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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada PG. KREBET BARU Bululawang Malang dengan 

judul “Analisis Pengendalian Biaya Produksi untuk Meningkatkan Efisiensi pada PG. KREBET 

BARU Bululawang Malang”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian serta pengukuran tingkat efisiensi 

biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varians yang meliputi, analisis 

selisih biaya bahan baku yang terdiri dari selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan 

baku, analisis biaya tenaga kerja langsung yang terdiri dari selisih tarif upah dan selisih efisiensi 

upah langsung, sedangkan analisis biaya overhead pabrik menggunakan metode tiga selisih yang 

terdiri dari selisih anggaran pengeluaran, selisih kapasitas dan selisih efisiensi variabel dan tetap. 

Pengukuran tingkat efisiensi biaya produksi terdiri dari efisiensi biaya bahan baku, tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik. 

Hasil dari analisis dan pengukuran tingkat efisiensi biaya produksi yang penulis lakukan adalah 

bahwa pada tahun 2004 analisis selisih harga bahan baku menunjukkan selisih yang merugikan, 

sedangkan tahun 2005 dan 2006 terjadi selisih yang menguntungkan. Untuk selisih kuantitas 

bahan baku diketahui bahwa pada tahun 2004, 2005 dan 2006 terjadi selisih yang tidak 

menguntungkan. Selisih tarif upah pada tahun 2004 terjadi selisih yang merugikan, pada tahun 

2005 tidak terjadi selisih yang menguntungkan atau merugikan, tahun 2006 terjadi selisih yang 

tidak menguntungkan. Selisih efisiensi upah langsung pada tahun 2004 terjadi selisih yang 

menguntungkan, sedangkan pada tahun 2005 dan 2006 terjadi selisih yang merugikan. Selisih 

anggaran pengeluaran pada tahun 2004 sampai tahun 2006 terjadi selisih yang merugikan. Untuk 

selisih kapasitas BOP pada tahun 2004 terjadi selisih yang merugikan, pada tahun 2005 dan 2006 

terjadi selisih yang menguntungan. Selisih efisiensi variabel pada tahun 2004 mengalami 

keuntungan dan untuk tahun 2005 dan 2006 mengalami kerugian. Untuk selisih efisiensi tetap 

pada tahun 2004 mengalami keuntungan, pada tahun 2005 dan 2006 menunjukkan selisih yang 

merugikan. Dari hasil analisis tingkat efisiensi biaya produksi pada tahun 2004,2005 dan 2006 

menunjukkan bahwa efisiensi biaya produksi belum bisa dicapai. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan 

analisis selisih untuk pengendalian kurang tepat karena hanya membandingkan total anggaran 

dengan realisasi biaya produksi saja. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya PG. 

KREBET BARU BULULAWANG MALANG dalam melakukan pengendalian biaya produksi 

menggunakan analisis selisih (analisis varians), sedangkan dalam penetapan standar biaya 

overhead pabrik diperlukan pemisahan antara biaya ovaerhead pabrik tetap dan variabel. 

 

 



ABSTRACT 

 

This research is a case study at PG Krebet Baru Bululawang Malang with title “Analysis of 

Production Cost Control to Rising Up, the efficiency at PG Krebet Baru Bululawang Malang. 

The research’s aim is to know controlling and asserting the efficiency level of production cost 

that done lot the company 

The research analyzer is Varian’s analysis that is the different point of curate material cost, 

between crude material price and crude material quantity, analysis of direct labor cost that 

separated by different point of fee terrify and the efficiency of direct fell. Meanwhile factory 

overhead analysis used there method differences, that are, credit budget differences, capacity 

differences and variable and mix that is, crude material cost efficiency, differences. To measure 

the production cost efficiency level. That is crude material cost efficiency, direct labor, and 

factory overhead. 

This analysis result and measurement of production cost of efficiency level that conduct by 

writer is that in 2004 shads negative on crude material price, meanwhile is 2005 and2006 shows 

positive point. In 2004, 2005 and 2006 there is negative point in crude material quantity. Tariff 

differences is 2004 is negative, 2005 is balance and in 2006 is negative. Direct labor fee 

differences in 2004 is positive, in 2005 and 2006 is negative. Credit budget differences in 2004-

2006 is negative. Factory overhead differences in 2004 are negative, in 2005 and 2006 is 

positive. Variable efficiency differences in 2004 is positive and in 2005 and 2006 is negative. 

Mix efficiency differences in 2004 are positive, in 2005 and 2006 is negative. From the analysis 

result production cost level efficiency in 2004, 2005and 2006 shows that production cost is 

unreachable yet. 

Base an analysis result, the writer summarizing that to analyzing the differences are not to the 

point, because its only assessing total budget and production of cost realization. 

It’s can summarizing that PG Krebet Baru Bululawang Malang better conduct some controlling 

an production cost with analysis variants and to pointing on factory overhead, needs separated 

between mix factory overhead cost and variable factory overhead. 

 


