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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui penetapan biaya produksi 

variabel pada perusahaan (2) Mengetahui laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode (3) Besarnya pengaruh biaya produksi variabel terhadap laba yang 

diperoleh oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan (1) penelitian lapangan yang meliputi 

observasi, wawancara dan dokumentasi (2) penelitian kepustakaan. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan biaya produksi variabel telah dapat 

dikatakan memadai, karena dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai 

pihak yang terkait dan mempertimbangkan banyak faktor-faktor yang mendukung 

terhadap kememadaian anggaran sehingga sehingga memberikan sumbangan 

terhadap pembentukan pendapatan perusahaan. Selain itu juga, kepercayaaan 

penuh dari masyarakat sehingga mempunyai konsumen tetap. Selain itu, 

pengelolaan manajemen yang baik turut mendukung laju pertumbuhan kearah 

yang lebih baik. Tingkat profitabilitas meningkat untuk setiap tahun, hal ini 

menjadi bukti dari tepat guna pengeluaran biaya produksi variabel yang 

dikeluarkan perusahaan untuk memperlancar aktivitas perusahaan dan 

meningktkan profitabilitas perusahaan. 

 

Kata Kunci : Biaya Produksi Variabel, Laba Perusahaan 

1. Pendahuluan 

 Setiap perusahaan, terutama 

perusahaan yang berorientasi pada 

laba harus dapat mengikuti arah 

perekonomian, agar mampu bertahan 

dan bersaing. Maka manajemen 

dituntut untuk dapat menyusun 

kebijakan-kebijakan dan membuat 

suatu keputusan tepat dalam berbagai 

bidang kegiatan perusahaan, serta 

mampu melihat kemungkinan dan 

kesempatan di masa yang akan 

datang baik yang bersifat jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan akan 

tercapai. 

Tentu saja perusahaan tetap 

mempunyai tujuan utama yaitu 

memperoleh laba yang sebesar-

besarnya dengan biaya yang sekecil-

kecilnya. Dalam suatu perusahaan, 

biaya merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting. Oleh 

karena itu, biaya harus mendapatkan 

perhatian yang lebih khusus. 

Khususnya pada biaya produksi 

variabel. 

Biaya produksi variabel 

dikeluarkan sesuai dengan aktivitas 

perusahaan dalam rangka 



meningkatkan dan memperlancar 

aktivitas perusahaan dan juga 

menarik sebanyak mungkin 

konsumen dengan berbagai upaya 

sehingga produk-produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan dapat 

dipasarkan pada masyarakat yang 

nantinya sebagai sumber pendapatan 

perusahaan.  

Tujuan dikeluarkannya  biaya 

produksi variabel pada perusahaan 

adalah  untuk meningkatkan laba 

perusahaan secara maksimal, dengan 

mengeluarkan biaya produksi 

variabel seperti biaya bahan baku 

variabel,biaya tenaga kerja langsung 

variabel dan biaya overhead pabrik 

variabel. Dimana biaya produksi 

variabel merupakan sejumlah 

pengeluaran yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menghasilkan 

suatu produk untuk periode tertentu 

yang memiliki sifat berubah-ubah 

secara proporsional sesuai kebutuhan 

atau aktivitas perusahaan. 

Semua aktivitas yang dijalankan 

perusahaan bertujuan untuk 

memperoleh laba baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, hal ini 

dikarenakan laba sering 

diidentifikasikan dengan prestasi 

perusahaan. Untuk memaksimumkan 

laba tersebut maka manajemen 

perusahaan berupaya meningkatkan 

volume aktivitas perusahaan guna 

memperoleh pendapatan yang 

maksimum. 

Identifikasi Masalah  

Bertitik tolak dari latar belakang 

penelitian di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahan 

yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana penetapan biaya 

produksi variabel pada PT. 

Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya. 

2. Bagaimana laba yang diperoleh  

pada PT. Bineatama Kayone 

Lestari Tasikmalaya. 

3. Seberapa besar  pengaruh biaya 

produksi variabel terhadap laba 

perusahaan pada PT. Bineatama 

Kayone Lestari Tasikmalaya. 

II. Tinjauan Pustaka  

Biaya Produksi Variabel  

Beberapa pengertian tentang 

biaya produksi: 

1. Menurut Mulyadi (2001:14), 

biaya produksi adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh fungsi produksi 

untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi. 

2. Menurut Thomson Learning 

(2004:45), biaya produksi adalah 

biaya yang berhubungan dengan 

produksi barang atau penyediaan 

jasa”. 

Dengan demikian bahwa 

jelasnya biaya produksi merupakan 

biaya yang dikorbankan atau 

dikeluarkan untuk menghasilkan 

suatu produk, karena biaya yang 

telah dikeluarkan tersebut 

berhubungan langsung dengan 

kegiatan memproduksi barang yang 

ditentukan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini penulis 

menganalisis mengenai hubungan 

antara biaya produksi variabel 

terhadap laba perusahaan, maka 

dalam masalah ini yang dibahas lebih 

mendalam kembali oleh penulis yaitu 

mengenai biaya variabel. 

1. Menurut Mulyadi (2001:120), 

biaya variabel adalah biaya yang 

jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. 

2. Menurut Supiyono (2000:28), 

biaya variabel adalah biaya yang 

secara kesluruhan ikut berubah 

secara proporsional apabila 



aktifitas perusahaan mengalami 

perubahan.  

3. Menurut Matz dan Usry 

(2000:26), biaya variabel adalah 

perubahan jumlah total dalam 

proporsi yang sama dengan 

perubahan volume”. 

Dari beberapa pengertian diatas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

biaya variabel adalah biaya yang 

jumlahnya selalu berubah yang 

dipengaruhi oleh volume kegiatan 

atau aktivitas perusahaan.  

Untuk mengetahui lebih jelas 

lagi mengenai biaya dan biaya 

variabel, maka penulis menjelaskan 

dengan melihat dari segi 

penggolongan biaya tersebut. 

Penggolongan adalah proses 

pengelompokan secara sistematis 

atas keseluruhan elemen yang ada 

kedalam golongan-golongan tertentu 

yang lebih ringkas untuk dapat 

memberikan informasi yang lebih 

punya arti atau lebih penting. 

Dari beberapa pengertian biaya 

produksi dan biaya produksi variabel  

dan penjelasan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa biaya produksi 

variabel adalah sejumlah 

pengeluaran yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menghasilkan 

suatu produk untuk periode tertentu 

yang memiliki sifat berubah-ubah 

secara proporsional sesuai kebutuhan 

atau aktifitas perusahaan. Dimana 

unsur-unsur dari  biaya produksi 

variabel, yaitu : 

1. Biaya Bahan langsung  (direct 

material) 

Adalah semua bahan bahan baku 

yang secara spesifik yang bisa 

diidentifikasi sebagai bagian 

bagian dari barang jadi yang akan 

ditelusuri pada barang jadi itu 

dengan cara yang sederhana dan 

ekonomis. Bahan baku langsung 

sering tidak mencakup hal-hal 

kecil, karena hal-hal sepele 

nampaknya tidak sebanding 

dengan manfaat yang diperoleh. 

Benda-benda tersebut biasa 

disebut bahan baku tidak langsung 

dan digolongkan sebagai bagian 

dari overhead pabrik. 

2.  Tenaga Kerja Langsung (Direct 

Labour) 

Adalah seluruh tenaga kerja yang 

ditelusuri secara fisik pada barang 

jadi dengan cara ekonomis. 

Banyak upah satpam, pengemudi, 

penjaga pabrik dan pegawai 

adminstrasi gudang termasuk ke 

dalam tenaga kerja tidak 

langsung, karena tidak mungkin 

atau tidak ekonomis untuk 

menulusuri kegiatan seperti itu 

pada setiap produk melalui 

observasi fisik. Upah tidak 

langsung digolongkan sebagai 

bagian dari overhead pabrik. 

3. Biaya Overhead pabrik variabel 

Adalah biaya overhead pabrik 

yang berubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. 

Pengertian Laba  

Laba merupakan sesuatu hal 

yang memegang peranan yang sangat 

penting didalam suatu perusahaan 

dan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap perekonomian. 

Beberapa pengertian laba 

menurut para ahli: 

1. Menurut (IAI,2007), Laba adalah 

kenaikan manfaat ekonomi selama 

satu periode akuntansi dalam 

bentuk pemasukan atau 

penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang 

menyebabkan kenaikan ekuitas 

yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal. 



2. Menurut Harnanto (2002:92), laba 

adalah kenaikan ekuitas atau 

aktiva bersih yang berasal dari 

transaksi dan keadian yang terjadi 

pada suatu perusahaan dan semua 

transaksi dan kejadian yang 

mempengaruhi perusahaan dalam 

suatu periode akuntansi, selain 

yang berasal dari pendapatan atau 

investasi oleh pemilik. 

Berdasarkan beberapa definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

laba adalah laba adalah perbedaan 

positif sebagai hasil penjualan 

produk-produk dan jasa-jasa dengan 

harga yang lebih tinggi daripada 

biaya untuk menghasilkan produk 

atau jasa tersebut. Atau perbedaan 

antara harga jual dan harga beli suatu 

barang komoditi atau surat berharga 

apabila harga jual jumlahnya lebih 

tinggi. 

Laba yang digunakan dalam 

penelitian adalah laba sebelum PPh. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa laba 

sebelum PPh adalah laba selama satu 

periode akuntansi sebelum dikurangi 

beban pajak penghasilan. 

2. Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya pasti 

mempunyai tujuan utama yaitu 

memperoleh laba yang sebesar-

besarnya dengan biaya yang sekecil-

kecilnya. Dalam suatu perusahaan, 

biaya merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting. Oleh 

karena itu, biaya harus mendapatkan 

perhatian yang lebih khusus.  

Berbagai definisi biaya, biaya 

produksi, biaya variabel, biaya 

produksi variabel dan laba yang 

dikemukakan para ahli atau pihak-

pihak lain yang terkait dengan 

perkembangan akuntansi, salah 

satunya adalah definisi biaya, yaitu:  

“biaya dalam arti luas adalah 

pengorbanan sumber ekonomi yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau yang kemungkinan akan 

terjadi untuk tujuan tertentu, 

sedangkan biaya dalam arti sempit 

adalah sebagai sumber ekonomi 

untuk memperoleh aktiva”.Mulyadi 

(2000:8-9) 
Dari definisi tersebut dilihat 

empat unsur yang terkandung di 

dalamnya, yaitu biaya merupakan 

pengorbanan sumber ekonomi dalam 

satuan uangnya, merupakan hal yang 

terjadi atau potensial akan terjadi dan 

pengorbanan tersebut dilakukan 

untuk mencapai tujuan tertentu 

dimasa depan dengan tujuan untuk 

memperoleh pendapatan. 

Biaya produksi adalah biaya 

yang dikeluarkan selama proses 

produksi, mulai pada saat pembelian 

bahan baku sampai dihasilkannya 

produk jadi siap jual. Berikut adalah 

definisi biaya produksi, yaitu:  

Biaya produksi adalah biaya 

yang dikeluarkan oleh fungsi 

produksi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi. Mulyadi 

(2001:14) 
Dalam penelitian ini penulis 

menganalisis mengenai hubungan 

antara biaya produksi variabel 

terhadap laba perusahaan, maka 

dalam masalah ini yang akan dibahas 

lebih mendalam kembali oleh penulis 

yaitu mengenai biaya variabel. 

Pengertian-pengertian biaya 

variabel, yaitu sebagai berikut :  

“Biaya Variabel adalah biaya 

yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume 

produksi”. Mulyadi (2001:120) 



Adapun definisi biaya variabel 

yang dikemukakan oleh ahli lainnya, 

yaitu sebagai berikut :  

“Biaya variabel adalah biaya 

yang secara keseluruhan ikut berubah 

secara proporsional apabila aktivitas 

perusahaan mengalami perubahan”. 

Supriyono (2000:28) 
Dari beberapa pengertian diatas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

biaya variabel adalah biaya yang 

jumlahnya selalu berubah yang 

dipengaruhi oleh volume Dari 

beberapa pengertian biaya produksi 

dan biaya produksi variabel dan 

penjelasan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa biaya produksi 

variabel adalah sejumlah 

pengeluaran yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menghasilkan 

suatu produk untuk periode tertentu 

yang memiliki sifat berubah-ubah 

secara proporsional sesuai kebutuhan 

atau aktivitas perusahaan. 

Adapun indikator-indikator 

biaya produksi variabel yang akan 

penulis teliti dengan menggunakan 

ukuran rupiah dengan skala rasio, 

yaitu : 

1. Biaya Bahan langsung (direct 

material) 

Adalah semua bahan bahan baku 

yang secara sfesifik yang bisa 

diidentifikasi sebagai bagian 

bagian dari barang jadi yang akan 

ditelusuri pada barang jadi itu 

dengan cara yang sederhana dan 

ekonomis. Bahan baku langsung 

sering tidak mencakup hal-hal 

kecil, karena hal-hal sepele 

nampaknya tidak sebanding 

dengan manfaat yang diperoleh. 

Benda-benda tersebut biasa 

disebut bahan baku tidak langsung 

dan digolongkan sebagai bagian 

dari overhead pabrik. 

2.  Tenaga Kerja Langsung (Direct 

Labour) 

Adalah seluruh tenaga kerja yang 

ditelusuri secara fisik pada barang 

jadi dengan cara ekonomis. Upah 

satpam, pengemudi, penjaga 

pabrik dan pegawai adminstrasi 

gudang termasuk ke dalam tenaga 

kerja tidak langsung, karena tidak 

mungkin atau tidak ekonomis 

untuk menulusuri kegiatan seperti 

itu pada setiap produk melalui 

observasi fisik. Upah tidak 

langsung digolongkan sebagai 

bagian dari overhead pabrik. 

3. Biaya Overhead pabrik variabel 

Adalah biaya overhead pabrik 

yang berubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan .   

Menyikapi hal diatas, laba 

merupakan salah satu tolak ukur dari 

keberhasilan perusahaan, selain itu 

kepercayaan dari pihak lain juga 

merupakan tolak ukur keberhasilan 

perusahaan lainnya. Besr kecilnya 

laba yang diperoleh perusahaan 

banyak dipengaruhi oleh besar 

kecilnya biaya yang dikeluarkan 

perusahaan. Hal ini lebih jelas lagi 

sesuai dengan pengertian laba 

menurut para ahli antara lain: 

Pengertian laba dalam Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan adalah sebagai 

berikut:  

“Laba adalah kenaikan manfaat 

ekonomi selama satu periode 

akuntansi dalam bentuk pemasukan 

atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang 

menyebabkan kenaikan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi penanam 

modal”. (IAI:2007) 

Definisi laba dalam PSAK 

No.46 Akuntansi Pajak Penghasilan, 

yaitu sebagai berikut:  



“Laba perusahaan adalah 

Sejumlah pendapatan perusahaan 

sebelum PPh setelah dikurangi biaya-

biaya dalam suatu periode”. 

(IAI:2007) 
Dari beberapa pengertian laba 

diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa laba merupakan kelebihan 

pendapatan terhadap beban yang 

dikeluarkan. 

Laba yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah laba 

sebelum PPh, yang dimaksud dengan 

laba sebelum PPh yaitu laba selama 

satu periode akuntansi sebelum 

dikurangi beban pajak penghasilan 

dengan ukuran Rupiah dan skala 

menggunakan rasio.  

Menyikapi hal-hal tersebut 

diatas, laba merupakan salah satu 

tolak ukur dari keberhasilan 

perusahaan. Selain itu, kepercayaan 

dari pihak lain juga merupakan tolak 

ukur keberhasilan perusahaan 

lainnya. Besar kecilnya laba yang 

diperoleh perusahaan banyak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya 

biaya yang dikeluarkan perusahaan.   

Hal ini yang menjadi tolak ukur 

peningkatan laba pada perusahaan, 

bahwa peningkatan laba tidak 

terlepas dari indikator-indikator yang 

mendukungnya diantaranya 

pengeluaran biaya produksi variabel 

yang nantinya diharapkan dapat 

memberikan sumbangan terhadap 

pembentukan laba perusahaan. 

III. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam melakukan 

penyusunan ini yaitu metode 

penelitian Analisis Deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus.dimana 

penelitian dilakukan dengan cara 

membahas masalah dengan cara 

mengumpulkan, memaparkan, 

menafsirkan,dan menuliskan suatau 

keadaan atau peristiwa yang 

kemudian dianalisis dan diolah serta 

diambil suatu simpulan umum dari 

masalah yang dibahas. (Mohammad 

Nazir 2000 : 66) Data yang telah 

diperoleh dari penelitian kemudian 

dibandingkan dengan teori yang telah 

dipelajari penulis. 

Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh dan 

dikumpulkan, kemudian dilakukan 

analisis dengan menggunakan 

metode kualitatif, yaitu 

membandingkan teori-teori atau 

konsep-konsep yang ada dengan 

fakta riil di lapangan. Penyusunan ini 

berdasarkan fakta yang diperoleh 

dari hasil penelitian, yang 

maksudnya untuk memperoleh 

keterangan yang benar dalam 

pembahasan dan pengambilan 

keputusan. Setelah data terukur dan 

variabel terkumpul, maka untuk 

selanjutnya dianalisis mengenai 

peranan dan implikasinya kemudian 

dijadikan bahan untuk di 

perbandingkan.  

Menurut Lexy J Moeloeng ( 

1999 : 103), yang dimaksud dengan 

analisis data ialah sebagai berikut :  

“Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan 

data dalam pola, kategori, dan 

satruan uraian dasar sehingga 

ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis seperti yang 

disarankan oleh data”.  

Setelah data yang terkumpul 

dianalisis, maka selanjutnya penulis 

akan mengambil suatu kesimpulan 

dengan mempertimbangkan dan 

analisis logis yang didasarkan pada 

teori-teori yang diperoleh dari study 

kepustakaan. 



IV. Hasil Penelitian Dan 

Pembahasan 

Biaya Produksi Variabel Pada 

PT. Bineatama Kayone Lestari 

Penetapan biaya produksi 

variabel bagi perusahaan PT. 

Bineatama Kayone Lestari 

merupakan merupakan rencana kerja 

perusahaan yang dinyatakan dalam 

satuan unit moneter, bersifat formal 

dan sistematis, hal ini dikarenakan 

masalah biaya merupakan masalah 

yang sangat krusial di dalam 

perusahaan karena akan menyangkut 

pada hasil tujuan akhir dari 

perusahaan yaitu mendapatkan laba. 

Penetapan biaya produksi 

khususnya biaya produksi variabel 

disusun berdasarkan suatu program 

kerja dan ditetapkan untuk waktu 

tertentu.  usnya anggaran biaya 

produksi. PT. Bineatama Kayone 

Lestari melibatkan semua bagian 

yang terkait yang telah diberi 

wewenang dan tanggung jawab 

merumuskannya. Hal ini merupakan 

suatu proses gabungan yang 

memerlukan kerjasama antara semua 

bagian yang terkait dalam proses 

penyusunan anggaran biaya 

produksi. Kerjasama ini dilakukan  

dengan tujuan agar anggaran biaya 

produksi yang telah disusun dalam 

pelaksanaanya dapat dicapai dengan 

baik. Oleh karenanya penetapan 

penetapan biaya produksi khususnya 

biaya produksi variabel memerlukan 

pertimbangan dari semua bagian 

sebagai masukan dalam penetapan 

biaya. 

Biaya produksi variabel adalah 

semua biaya yang dikeluarkan 

selama proses hingga selesainya 

produk yang bersifat berubah-ubah 

sesuai dengan kebutuhan atau 

aktivitas perusahaan. biaya pabrikasi 

ini meliputi biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik variabel. 

Biaya bahan baku yang 

dikeluarkan perusahaan besarnya 

tergantung pada besarnya produksi 

setiap harinya. Dan besarnya biaya 

produksi variabel tergantung pada 

besarnya produksi yang tergantung 

pada estimasi banyaknya produk 

yang terjual ditambah mark up untuk 

berjaga-jaga dalam menghadapi 

permintaan pelanggan. 

biaya tenaga kerja langsung 

yang dikeluarkan oleh perusahaan 

meliputi upah tenaga kerja langsung 

ditambah dengan tunjangan dan uang 

transportasi. 

Sedangkan biaya overhead 

pabrik variabel yang dikeluarkan 

meliputi biaya bahan penolong. 

bahan penolong yang menjadi 

pelengkap bahan baku utama dapat 

diolah menjadi produk jadi, bila 

bahan penolong ini tidak ada proses 

produksi pun tidak akan terganggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel  

Perkembangan Biaya Produksi Variabel 

PT. Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya 

Tahun 2004 Sampai Dengan 2011 

No Keterangan 
Biaya Produksi 

Variabel (Rp) 

1 Tahun 2004  1.150.759.237 

2 Tahun 2005  1.170.959.237 

3 Tahun 2006  1.217.736.662 

4 Tahun 2007  1.729.570.873 

5 Tahun 2008  1.839.442.555 

6 Tahun 2009   1.954.579.693 

7 Tahun 2010   2.055.579.637 

8 Tahun 2011   2.156.496.751 

 
Total 13.275.024.645 

Sumber: Laporan R/L PT. BKL Tasikmalaya  

                           periode Tahun 2004 sampai dengan 2011   

 

Laba Perusahaan PT. Bineatama 

Kayone Lestari 

Tujuan dari suatu perusahaan 

adalah agar perusahaan dapat terus 

berjalan, bertahan, dapat tumbuh dan 

berkembang serta dapat 

meningkatkan keuntungan atau laba 

perusahaan yang dapat tumbuh dan 

berkembang adalah perusahaan yang 

dapat bekerja dengan produktivitas 

dan efisiensi yang tinggi. 

Dalam rangka menjaga 

kelangsungan kehidupan suatu 

perusahaan membutuhkan laba yang 

optimal, ada dua faktor yang menjadi 

titik perkaitan sehubungan dengan 

usaha memperoleh laba yang 

optimal. Faktor-faktor tersebut yaitu 

pendapatan dan biaya, perusahaan 

dapat dikatakan memperoleh 

keuntungan atau laba jika pendapatan 

lebih besar daripada biaya-biaya, 

sedangkan kerugian jika pendapatan 

lebih kecil dari biaya-biaya. 

Berikut ini dapat dilihat Perkembangan jumlah laba perusahaan sebelum 

pajak pada PT. Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya dari tahun 2004-2011 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel  

Laba Perusahaan Sebelum Pajak 

PT. Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya 

Tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 

No Keterangan Laba Sebelum PPh (Rp) 

1 Tahun 2004    274.242.397 

2 Tahun 2005    298.242.397 

3 Tahun 2006    595.586.201 

4 Tahun 2007    748.539.672 

5 Tahun 2008    976.141.946 

6 Tahun 2009 1.136.521.058 

7 Tahun 2010 1.253.191.163 

8 Tahun 2011 1.396.861.268 

 
Total 6.652.326.102 

Sumber: Laporan R/L PT. BKL Tasikmalaya 

 Periode Tahun 2004 sampai dengan 2011 

Pembahasan 

Biaya Produksi Variabel 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis lakukan pada PT. 

Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya dan teori yang penulis 

pelajari, penetapan biaya produksi 

variabel yang dilakukan oleh 

perusahaan cukup baik. Berikut 

analisis penetapan biaya produksi 

variabel padaPT. Bineatama Kayone 

Lestari Tasikmalaya. 

Biaya produksi variabel adalah 

sejumlah pengeluaran yang 

dikeluarkan perusahaan untuk 

menghasilkan suatu produk untuk 

periode tertentu yang memiliki sifat 

berubah-ubah secara proporsional 

sesuai kebutuhan atau aktivitas 

perusahaan. 

Tujuan dikeluarkan biaya 

produksi variabel oleh PT. 

Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya adalah untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan 

dalam pencapaian laba yang 

maksimal, dengan mengeluarkan 

biaya produksi variabel seperti biaya 

bahan baku variabel, biaya tenaga 

kerja langsung variabel dan biaya 

overhead pabrik variabel. 

berdasarkan tabel 4.1 maka biaya produksi variabel di PT. Bineatama 

Kayone Lestari dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Perkembangan Biaya Produksi Variabel 

PT. Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya 

Tahun 2004-2011 

No Keterangan 
Biaya Produksi Variabel 

(Rp) 
Perubahan 

1 Tahun 2004 1.150.759.237 Rp % 

2 Tahun 2005 1.170.959.237   20.200.000   1,76% 

3 Tahun 2006 1.217.736.662   46.777.425   3,99% 

4 Tahun 2007 1.729.570.873 511.834.211 42,03% 

5 Tahun 2008 1.839.442.555 109.871.682   6,35% 

6 Tahun 2009 1.954.579.693 115.137.138   6,26% 

7 Tahun 2010 2.055.579.637 100.999.944   5,17% 

8 Tahun 2011 2.156.496.751 100.917.114   4,90% 

 
Total         13.275.024.645 1.005.737.514 70,46% 

Sumber: Laporan R/L PT. Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya periode  

Tahun 2004-2011   

 

- Biaya produksi variabel tahun 2004 

sebesar Rp. 1.150.759.237 dan 

tahun 2005 sebesar Rp. 

1.170.959.237 jadi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 20.200.000. 

- Biaya produksi variabel tahun 2005 

sebesar Rp. 1.170.959.237 dan 

tahun 2006 sebesar Rp. 

1.217.736.662  jadi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 46.777.425. 

- Biaya produksi variabel tahun 2006 

sebesar Rp. 1.217.736.662  dan 

tahun 2007 sebesar Rp. 

1.729.570.873  jadi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 511.834.211. 

- Biaya produksi variabel tahun 2007 

sebesar Rp. 1.729.570.873  dan 

tahun 2008 sebesar Rp.  

1.839.442.555  jadi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 109.871.682. 

- Biaya produksi variabel tahun 2008 

sebesar Rp. 1.839.442.555  dan 

tahun 2009 sebesar Rp.  

1.954.579.693 jadi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 115.137.138. 

- Biaya produksi variabel tahun 2009 

sebesar Rp. 1.954.579.693 dan 

tahun 2010 sebesar Rp.  

2.055.579.637  jadi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 100.999.944. 

- Biaya produksi variabel tahun 2010 

sebesar Rp. 2.055.579.637  dan 

tahun 2011 sebesar Rp.  

2.156.396.751 jadi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 100.917.114. 

Berdasarkan uraian biaya 

produksi variabel di atas dapat 

disimpulkan bahwa biaya produksi 

variabel mengalami kenaikan rata-

rata pertahun sebesar Rp. 101 juta. 

Biaya produksi variabel ini 

mengalami kenaikan pertahun 

dikarenakan adanya kepercayaan dari 

masyarakat akan barang yang 

dihasilkan oleh perusahaan sehingga 

perusahaan mempunyai konsumen 

tetap baik didalam negeri maupun 

diluar negeri. 

Setiap tahun biaya produksi naik 

dan tidak pernah mengalami 

penurunan,  jika perusahaan tidak 



bisa mengatasi masalah ini maka 

perusahaan bisa terus merugi dan 

lama-lama gulung tikar. Pada PT. 

Bineatama Kayone Lestari kenaikan 

biaya-biaya produksi khususnya 

kenaikan biaya produksi variabel 

diikuti dengan kenaikan tingkat 

profitabilitas perusahaan yang cukup 

pesat sehingga perusahaan tidak 

khawatir akan mengalami kerugian. 

hal ini menjadi bukti dari tepat guna 

pengeluaran biaya produksi variabel 

yang dikeluarkan perusahaan untuk 

memperlancar aktivitas perusahaan 

dan meningktkan profitabilitas 

perusahaan. 

Laba Perusahaan 

Pada dasarnya setiap perusahaan 

mempunyai tujuan yang sama yaitu 

memperoleh laba yang maksimum. 

Untuk memaksimumkan laba 

tersebut maka manajemen 

perusahaan berupaya meningkatkan 

volume aktivitas perusahaan guna 

memperoleh pendapatan yang 

maksimum sehingga dapat 

memperoleh laba sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Peningkatan laba yang terjadi 

pada perusahaan tidak terlepas dari 

indikator-indikator yang 

mendukungnya diantaranya 

pengeluaran biaya produksi variabel 

yang nantinya diharapkan 

memberikan sumbangan terhadap 

pembentukan laba perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.2 laba perusahaan sebelum pajak dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

               Tabel 4.2 

              Laba Perusahaan Sebelum Pajak 

     PT. Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya 

         Tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 

 

No Keterangan 
Laba Sebelum PPh 

(Rp) 
Perubahan 

1 Tahun 2004     274.242.397 Rp % 

2 Tahun 2005     298.242.397  24.000.000     8,75% 

3 Tahun 2006     595.586.201 297.343.804   99,69% 

4 Tahun 2007    748.539.672 152.953.471   25,68% 

5 Tahun 2008     976.141.946 227.602.274   30,41% 

6 Tahun 2009 1.136.521.058 160.379.112   16,42% 

7 Tahun 2010 1.253.191.163 116.670.105   10,27% 

8 Tahun 2011 1.396.861.268 143.670.105   11,46% 

 
Total 6.652.326.102 895.619.098  202,68% 

Sumber: Laporan R/L PT. Bineatama Kayone Lestari Tasikmalaya 

Periode Tahun 2004 sampai dengan 2011 

 

- Laba sebelum PPh tahun 2004 

sebesar Rp. 274.242.397 dan tahun 

2005 sebesar Rp. 298.242.397 jadi 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 

24.000.000. 

- Laba sebelum PPh tahun 2005 

sebesar Rp. 298.242.397 dan tahun 



2006 sebesar Rp. 595.586.201  jadi 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 

297.343.804. 

- Laba sebelum PPh tahun 2006 

sebesar Rp. 595.586.201 dan tahun 

2007 sebesar Rp. 748.539.672  jadi 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 

152.953.471. 

- Laba sebelum PPh tahun 2007 

sebesar Rp. 748.539.672  dan tahun 

2008 sebesar Rp.  976.141.946  jadi 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 

227.602.274. 

- Laba sebelum PPh tahun 2008 

sebesar Rp. 976.141.946  dan tahun 

2009 sebesar Rp.  1.136.521.058  

jadi mengalami kenaikan sebesar 

Rp. 160.379.112. 

- Laba sebelum PPh tahun 2009 

sebesar Rp. 1.136.521.058  dan 

tahun 2010 sebesar Rp.  

1.253.191.163  jadi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 116.670.105. 

- Laba sebelum PPh tahun 2010 

sebesar Rp. 1.253.191.163  dan 

tahun 2011 sebesar Rp.  

1.369.861.268  jadi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 116.670.105. 

Berdasarkan uraian Laba 

sebelum PPh di atas dapat 

disimpulkan bahwa Laba sebelum 

PPh mengalami kenaikan rata-rata 

pertahun sebesar Rp. 120 juta.  

Gegap gempita industri 

pengolahan sengon itu berimbas di 

hulu. Para pekebun beramai-ramai 

membudidayakan kerabat petai 

tersebut. Selain lantaran pangsa pasar 

besar, harga jual juga terus membaik. 

Harga sengon 6 tahun lalu 

Rp180.000 sekarang sudah mencapai 

Rp 670.000 per m
3
. Permintaan pasar 

internasional terhadap sengon yang 

terus meningkat sebagai bentuk 

apresiasi terhadap kayu budidaya.  

Hal ini lah yang menjadikan 

acuan perusahaan untuk terus 

meningkatkan produksi dengan 

kualitas yang terbaik sehingga 

pengaruh  terhadap laba yang 

diperoleh PT. Bineatama Kayone 

Lestari Tasikmalaya setiap tahun 

mengalami peningkatan yang cukup 

pesat. Adanya kepercayaan penuh 

dari masyarakat sehingga perusahaan 

mempunyai konsumen tetap, 

pengelolaan dari sistem manajemen 

perusahaan yang yang baik turut 

mendukung laju pertumbuhan 

perusahaan kearah yang lebih baik.  

Selain itu, dengan adanya dasar 

penyusunan penetapan biaya 

produksi khususnya biaya produksi 

variabel maka dapat dikatakan bahwa 

penerapan biaya produksi variabel 

Tasikmalaya PT. Bineatama Kayone 

Lestari telah disusun berdasarkan 

pemikiran yang memadai, dimana 

didalamnya terdapat unsur-unsur 

yang dirumuskan sedemikian rupa 

dengan pertimbangan masa lalu, 

keadaan masa kini, dan kondisi masa 

yang akan datang sehingga tujuan 

utama dari setiap perusahaan yang 

berorientasi laba seperti pada PT. 

Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya akan tercapai yaitu 

mendapatkan laba yang maksimal. 

Besarnya Pengaruh Biaya 

Produksi Variabel Terhadap Laba 

Perusahaan Pada PT. Bineatama 

Kayone Lestari Tasikmalaya. 

Penetapan biaya produksi pada 

PT Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya telah dapat dikatakan 

memadai karena telah didukung oleh 

unsur-unsur dari pengendalian biaya 

produksi itu sendiri seperti : 

penentuan standar anggaran, 

perbandingan selisih, pencarian 

penyebab penyimpangan, dan 



perbaikan. Begitu pula dengan 

penetapan biaya produksi variabel 

pada PT Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya karena penetapan biaya 

produksi variabel yang telah dibuat 

telah melewati tahapan-tahapan dan 

faktor-faktor yang mendukung 

terhadap kememadaian penetapan 

biaya produksi sehingga 

menciptakan suatu informasi yang 

penting dalam proses 

pelaksanaannya.  

Seperti proses penyusunan 

anggaran biaya produksi khususnya 

biaya produksi variabel yang 

melibatkan semua bagian yang 

terkait yang telah diberi wewenang 

dan tanggung jawab 

merumuskannya, disamping itu 

penyusunan anggaran biaya produksi 

selalu mempertimbangkan: Realisasi 

penggunaan biaya tahun sebelumnya, 

Produksi atau Operasi yang akan 

dilaksanakan. perkiraan kenaikan 

atau penurunan biaya yang akan 

datang. pengumpulan data dari setiap 

unit kerja, kondisi terakhir yang 

menyangkut masalah finansial 

maupun non finansial seperti tingkat 

inflasi, keadaan pasar dan lain-lain. 

Maka dapat dikatakan bahwa 

anggaran biaya produksi khsusunya 

biaya produksi variabel yang 

ditetapkan berperan terhadap laba 

perusahaan. Karena anggaran biaya 

produksi yang diterapkan oleh PT. 

Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya telah memenuhi fungsi 

dan tujuan anggaran itu sendiri yaitu 

mencapai laba yang maksimal. 

Biaya-biaya produksi variabel 

yang terjadi pada setiap periode 

selalu mempengaruhi laba yang 

diperoleh perusahaan. Biaya-biaya 

produksi variabel tersebut digunakan 

untuk kepentingan perusahaan guna 

memperlancar kegiatan operasional 

perusahaan. Oleh karena itu biaya-

biaya yang terjadi perlu dianalisis 

untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap laba yang 

didapat. 

Pengeluaran biaya produksi 

variabel pada perusahaan PT. 

Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya bertujuan untuk 

meningkatkan laba perusahaan, 

pengeluaran biaya produksi variabel 

ini meliputi biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik variabel. 

Biaya produksi variabel 

dikeluarkan sesuai dengan aktivitas 

perusahaan dalam rangka 

meningkatkan dan memperlancar 

aktivitas perusahaan dan juga 

menarik sebanyak mungkin 

konsumen dengan berbagai upaya 

sehingga produk-produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan dapat 

dipasarkan pada masyarakat yang 

nantinya sebagai sumber pendapatan 

bagi perusahaan. 

Langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menjelaskan 

permasalahan di atas adalah sebagai 

berikut : 

 Untuk analisis ini penulis 

melakukan serangkaian pengujian 

yang relevan dengan tujuan-tujuan 

dari penelitian ini. Dalam melakukan 

analisis statistik ini, penulis 

menggunakan program SPSS 16.0 for 

window. 

1. Analsis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana adalah 

salah satu alat analisis yang 

digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). 



Hasil output dari pengolahan data 

menggunakan program SPSS versi 

16.0 for windows adalah sebagai 

berikut : 

Y = -7,47  + 0,945 X, artinya nilai 

a dan b tersebut adalah : 

a = -7,47 ini menunjukkan apabila 

ada biaya produksi variabel maka 

Laba perusahaan sebesar 0,945 

b = 0,945 ini menunjukkan setiap 

adanya kenaikan biaya 

operasional akan diikuti dengan 

kenaikan laba usaha sebesar -7,47 

begitupun sebaliknya.  

Pada tabel dapat dilihat bahwa 

nilai probabilitas pengaruh biaya 

produksi variabel terhadap laba 

perusahaan sebesar 0.00 Angka 

probabilitas 0,00 < dari 0,05, 

maka model regresi ini tepat 

digunakan untuk memprediksi 

Laba usaha pada PT. Bineatama 

Kayone Lestari Tasikmalaya. 

2. Analisis Determinasi 

Berdasarkan hasil pengujian 

koefisien korelasi, diperoleh 

koefisien korelasi sebesar r = 

0,904 dibulatkan menjadi r = 0,90 

atau r mendekati 1 artinya bahwa 

mempunyai korelasi positif. 

Pengertiannya adalah apabila 

jumlah biaya produksi variabel 

(X) naik, maka jumlah laba 

perusahaan (Y) akan mengalami 

kenaikan pula. Dan sebaliknya 

apabila jumlah biaya produksi 

variabel (X) mengalami 

penurunan, maka jumlah laba 

perusahaan (Y) akan mengalami 

penurunan juga. 

3. Koefisien Determinasi 

berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS versi 

16.0 for windows diperoleh 

koefisien determinasi, yaitu 

0,924= 92%. Dengan demikian, 

pengaruh Biaya produksi variabel 

terhadap Laba perusahaan pada 

PT. Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya adalah sebesar 92% 

dan sisanya sebesar 8% 

dipengaruhi oleh faktor lain  yaitu 

faktor-faktor yang tidak diteliti 

misalnya tingkat kepercayaan 

konsumen yang tinggi sehingga 

pemesanan meningkat dan hal ini 

bisa dijadikan sebagai sumber 

dalam proses produksi yang 

merupakan kegiatan pokok 

perusahaan sebagai sumber 

pendapatan. 

4. Uji Signifikansi 

Adapun untuk menguji 

signifikansi menggunakan uji t 

dengan tingkat kepercayaan 95%, 

taraf signifikansi (α) sebesar 5% 

dan derajat kebebasan sebesar n-2 

didapat t hitung sebesar 7,790 

yang lebih besar daripada t tabel 

sebesar 2,447 (lampiran Tabel 

Distribusi t). Jadi hasil uji t 

didapat bahwa t hitung lebih besar 

dari t tabel. Maka Ho ditolak Ha 

diterima, berarti bahwa koefisien 

regresi tidak sama dengan nol. 

Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut biaya produksi variabel 

berpengaruh signifikan terhadap 

laba perusahaan pada PT. 

Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya. 

V. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di 

PT. Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya dalam membahas 

tentang pengaruh biaya produksi 

variabel terhadap laba perusahaan, 

maka penulis dapat membuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penetapan biaya produksi 

khususnya biaya produksi variabel 

yang disusun oleh PT Bineatama 



Kayone Lestari Tasikmalaya 

dapat dikatakan memadai, karena 

dalam proses penyusunannya 

melibatkan berbagai pihak yang 

terkait dan mempertimbangkan 

banyak faktor-faktor yang 

mendukung terhadap 

kememadaian anggaran 

diantaranya : Realisasi 

penggunaan biaya tahun 

sebelumnya, Produksi atau 

Operasi yang akan dilaksanakan, 

perkiraan kenaikan atau 

penurunan biaya yang akan 

datang, pengumpulan data dari 

setiap unit kerja, kondisi terakhir 

yang menyangkut masalah 

financial maupun non financial 

seperti tingkat inflasi, keadaan 

pasar dan lain-lain. Biaya 

produksi variabel sesuai dengan 

besarnya volume aktivitas 

perusahaan dan bertujuan untuk 

kelancaran aktivitas perusahaan, 

sehingga memberikan sumbangan 

terhadap pembentukan 

pendapatan perusahaan. Biaya 

produksi tersebut meliputi biaya 

bahan baku variabel, biaya tenaga 

kerja langsung variabel dan biaya 

overhead pabrik variabel.  

2. Laba di perushaaan PT. 

Bineatama Kayone Lestari 

Tasikmalaya tampak mengalami 

peningkatan yang sangat pesat. 

Kemajuan yang dicapai 

perusahaan selama ini karena 

adanya kepercayaaan penuh dari 

masyarakat sehingga mempunyai 

konsumen tetap. Selain itu, 

pengelolaan manajemen yang baik 

turut mendukung laju 

pertumbuhan kearah yang lebih 

baik. Tingkat profitabilitas 

meningkat untuk setiap tahun, hal 

ini menjadi bukti dari tepat guna 

pengeluaran biaya produksi 

variabel yang dikeluarkan 

perusahaan untuk memperlancar 

aktivitas perusahaan dan 

meningktkan profitabilitas 

perusahaan. 

3. Dari hasil analisis data diketahui 

bahwa pengaruh biaya produksi 

variabel terhadap laba perusahaan 

pada PT. Bineatama Kayone 

Lestari Tasikmlaya menunjukan 

suatu pengaruh yang kuat dan 

positif, terbukti besarnya 

pengaruh biaya produksi variabel 

terhadap laba perusahaan sebesar 

92%  yaitu kenaikan biaya 

produksi variabel akan diikuti 

dengan kenaikan laba perusahaan. 

Berdasarkan perhitungan yang 

penulis lakukan dengan 

menggunakan hipotesis ternyata t 

hitung lebih besar daripada t tabel 

yang berarti bahwa hipotesis (Ha) 

diterima dan dapat disimpulkan 

bahwa biaya produksi variabel 

berpengaruh signifikan terhadap 

laba perusahaan. 

Saran  

Berdasarkan simpulan yang 

telah dikemukakan diatas, penulis 

mencoba memberikan saran-saran 

yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang berguna baik bagi 

kemajuan perusahaan maupun bagi 

peneliti selanjutnya pada masa yang 

akan datang. Adapaun saran yang 

penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagi Perusahaan 

a. Agar pencapaian laba semakin 

meningkat dan sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan, 

sebaiknya perusahaan 

mengevaluasi anggaran untuk 

pengeluaran biaya produksi 



variabel sehingga terjadinya 

suatu pengendalian biaya. 

b. Untuk mendapatkan laba yang 

optimal sebaiknya biaya 

produksi variabel yang akan 

dikeluarkan perusahaan ditekan 

seminimal mungkin dan dibuat 

anggaran terlebih dahulu 

sehingga realisasinya dapat 

dibandingkan dan jika ada 

penyimpangan dapat terlihat 

dengan mudah dan segera 

dapat diambil keputusan untuk 

mengatasinya.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk memperoleh hasil yang 

lebih akurat dalam melakukan 

penelitian disarankan agar peneliti 

menambahkan jumlah sample dan 

variabel penelitian. Karena naik 

turunnya laba perusahaan tidak 

hanya dipengaruhi oleh faktor 

biaya produksi variabel saja tetapi 

dipengaruhi juga oleh biaya tetap 

yang merupakan pengembangan 

dari penelitian yang sudah ada 

sehingga didapatkan hasil 

penelitian yang lebih baik. 
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