biaya tenaga kerja yaitu Rp. 24.000 / saring, pada tahun 2017 naik menjadi 

Rp. 26.000 / saring dan pada tahun 2018 biaya tenaga kerja menjadi Rp. 27.000 / 

saring. 
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Tabel 1.4 

Tabel Biaya Overhead Pabrik 

Sumber diolah oleh PD. Sari Murni : Diolah kembali oleh penulis tahun 2019 

 

 

Bulan Tahun 

2016 2017 2018 

Januari 

Rp.56.000.000 Rp.55.005.000 Rp.56.250.000 

Febuari 

Rp.56.000.000 Rp.75.250.000 Rp.58.250.000 

Maret 

Rp.55.125.000 Rp.57.125.000 Rp.58.250.000 

Afril  

Rp.55.250.000 Rp.57.125.000 Rp.63.000.000 

Mei 

Rp.54.250.000 Rp.53.300.000 Rp.63.000.000 

Juni 

Rp.55.125.000 Rp.53.250.000 Rp.57.250.000 

Juli 

Rp.56.000.000 Rp.53.750.000 Rp.57.375.000 

Agustus 

Rp.56.000.000 Rp.53.750.000 Rp.63.000.000 

September 

Rp.56.000.000 Rp.53.250.000 Rp.56.250.000 

Oktober 

Rp.56.000.000 Rp.53.250.000 Rp.53.500.000 

November 

Rp.56.000.000 Rp.53.500.000 Rp.53.500.000 

Desember 

Rp.56.000.000 Rp.56.125.000 Rp.57.250.000 

umlah Rp.666,375,000 Rp.674,680,000 Rp.696,875,000 
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Grafik 1.4 Biaya Overhead Pabrik 

Dari grafik 1.4 dan tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa biaya overhead 

pabrik mengalami kenaikan dari tahun 2016- 2018. Naiknya biaya overhead pabrik 

ini disebabkan oleh volume  produksi yang tinggi sehingga biaya overhead yang di 

keluarkan pun menjadi tinggi. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat di jadikan acuhan untuk 

menjalankan penelitian dan pengembangan penelitian selanjutnya yaitu : 

Menurut penelitian terdahulu yang lakukan oleh Bertho Yudhi dan Trisna 

(2013) dengan judul pengaruh baya bahan baku dan biaya tenaga langsung terhadap 

laba pada perusahaan Koran PT.Harian Rakyat Bengkulu. Hasil penelitian di peroleh 

bahwa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap laba, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alifah Nurkholip 

 (2018) dengan judul Pengaruh biaya bahan baku,biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik terhadap laba kotor pada konveksi buana jaya kabupaten 

sukabumi. Hasil penelitian di peroleh bahwa biaya bahan baku,biaya tenaga kerja 
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langsung dan biaya overhead pabrik secara bersama-sama berpengaruh signifikan  

terhadap laba kotor ,sedangkan secara simultan dapat di terima. 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Layna Luthfiani (2018) 

dengan judul pengaruh biaya tenaga kera langsung dan biaya bahan baku terhadap 

laba bruto pada konveksi Abba collection Tulungagung. Hasil penelitian di peroleh 

bahwa biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku perpengaruh bersama-sama 

secara signifikan terhadap laba bruto  pada konveksi Abba Collection Tulungagung. 

Berdasarkan latar belakang  di atas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “ PENGARUH BIAYA BAHAN BAKU, BIAYA TENAGA KERJA 

LANGSUNG DAN BIAYA OVERHEAD PABRIK TERHADAP  LABA ”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat di identifikasikan 

masalah sebagi berikut : 

1. Meningkatnya biaya bahan baku. 

2. Pengeluaran biaya overhead pabrik yang mengalami kenaikan.  

3. Biaya listrik, biaya operasional setiap tahunnya mengalami kenaikan. 

4. Terjadinya peningkatan upah atau gaji pegawai. 

5. Menurunnya perolehan laba. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat di rumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh biaya bahan baku terhadap laba ? 
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2. Bagaimana pengaruh biaya tenaga kerja langssung terhadap laba ? 

3. Bagaimana pengaruh biaya overhead pabrik terhadap laba ? 

4. Bagaimana pengaruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik terhadap laba ? 

1.3       Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya bahan baku terhadap laba perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya tenaga kerja langsung  terhadap laba 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya overhead pabrik terhadap laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik terhadap laba. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

 Kegunaan dari penelitian diharapkan penelitian ini dapat di gunakan oleh 

berbagai pihak dan diharapkan dapat memberikan manfaat. Penelitian ini dapat 

memberikan manfaaat secara teoritis dan empritis sebagai berikut : 

1.3.2.1   Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan informasi dan sebagai 

bahan referensi bagi pihak lain dalam melaksanakan penelitian yang serupa, baik itu 

mahasiswa maupun kalangan yang lain dan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah wawasan bagi pembacanya. 
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1.3.1.2    Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti 

serta menambah pengetahuan ilmu terutama dalam berwirausaha dan dalam 

bidang akuntansi. 

2. Bagi Perusahaan /Tempat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi serta sebagai 

bahan masukan  dalam mengambil keputusan, khususnya dalam upaya untuk 

meningkatkan laba perusahaan.  Serta memberikan informasi tentang biaya 

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

laba yang diperoleh. 

3. Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan referensi dan dapat memberikan 

informasi bagi pembacanya dan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya di bidang 

akuntansi. 

 

 


