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ABSTRAK 

 

Nuryanti, Linda Dewi. NIM: 210715026, 2019, “Analisis Teori Efisiensi 

Terhadap Biaya Produksi Pupuk Di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo”, 

Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, 

IAIN Ponorogo, 2019.  

Kata Kunci: Analisis Varian, Efisiensi Biaya Produksi 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan 

mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. PT Agrofarm Nusa 

Raya Ponorogo merupakan perusahaan pupuk yang menggolongkan biaya 

produksinya  kedalam tiga golongan yaitu: biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan overhead pabrik. Dari ketiga biaya tersebut akan muncul 

biaya standar dan realisasi biaya untuk mengetahui selisih tingkat 

keefisiensinya dan penyebab terjadinya selisih. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis teori efisiensi 

terhadap bahan baku pupuk di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo? 2) 

Bagaimana analisis teori efisiensi terhadap biaya tenaga kerja langsung di PT 

Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 3) Bagaimana analisis teori efisiensi terhadap 

biaya overhead pabrik di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo? 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian 

kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dokumentasi. Lokasinya di Jl. Industri KM 4/Jl. Ponorogo Madiun. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) untuk biaya bahan baku 

terjadi selisih harga bahan baku pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.146.573.316. 

dan selisish kuantitas menguntungkan sebesar Rp. 3.796.114.17. dan untuk 

tahun 2017 tingkat efisiensi bahan baku maupun kuantitas bahan baku tidak 

mengalami inefisiensi sehingga perusahaan dapat dikatan sudah mencapai 

efisien. 2) berdasarkan analisis varian yang telah dilakukan tingkat efisiensi 

selisih tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah langsung menguntungkan 

sehingga dapat dikatakan perusahaan sudah mencapai tingkat efisien.  3) 

berdasarkan analisis varian yang telah dilakukan pada biaya overhead pabrik 

menunjukkan bahwa terjadi selisih antara biaya overhead pabrik langsung 

dengan biaya anggaran fleksibel. Sehingga dapat dikatakan perusahaan belum 

mencapai tingkat efisiensi pada biaya overhead pabrik.  

Kesimpulan dari penelitian di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo kurang 

efisien karena terdapat varian 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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengelola barang 

mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Proses produksi 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur terdiri dari barang-barang, bahan-

bahan serta unsur-unsur ekonomis lainnya yang masuk dalam proses 

produksi.1 Pada kegiatan mengelola bahan baku menjadi produk jadi atau 

setengah jadi diperlukan bahan baku, tenaga kerja langsung atau jasa lainnya 

yang dikelompokkan dalam overhead pabrik. 

Dalam kegiatan produksi dipelukan adanya pengorbanan sumber 

ekonomi. Untuk menjalankan produksi diperlukan adanya tenaga kerja, 

bahan-bahan dan mesin, dan sebagainya.2 Biaya produksi diartikan sebagai 

keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi yang 

digunakan untuk menghasilkan produk hingga produk itu sampai ke pasar 

atau sampai ketangan konsumen. Dengan demikian biaya angkut, biaya 

penyimpanan di gudang dan biaya iklan yang menunjang proses produksi 

hingga produk itu sampai ketangan konsumen dapat dikategorikan sebagai 

biaya produksi.3 Secara garis besar biaya produksi digolongkan dalam tiga 

jenis yang juga merupakan elemen-elemen utama dari biaya produksi 

                                                           
1
 Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Malang: UIN Malang Press, 

2008), 158. 

2
 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 

125. 

3
 Ahmad Eeng, Ekonomi (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2004), 162. 
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meliputi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 

pabrik.4 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya produksi 

merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk 

jadi yang siap untuk dijual yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik.  

Biaya produksi yang terjadi dalam mengolah produk harus dapat 

dikendalikan agar tidak terjadi pemborosan. Pengendalian berusaha untuk 

memonitor pelaksanaan dalam mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh perusahaan. Pengendalian biaya produksi diperlukan agar 

efisiensi biaya produksi dapat dicapai.  

Pengendalian terhadap biaya produksi dapat dilakukan dengan 

menetapkan biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan 

dimuka yang merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk 

membuat satu- satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu.5 Biaya 

yang ditentukan dimuka dipakai sebagai pedoman oleh perusahaan 

manufaktur sebagai karateristik usaha, salah satunya yaitu perusahaan Pupuk. 

PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo merupakan perusahaan pupuk satu-

satunya di Ponorogo yang bergerak dibidang produksi pupuk hayati yang 

fokus memproduksi dan meneliti mikroorganisme tanah yakni mikoriza atau 

cendawan. PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo memiliki waktu kerja 5 hari 

dalam satu minggu yaitu hari senin sampai dengan hari jumat di mulai pukul 

                                                           
4
 Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Mikro Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 149. 

5
 Indra Bastian, Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik (Jakarta: Erlangga, 2007), 

119. 
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7:30 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB dengan waktu istirahat satu jam 

yaitu mulai pukul 12:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB.6 PT Agrofram Nusa 

Raya Ponorogo menggolongkan biaya produksinya kedalam tiga golongan 

yaitu: biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan Overhead pabrik.  

Adanya selisih antara biaya standar dan realisasi akan berdampak pada 

proses produksi pupuk sehingga Perusahaan membuat biaya standar produksi 

untuk pengendalian biaya dan selanjutnya membandingkan antara biaya 

standar tersebut dengan biaya realisasi dalam produksi. Dalam melakukan 

pengendalian yang efisien terhadap biaya produksi PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo hanya melakukan evaluasi terhadap biaya produksi dengan 

membandingkan antara biaya standar dengan biaya realisasinya tanpa adanya 

analisis lebih lanjut penyebab dari selisih yang terjadi. Dalam kriteria 

ekonomi suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah 

satu dari kriteria ini: a) meminimalisasi biaya untuk memenuhi produksi 

jumlah yang sama. b) memaksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang 

sama. penggunaan biaya standar selain mencatat biaya menurut standar juga 

mencatat biaya sesungguhnya yang terjadi.
7
 Kedua biaya tersebut 

diperbandingkan sehingga akan diperoleh selisih (varians) biaya yang terjadi 

dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk pengendalian biaya. Pengendalian 

biaya yang baik dapat dikatakan efisien karena selisih yang terjadi semakin 

                                                           
6
 Aan, Wawancara, 7 Januari 2019. 

7
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, 5 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 144-

145. 
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kecil atau mendekati nol, akan tetapi sebaliknya pengendalian biaya 

dikatakan tidak efisien apabila selisih yang terjadi semakin besar antara biaya 

standar dengan biaya sesungguhnya.8 

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat dilihat bahwa suatu 

perusahaan manufaktur dapat dikatakan efisien apabila selisih biaya produksi 

yang terjadi semakin kecil atau nol. Serta dapat diketahui penyebab terjadinya 

selisih yang terjadi antara biaya standar dengan realisasi biaya. Berdasarkan 

hal diatas maka penelitian ini diberi judul Analisis Teori Efisiensi Terhadap 

Biaya Produksi Pupuk Di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dan untuk 

memfokuskan penelitian yang akan penulis laksanakan, maka terlebih dahulu 

membuat rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis teori efisiensi terhadap biaya bahan baku produksi di 

PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis teori efisiensi terhadap biaya tenaga kerja langsung di 

PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo? 

3. Bagaimana analisis teori efisiensi terhadap biaya overhead pabrik di PT 

Agrofarm Nusa Raya Ponorogo? 

 

 

 

                                                           
8
 Dyah Arin Fitriani, “Analisis Efisiensi Biaya Produksi PT. Nyonya Meneer Semarang”, 

(Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2010), 3. 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam mengerjakan penelitian ini penulis bertujuan untuk:  

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan teori efisiensi terhadap biaya 

bahan baku di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo 

2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan teori efisiensi terhadap biaya 

tenaga kerja langsung di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo 

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan teori efisiensi terhadap biaya 

overhead pabrik 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak seperti: 

1. Secara Praktis 

a) Bagi perusahaan  

Bagi PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan dalam menentukan efisiensi produksi. 

b) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

para akademisi dalam mendiskripsikan dan menganalisis aplikasi 

teori-teori efisiensi biaya produksi yang diperoleh dibangku 

perkuliahan dengan fakta yang terjadi di lapangan.  
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2. Secara Teoristis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan atas 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan 

dengan efisensi biaya produksi.  

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Sejauh ini penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya 

ilmiah atau skripsi yang sudah ada dan penulis menentukan beberapa tulisan 

yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti yaitu Analisis Efisiensi 

Biaya Produksi Di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. Adapun karya ilmiah 

atau skripsi yang penulis jumpai antara lain  

Jurnal yang ditulis oleh: Tiara Ayu Palupi dan Zahron Z.A, Wi Endang 

NP. “Analisis Biaya Standar untuk Mendukung Efisiensi  Biaya Produksi 

Perusahaan” (studi kasus pada Pabrik Gula Lestari, Patianrowo, Nganjuk), 

Jurnal ( Malang, Universitas Brawijawa, 2016). Hasil penelitian Pabrik Gula 

Lestari mencerminkan bahwa dalam menentukan standar biaya produksi 

belum mampu mendukung efisiensi biaya produksi.  Faktor penyebab hal 

tersebut adalah kurangnya pengawasan biaya produksi secara keseluruhan, 

sehinggga terjadi penyelewengan pada biaya produksi yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak bertanggungjawab.
9
  

Skripsi yang ditulis oleh: Erna Ayu Dwiyanti. “Analisis Efisiensi 

Produksi Industri Roti Di Kabupaten Boyolali Tahun 2009” (Studi Kasus di 

Desa Ngangkruk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali), Skripsi ( 

                                                           
9
 Tiara Ayu Palupi, Zahron Z.A, Dkk, Analisis Biaya Standar Untuk Mendukung Efisiensi 

Biaya Produksi Perusahaan”, (Jurnal, Universitas Brawijaya Malang, 2016), 1. 
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Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2011). Hasil penelitian dari 40 

perusahaan industri roti dengan menggunakan metode Data Envelopment 

Analisis (DEA), hanya ada 2 industri roti yang mencapai tingkat efisiensi 

100%. Untuk cara perbaikan terhadap 38 industri roti yang belum mencapai 

tingkat efisiensi 100% yaitu dengan cara meningkatkan nilai efisiensinya 

melalui multiplier input dari perusahaan industri roti acuannya.
10

 

Skripsi yang ditulis oleh: Dyah Arin Fitriani. “Analisis Efisiensi Biaya 

Produksi Pada PT. Nyonya Meneer Semarang”, Skripsi (Semarang, UNNES, 

2010). Hasil penelitian tingkat efisiensi biaya produksi pada PT Nyonya 

Meneer Semarang kurang efisien karena terdapat variasi biaya standar dengan 

realiasa biaya. Biaya produksi yang lebih efisien yaitu biaya tenaga kerja 

langsung.
11

 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tiara Ayu Palupi dan Zahron Z.A, Wi Endang NP. Yaitu perbedaan 

antara keduanya terletak pada variabel yang digunakan yaitu biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, serta perbedaan 

yang paling mendasar antara keduanya yaitu perbedaan objek penelitian. 

Tiara Ayu Palupi dan Zahron Z.A, Wi Endang NP melakukan penelitian di 

tahun 2016 dengan objek penelitian pabrik gula lestari Patianrowo, Nganjuk 

sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan objek penelitian 

perusahaan pupuk di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

                                                           
10

 Erna Ayu Dwiyanti. “Analisis Efisiensi Produksi Pupuk Industri Roti di Kabupaten 

Boyolali Tahun 2009” (Skipsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 1.  

11
 Dyah, Analisis  Efisiensi Biaya Produksi,1.   
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Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Erna Ayu 

Dwiyanti yaitu antara keduanya memiliki pembahasan, variabel dan studi 

kasus yang berbeda. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overheda pabrik. 

Penelitian ini memiliki perbedaan yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada latar belakang, studi kasus, 

tempat dan objek yang akan diteliti. Pada penelitian Dyah Arin Fitriani obyek 

penelitiannya adalah perusahaan jamu yang ada di Semarang, pada tahun 

2010. Sementara pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah perusahaan 

pupuk yang ada di Ponorogo, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

yang bertujuan mendeskripsikan kebutuhan suatu masalah atau problem 

yang ada di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. Dengan kata lain, 

pendekatan penelitian ini memusatkan perhatian pada fenomena-

fenomena atau keunikan yang ada. Fenomena yang dimaksud adalah 

Efisiensi Biaya Produksi Pupuk di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

Bogdan dan Tailor mendefinisikan bahwa pendekatan penelitian kualitatif 

adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati.12 

                                                           
12

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
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Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Studi 

Kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu 

program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah 

sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.13 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat 

meneliti dan mengetahui langsung mengenai efisiensi biaya produksi  

pupuk di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Untuk memahami efisiensi biaya produksi di PT Agrofarm Nusa 

Raya Ponorogo dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap obyek 

yang ada dilapangan. Oleh karena itu instrumen ini adalah peneliti itu 

sendiri sebagai instrumen. Hal ini dikarenakan dalam ciri penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dari keikut sertaan peneliti sebab peran 

penelitilah yang menentukan skenarionya.
14

 Dengan peran serta peneliti 

tersebut, peneliti diharapkan dapat mengetahui secara langsung aktifitas 

dan kegiatan yang sedang terjadi.  

Pengamatan berperan serta merupakan penelitian yang bercirikan 

interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan 

subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu, data dalam bentuk catatan 

                                                           
13

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2003) 201. 

14
 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 177 
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lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.
15

 

Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan mutlak diperlukan sebagai 

partisipan penuh, pengamat partisipan atau pengamat penuh. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo yang bertempat di JL. Raya Ponorogo-Madiun KM 4/ JL. 

Industri, Babadan, Ponorogo. Pemilihan dan penentuan lokasi tersebut 

dilatarbelakangi oleh pertimbangan atas dasar keunikan dan kesesuaian 

dengan topik yang ada dalam penelitian yaitu Analisis Teori Efisiensi 

Biaya Produksi Pupuk di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo.  

4. Data dan Sumber Data 

Data akan digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan 

tentang Efisiensi Biaya Produksi yang akan dilakukan oleh Direktur PT 

Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

Sumber data ada dua, yaitu manusia dan bukan manusia. Sumber 

data manusia berfungsi sebagai informan kunci. Sedangkan sumber data 

bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.16 

Sumber data manusia  berfungsi sebagai subyek atau informan (key 

informants), seperti direktur dan Manager PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo. 

                                                           
15

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 

106. 

16
 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Taristo, 2003), 55. 
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Pemilihan dan penentuan sumber data tidak hanya di dasarkan pada 

banyaknya informan, tetapi lebih dipentingkan pada pemenuhan data, 

sehingga sumber data di lapangan dapat berubah-ubah sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu: 

1) Sumber Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Informasi dari Direktur operasional Bapak Adi Rokhman Fauzi 

b. Informasi dari Manajer PPIC dan Staf (Planning, Production, 

Inventori Logist, and Control) Bapak Aan. 

c. Informasi dari Bagian keuangan di PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo 

d. Tempat dan aktivitas berlangsungnya proses produksi. Dalam hal 

ini lokasinya adalah pabrik  PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

2) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, 

dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan 

dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Pada penelitian 

ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti 

buku, arsip, dan dokumen-dokumen dari pihak PT Agrofram Nusa 

Raya Ponorogo mengenai biaya produksi.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada 

lapangan, di mana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu 

untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan yang 

ditulis atau tentang objek). Adapun pengumpulan data dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Teknik Wawancara  

Interview (wawancara) merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara 

lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.17 

Wawancara adalah upaya mendapatkan keterangan secara lisan 

atau tertulis dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang 

yang diwawancarai. Metode ini bertujuan memperoleh informasi dari 

semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan 

dengan ciri-ciri setiap responden. Wawancara yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara tak 

terstruktur dilakukan karena lebih bersifat fleksibel dan tanpa 

kehilangan arah. Dalam wawancara ini responden mendapat kebebasan 

                                                           
17

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007). 
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dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan 

perasaan tanpa diatur oleh peneliti.18 

Salah satu teknik pengumpulan data kualitatif adalah wawancara. 

Istrumen yang digunakan di sini yaitu pedoman wawancara. Langkah-

langkah wawancara yang perlu diperhatikan yaitu:19 

1) Peneliti menentukan kepada siapa wawancara dilakukan, langkah 

ini adalah menentukan di mana dan siapa data akan dikumpulkan. 

2) Peneliti menjelaskan dan meyakinkan pihak responden akan 

maksud dan tujuan wawancara, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan  

yang sifatnya ringan/ umum, suasana santai. 

3) Memberi kesempatan pada responden untuk memberikan 

penjelasan sejelas mungkin 

4) Peneliti menjaga jangan sampai wawancara tidak produktif 

5) Mengakhiri wawancara dengan sopan, dan mengucapkan 

terimakasih pada responden atas kerjasamanya. 

Dalam memilih informan, peneliti memilih informan yang 

mempunyai pengetahuan khusus dan dekat dengan fokus penelitian, di 

antara informan yang akan peneliti wawancarai antara lain:  

 

 

                                                           
18

 Nur Ahid, Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia (Kediri: STAIN Kediri Press, 

2009). 

19
 M. Junaidi Ghoni dan Fauzan Al Mansyur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar 

Ruzz Media, 2012). 
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1) Bapak Adi Rohman Fauzi selaku direktur operasional 

2) Bapak Aan selaku Manajer PPIC dan Staf (Planning, Production, 

Inventori Logist, and Control) 

3) Bagian keuangan PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo 

b. Observasi 

Teknik observasi ialah teknik atau metode untuk menganalisis 

dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Teknik ini digunakan untuk melihat atau mengamati secara 

langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang 

lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.20 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan 

terhadap PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo mengenai proses produksi 

dan biaya produksi sehingga dari pengamatan ini dapat diketahui 

tingkat efisiensi biaya produksi di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo.  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada 

bersama objek yang diselidiki, disebut dengan observasi langsung, 

                                                           
20

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. 
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sedangkan tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak 

pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.21 

Kemudian hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam 

catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Pengamat dalam hal ini relative 

bebas membuat catatan, dan biasanya dilakukan pada waktu malam 

sesudah pengamatan dilakukan. Catatan mungkin berupa laporan 

langkah-langkah, peristiwa, atau berupa catatan tentang gambaran 

umum secara singkat.22 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, tulisan arsip atau dokumen.23 Metode 

dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut atau 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan atau 

transkip, buku dan sebagainya. Data-data yang berasal dari dokumen 

yang diperlukan oleh penulis antara lain sejarah perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, dan fungsi-fungsi bagiannya, proses produksi 

yang dilakukan di perusahaan PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo.  

 

 

                                                           
21

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Semarang: Rineka Cipta, 1996). 

22
 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 181 

23
 Ahid, Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia, 165. 
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6. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.24 

Teknik analisis data pada kasus ini menggunakan analisis 

kualitatif mengikuti konsep yang diberikan miles dan huberman,  mereka 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisis meliputi: Data Reduction, Data Display, dan 

Concelussion Drawing/Verification.25 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang di maksud 

adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, membuat kategori dan pemusatan perhatian. 

Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, proses ini berlangsung selama 

penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.26 

 

                                                           
24

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104. 

25
 Emir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Press, 2011). 

26
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 338. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam pola yang 

dilakukan dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, metrik, dan 

jaringan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang 

serupa menjadi kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian 

melakukan display data secara sistematik agar lebih mudah dipahami 

interaksi antara bagian-bagiannya. Dalam proses ini data 

diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.27 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah ketiga dalam teknik analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahapan 

pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan pada tahap 

awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang atau 

belum pernah ada.28 

 

 

                                                           
27

 Ibid., 341. 

28
 Ibid., 345. 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat di 

adakan pengecekan dengan teknik yaitu pengamatan ketekunan dan 

triangulasi.  

1) Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan dilaksanakan 

peneliti dengan cara: a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol 

b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik jenuh, sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah sudah difahami dengan cara biasa. 

2) Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada 4 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyelidikan, dan teori. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang 

artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh malalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: 
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a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, b) membandingkan apa yang dikatakan orang yang 

didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, d) 

membandingkan keadaan-keadaan seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan, orang berada, 

orang pemerintahan, e) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

sesuatu dokumen yang berkaitan. 29 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, 

yaitu masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran dari isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari: Latar 

beakang masalah untuk mendsikripsikan alasan penelitian ini 

dilakukan, rumusan masalah yang berguna membantu peneliti 

mengarahkan fokus kajian yang dilakukan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 

 

                                                           
29

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 329-331. 
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BAB II: BIAYA PRODUKSI DAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI 

Teori yang ditulis dalam bab ini merupakan teori yang sesuai dengan 

rumusan masalah dan data yang akan dikaji. Bab ini memaparkan 

teori tentang teori efisiensi dan biaya produksi. 

BAB III: TEORI EFISIENSI TERHADAP BIAYA PRODUKSI PUPUK DI 

PT AGROFARM NUSA RAYA PONOROGO 

Dalam bab ini akan membahas paparan data dalam penelitian yang 

terdiri dari data inti dan data pendukung. Dalam bab ini juga akan 

dilakukan pengujian validitas dan kredibilitas data melalui 

perbandingan dengan data dari teknik, sumber, dan metode lain. 

BAB IV: ANALISIS TEORI EFISIENSI TERHADAP BIAYA PRODUKSI 

PUPUK DI PT AGROFARM NUSA RAYA PONOROGO 

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisa teori 

efisiensi terhadap biaya produksi di PT Agrofram Nusa Raya 

Ponorogo mengenai teori efisiensi terhadap biaya bahan baku, teori 

efisiensi terhadap biaya tenaga kerja langsung teori efisiensi 

terhadap biaya overhead pabrik. Dari ketiga masalah tersebut dapat 

diketahui penyebab terjadinya selisih antara biaya standar dengan 

biaya realisasinya. 
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BAB V: PENUTUP  

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan 

dari Bab I sampai Bab V. Bab ini berisi tentang penutup yang 

meliputi kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran. Bab ini berfungsi 

untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari skripsi 

ini. 
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BAB II 

BIAYA PRODUKSI DAN EFISIENSI BIAYA 

A. Biaya Produksi  

1. Pengertian  

Sadono Sukirno mendifinisikan biaya produksi sebagai semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-

faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk 

menciptakan barang-barang produksi perusahaan tersebut.1 Dalam 

kegiatan mengelola sebuah produk perusahaan harus mengetahui faktor-

faktor dan  bahan-bahan yang akan diperlukan dalam proses produksi 

sehingga perusahaan dapat mengatur biaya produksi yang akan 

dikeluarkan. Biaya produksi merupakan sebagian keseluruhan faktor 

produksi yang dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan 

produk.2 Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan 

untuk menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar atau 

sampai ketangan konsumen.  

Biaya produksi merupakan masukan atau input dikalikan dengan 

harganya. Biaya produksi menurut Wilson Bangun adalah semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-

                                                           
1
 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

205. 

2
 Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, Ekonomi (Bandung: Citra Praya, 2007), 

33. 
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faktor produksi dan bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan 

barang yang diproduksi perusahaan tersebut.3  

Berdasarkan beberapa pengertian biaya produksi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan biaya produksi adalah 

keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi 

yang digunakan untuk menghasilkan produk hingga produk itu sampai ke 

pasar, sehingga biaya angkut dan biaya iklan yang menunjang proses 

produksi hingga ketangan konsumen juga termasuk biaya produksi. Oleh 

karena itu biaya produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk memperoleh faktor-faktor 

produksi seperti pembelian bahan baku pupuk, tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik. 

2. Unsur- Unsur Biaya Produksi 

Biaya produksi meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Bahan baku langsung 

Semua bahan baku yang secara fisik bisa diidentifikasikan 

sebagai bagian dari barang jadi dan yang dapat ditelusuri pada 

barang jadi itu dengan cara yang sederhana dan ekonomis. Bahan 

baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Bahan baku diartikan sebagai bahan yang menjadi 

komponen utama yang membentuk satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari produk jadi. Pengertian bahan baku berdasarkan 

                                                           
3
 Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Mikro Syariah,165. 
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definisi di atas adalah bahan yang secara menyeluruh membentuk 

suatu produk. Biaya bahan ini dapat langsung di bebankan ke 

produk karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur 

kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Penilaian apakah 

bahan tersebut termasuk bahan baku atau bahan langsung, bahan 

setengah jadi tergantung dari perusahaan itu sendiri sesuai dengan 

kebutuhan akan bahan tersebut dalam proses produksi.
4
  

b. Tenaga kerja langsung 

Yaitu biaya bagi para tenaga kerja yang ditempatkan dan 

didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk 

jadi yang secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi 

mengenai segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud.5  

c. Biaya overhead  

Yaitu didefiniskan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja 

tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya, seperti biaya 

pemeliharaan pabrik, yang tidak secara mudah didefinisikan atau 

dibebankan pada suatu pekerjaan.
6
 

 

 

 

                                                           
4
 Horngren Charles T, Pengantar Akuntasi Manajemen Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1993), 

75. 

5
 Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Mikro Syariah, 149. 

6
 Ibid., 149 
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3. Faktor yang Mempengaruhi Biaya Produksi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi adalah sebagai 

berikut: 

a. Kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi selama periode 

tertentu. Kuantitas barang yang diproduksi adalah jumlah barang 

yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu, 

besar kecilnya jumlah barang yang akan diproduksi tergantung 

permintaan konsumen dipasar. Kualitas barang yang diproduksi 

adalah mutu dari suatu produk yang dipengaruhi oleh kualitas 

pemilihan bahan baku serta proses produksinya. 

b. Kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta 

kemungkinan perluasan diwaktu yang akan datang. 

Kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia jumlahnya 

harus mencukupi untuk proses produksi dalam periode tertentu 

serta melakukan perluasan dengan cara menambah jumlah mesin 

atau mungkin dengan meningkatkan kapasitas produksi dari mesin 

dan peralatan produksi lainnya. 

c. Tenaga kerja yang tersedia (baik kualitas maupun kuantitas) dan 

kemungkinan perluasannya diwaktu yang akan datang. 

Tenaga ketja yang dikerjakan harus mempunyai keahlian atau 

kualitas dibidangnya masing-masing.
7
 

                                                           
7
 Dyah, Analisis Efisiensi Biaya Produksi, 10-11. 

 



26 

 

 

d. Modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan dan kemungkinan 

penambahannya diwaktu yang akan datang, hal ini terjadi karena 

perusahaan sudah mengalami kemajuan pesat dalam menjalankan 

usahanya. 

e. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan dan 

kemungkinan penambahannya diwaktu yang akan datang.  

Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan sekarang ini 

dengan berjalannya waktu akan menyesuaikan tingkat kebutuhan 

perusahaan di waktu yang akan datang, dengan cara meningkatkan 

jumlah fasilitas serta kualitasnya untuk mendukung kemajuan 

perusahaan. 

f. Luas perusahaan yang optimal yaitu kapasitas produksi yang 

memberikan biaya produksi rata-rata per unit yang paling rendah. 

Luas perusahaan yang optimal yang dimaksud adalah luas 

perusahaan yang dapat memberikan hasil kapasitas produksi 

dengan biaya produksi rata-rata per unit yang paling rendah.
8
 

g. Kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi antara lain: 

fluktuasi penjualan, fasilitas tempat penyimpanan, risiko kerugian 

yang timbul selama barang dalam penyimpanan, biaya-biaya yang 

timbul dalam rangka penyimpanan, tingkat perputaran persediaan 

barang jadi diwaktu yang lalu, lamanya waktu memproduksi dan 

modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

                                                           
8
 Ibid., 11. 
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h. Kebijakan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama 

periode tertentu, pola produksi stabil, pola produksi bergelombang 

sesuai dan setingkat dengan gelombang dari pola penjualan, dan 

pola produksi yang bergelombang secara lebih moderat daripada 

gelombang dari pola penjualan.
9
   

4. Pengendalian Biaya produksi 

Pengendalian biaya mencakup dalam arti luas juga penurunan 

biaya. Namun dalam arti sempit pengendalian biaya dapat dianggap 

sebagai usaha manajemen untuk memperoleh sasaran biaya dalam 

lingkungan operasi tertentu.10 Pengendalian biaya adalah suatu proses 

yang meliputi seluruh kegiatan satu perusahaan, maka pengendalian 

biaya harus merupakan rencana yang didukung oleh seluruh anggota 

dari perusahaan itu.11 Pengendalian biaya berati serangkaian langkah-

langkah mulai dari menyusun satu rencana biaya sampai kepada 

tindakan yang perlu dilakukan jika terdapat perbedaan yang sudah 

ditetapkan (rencana) dengan yang sesungguhnya. 

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengendalian merupakan usaha sistematis yang dilakukan suatu 

organisasi atau badan usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

                                                           
9
 Ibid., 11. 

10
 Justine T. Sirait, Anggaran Sebagai Alat Bantu Managemen (Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2006), 143. 

11
 Mohammad Iqbal, Mendongkrak Kinerja Bisnis Bengkel Roda 4 & Roda 2 (Jakarta: PT 

Elex Media Koputindo Kelompok Gramedia, 2007), 94. 
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efisien dengan cara membandingkan prestasi kerja (hasil) dengan 

rencana.  

Perencanaan dan pengembangan biaya juga tidak terlepas 

dari rencana pendapatan dan laba. Manajer menggunakan informasi 

mengenai manajemen biaya seperti biaya produk, jumlah serta jenis 

keluhan pelanggan untuk membuat keputusan.12 Pengertian dari 

pengendalian biaya tidak melenceng jauh dari prinsip pengendalian 

biaya , prinsip dari pengembangan biaya antara lain13: 

a. Berusaha agar biaya sesuai dengan standar 

b. Standar merupakan target 

c. Tekanan masa lampau dan sekarang  

d. Terbatas pada item-item yang memenuhi standar 

e. Dalam kondisi yang ada berusaha mewujudkan biaya yang rendah 

f. Merupakan sifat nyata.
14

  

B. Efisensi Biaya Produksi 

Efisiensi ekonomi dinyatakan bila sumber daya yang digunakan 

sebaik mungkin untuk memaksimumkan tujuan tertentu. Pendekatan 

normatif dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa maksimal keuntungan 

adalah salah satu tujuan umum suatu perusahaan.15 Biaya produksi dapat 

                                                           
12

 Hery, Controllership: Manjemen Strategis, Pengendalian Internal, Analisis Keuangan 

(PT Grasindo, 2014), 54. 

13
 Dyah, Analisis Efisiensi biaya produksi, 13. 

14
 Ibid., 54 

15
 Aulia Tasman dan Havidz Aima, Ekonomi Manajerial, Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016), 171. 
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dikatakan efisiensi pengeluaran biaya tersebut tidak terjadi suatu 

pemborosan serta mampu menghasilkan output produk dengan kuantitas 

dan kualitas yang baik. Efisiensi produksi adalah hal yang penting bagi 

perusahaan-perusahaan jasa sekaligus perusahaan manufaktur. Efisiensi 

diindikasikan dengan biaya yang lebih rendah untuk jumlah output dan 

tingkat mutu tertentu.16 

Efisiensi merupakan produktivitas yang dinilai dengan uang. 

Dalam dunia usaha pengertian efisiensi yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi produksi disebut efisiensi biaya, dan efisiensi keseluruhan 

termasuk nilai hasil produksi yang disebut efisiensi perusahaan  yang 

dikaitkan dengan hasil penjualan atau laba perusahaan.
17

 Efisiensi 

perusahaan berkaitan dengan perolehan laba perusahaan. Upaya efisiensi 

perusahaan menyangkut dua sisi yaitu sisi penggunaan/ alokasi sumber 

daya dengan penjualan hasil produksi yang dihasilkan. Secara skematis 

efisiensi perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut: Laba penjualan 

= hasil penjualan = total biaya. Besar kecil laba usaha tergantug pada 1) 

keberhasilan mencapai tingkat yang terbaik, 2) kemampuan memperbesar 

penjulan, 3) efisinesi biaya, 4) kondisi lingkungan usaha.
18

 

R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya. 

Besarnya R/C ratio mempunyai prospek baik. Nilai R/C lebih besar dari 
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 Ali Akbar Yulianto, Pengantar Bisnis, 4 ed. (Jakarta: Selemba Empat, 2007), 545. 

17
 Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, Kewirausahaan Pendekatan Karateristik Wirausaha 

Sukses, Kedua (Jakarta: Kencana, 2010), 234. 

18
 Ibid., 235 



30 

 

 

satu menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh perusahaan layak 

untuk diusahakan. Tingginya nilai R/C ratio disebabkan oleh produksi 

yang diperoleh dan harga komoditas yang sangat berpengaruh terhadap 

penerimaan pengusaha.19  R/C ratio adalah jumlah ratio yang dipakai guna 

melihat keuntungan relatif yang nantinya akan diperoleh pada sebuah 

proyek atau sebuah usaha. Dalam kriteria ekonomi suatu sistem produksi 

dikatakan lebih efisien apabila memenuhi salah satu dari kriteria ini: a) 

meminimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. b) 

maksimalisasi produk dengan jumlah biaya yang sama.20 

Dapat disimpulkan tentang definisi efisiensi yaitu kemampuan 

suatu perusahaan untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan benar sesuai 

rencana yang telah ditetapkan dengan cara tidak melakukan pemborosan 

mengenai sumber daya produksi yang ada. Penilaian efisiensi yang sering 

digunakan dalam perusahaan manufaktur terdiri dari dua aspek yaitu 

selisih anggaran fleksibel dan selisih aktivitas. Selisih anggaran fleksibel 

adalah perbedaan antara hasil operassi yang sesungguhnya dengan yang 

ada dalam anggaran fleksibel dengan tingkat operasi tertentu pada periode 

tertentu. Selisih anggrana fleksibel mengukur efisiensi penggunaan 

masukan sumber daya untuk mendapatkan hasil operasi pada suatu 

periode, selisih aktivitas itu sendiri mengukur dampak penjualan, laba 

operasi pada setiap perubahan unit penjualan. 
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 Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Mikro Syariah, 174 
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C. Analisis Varians Biaya Produksi  

Analisis varians adalah analisis matematis dari dua perangkat data 

untuk mendapatkan pengertian penyebab terjadinya suatu penyimpangan. 

Salah satu data diperlakukan sebagai dasar, standar atau titik pedoman.21 

Analisis varians adalah suatu metode analis yang menganalisis karatersitik 

beberapa populasi sekaligus.22 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan 

analsis varians biaya produksi adalah proses sistematis untuk 

mengidentifikasi, melaporkan, dan menjelaskan penyimpangan realisasi 

biaya produksi, dari biaya standar, menentukan penyebab terjadinya 

varians tersebut. 

Analisis selisih (varians) biaya produksi terdiri dari analisis 

selisih (varians) biaya bahan baku, analisis selisih (varians) tenaga kerja 

langsung, analisis selisih (varians) biaya overhead pabrik.  

1) Analisis selisih (varians) biaya bahan baku23 

Varian bahan baku langsung adalah selisih antara total biaya bahan 

baku langsung yang dikeluarkan selama operasi dengan total biaya 

bahan baku langsung standar untuk output dari operasi (unit-unit yang 

diproduksi selama suatu periode). Varian ini mencerminkan efisiensi 

dalam pembelian dan penggunaan bahan baku membutuhkan 
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 Subagyo, Akuntansi Manajemen Berbasis Desain (Yogyakarta: Gadja Mada Univercity 

Press, 2018), 249. 
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 Dermawan Wibisono, Riset Bisnis (Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2003), 224. 

23
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pengendalian yang baik terhadap harga dan kuantitas bahan baku yang 

yang digunakan dalam operasi.  

2) Varian tenaga kerja langsung24 

Varian tenaga kerja langsung anggaran fleksibel merupakan hasil dari 

tenaga kerja langsung dari suatu periode yang berbeda dengan total 

biaya tenaga kerja langsung standar untuk output pada periode 

tersebut. Seperti halnya varian bahan baku langsung anggaran fleksibel 

dapat dibagi atas dua komponen: varian tarif harga dan varian efisiensi 

(kuantitas) tenaga kerja langsung. Prosedur untuk analisis lebih lanjut 

atas varians tenaga kerja langsung serupa dengan analisis untuk varian 

bahan baku langsung.  

3) Analisis varian biaya overhead pabrik25 

Analisis dua varian (two varians analysis) atas overhead pabrik 

memisahkan selisih antara total overhead pabrik yang terjadi dengan 

total overhead pabrik yang dibebankan pada output satu periode 

menjadi dua varian varian overhead pabrik anggrana fleksibel dan  

varian volum produksi overhead pabrik.  

 

D. Standar dan Analisis Selisih Biaya Bahan Baku 

Standar biaya bahan baku adalah biaya bahan baku yang 

seharusnya terjadi dalam pengelolaan satu satuan produk. Dalam 

menentukan standar biaya bahan baku untuk mengolah produk, 
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ditentukan oleh dua faktor yaitu srandar kuantitas bahan baku dan standar 

harga bahan baku.
26

 

1) Perhitungan Selisih Harga Bahan Baku (SHB) 

Untuk menghitung selisih harga bahan baku (materials price 

variance) maka dibandingkan dengan harga bahan baku 

sesungguhnya dengan harga bahan baku menurut standar. Secara 

matematis selisih harga bahan baku dapat dinyatakan dengan rumus: 

SHB = (HS x KS) – (HSt x KS) 

= (HS-HSt) x KS 

Dimana: 

SHB = Selisih Harga Bahan Baku 

HS = Harga Beli sesungguhnya setiap satuan 

KS = Kuantitas sesungguhnya yang dibeli 

Apabila HS < HSt maka selisih harga tidak menguntungkan 

(unfavourtable) 

Apabila HS > HSt maka selisih harga menguntungkan (favourable) 

2) Perhitungan Selisih Kuantitas Bahan Baku (SKB) 

Selisih kuantitas bahan baku (material quanty or usage variance) 

adalah selisih yang timbul karena telah dipakai kuantitas bahan baku 

yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas 
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standar di dalam pengolahan produk.
27

 Selisih kuantitas dapat 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

SKB = (KS x HSt) – (KSt x HSt) 

= (KS-KSt) x HSt 

Dimana:   

SKB = Selisih Kuantitas Bahan Baku 

KS = Kuantitas Sesungguhnya setiap tahun 

KSt = Kuantitas Standar bahan baku dipakai 

HSt = Harga Beli standar bahan baku dipakai 

Apabila KS> KSt maka selisih harga tidak menguntungkan 

(unfavourtable) 

Apabila KS< KSt HSt maka selisih harga menguntungkan 

(favourable) 

E. Standar dan Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja langsung 

Standar biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja 

langsung yang seharusnya terjadi terjadi dalam pengolahan satu satuan 

produk. Di dalam menetapkan biaya standar biaya tenaga kerja langsung 

ditentukan oleh dua faktor standar waktu (jam) kerja langsung. 

1) Perhitungan Selisih Tarif Upah langsung (STU) 

Selisih taruf upah langsung timbul karena perusahaan telah membayar 

upah langsung dengan tarif lebih tinggi atau lebih rendah 

dibandingkan dengan tarif upah langsung standar yang telah 
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diterapkan.
28

 Secara matematis selisih tarif upah langsung dapat 

dinyatakan dengan rumus: 

STU = (TS x JS) – (TSt x JS) 

= (TS-TSt) x JS 

Dimana: 

STU = Selisih Tarif Upah Langsung 

TS  = Tarif Sesungguhnya upah langsung per jam  

TSt  = Tarif Standar upah langsung per jam 

JS  = Jam Sesungguhnya 

Apabila TS> TSt Maka STU langsung tidak menguntungkan 

(unfavourable) 

Apabila TS< TSt maka STU menguntungkan (favourable) 

2) Perhitungan Selisih Efisensi Upah Langsung (SEUL) 

Selisih efisiensi upah langsung adalah selisih yang timbul karena telah 

digunakan waktu kerja yang lebih besar atau lebih kecil dibanding 

waktu standar. Secara matematis selisih efisiensi upah langsung dapat 

dinyatakan dengan rumus:
29

 

SEUL = (TSt x JS) – (TSt x JSt) 

= (JS – JSt) x TSt 

Dimana: 

STU = Selisih Efisiensi Upah Langsung 

TSt = Tarif Standar upah langsung perjam 
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JS  = Jam Sesungguhnya 

JSt  = Jam Standar 

Apabila JS> JSt maka selisih efisiensi sifatnya tidak menguntungkan 

(unfavourable) atau rugi 

Apabila JS < JSt maka selisih efisiensi sifatnya menguntungkan 

(favourable) atau laba. 

F. Standar dan Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik 

Standar biaya overhead pabrik adalah biaya overhead pabrik yang 

seharusnya terjadi untuk mengolah satu satuan produk. Selisih biaya 

overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan biaya overhead pabrik 

standar atau yang seharusnya terjadi.
30

 Prosedur penentuan biaya 

overhead pabrik standar dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu: 

1) Menyusun biaya anggaran overhead pabrik 

2) Memilih dasar pembebanan  

3) Menghitung tarif biaya overhead pabrik 

Perlakuan terhadap selisih 

Selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara: 

1) Ditutup ke rekening rugi laba 

2) Dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok 

penjualan, persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam 

proses. 

Dapat dinyatakan dengan rumus: 

                                                           
30
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ST = BOPS – AFKSt 

ST  = selisih terkendali 

BOPS = biaya overhead pabrik sesungguhnya  

AFKSt = anggaran flesibel pada kapasitas atau jam standar 
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BAB III 

TEORI EFISIENSI TERHADAP BIAYA PRODUKSI DI PT AGROFARM 

NUSA RAYA PONOROGO 

A. Profi Perusahaan 

1. Sejarah PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo  

PT. Agrofarm Nusa Raya Ponorogo adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang produksi pupuk yang memproduksi pupuk kelapa 

sawit, pupuk hayati dan mycogrow. PT. Agrofarm Nusa Raya adalah suatu 

Perseroan yang berlokasi di Jalan Raya Ponorogo-Madiun KM.4, Jl. 

Industri, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. PT. Agrofarm Nusa Raya 

bergerak di bidang industri pupuk (Agroindustri) dan bahan baku dengan 

Akte Pendirian Nomor 11 pada tanggal 26 Januari 2005 dari notaris 

Hartatik Hadiwijaya S.H. notaris di Ponorogo.
12

 

PT. Agrofarm Nusa Raya juga merupakan perusahaan pupuk hayati 

yang fokus memproduksi dan meneliti mikroorganisme tanah yakni 

Mikoriza atau cendawan akar sejak tahun 2011. Didukung oleh fasilitas 

Laboratorium dan SDM yang mumpuni, Agrofarm Nusa Raya terus 

melakukan riset dan pengembangan agar menjadi yang terdepan dalam 

pengembangan pupuk hayati.
3
 

PT. Agrofarm Nusa Raya dengan brand Mycogrow, meneliti dan 

mengembangkan mikoriza dari spesies lokal Asia untuk kelapa sawit dan 

tanaman lainnya.Aplikasi mikoriza lokal dan unggul akan meningkatkan 
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 Adi Rokhman Fauzi, Wawancara, 16 Januari 2019. 
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keberhasilan aplikasi candawan mikoriza pada tanaman kelapa sawit. 

Mycogrow telah didistribusikan ke banyak perusahaan perkebunan kelapa 

sawit dan kebun masyarakat.
4
 

Agrofarm Nusa Raya juga mengembangkan teknologi terbaru 

cendawan mikoriza “Next Generation Mycorrhizae” dengan kandungan 

propagul hidup sangat tinggi mencapai 10.000 per gram. Mycogrow SD 

diformulasikan khusus untuk coating kecambah kelapa sawit (Seed 

treatment). Mycogrow SD meninfeksi perakaran kelapa sawit sejak pada 

plumula akar. Infeksi cendawan mikoriza sejak diperkecambahan 

meminimalisir serangan cendawan pathogen dikarenakan akar bermikoriza 

membentuk asosiasi infeksi mikoriza yang menghalangi infeksi oleh jamur 

pathogen termasuk ganoderma.
5
 

Disamping itu, perusahaan PT Agrofarm Nusa Raya merupakan 

perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi pupuk 

organik. Secara kronologis, perusahaan ini berdiri secara legal pada tahun 

2005. Namun, dimulainya merintis atau menjalankan pekerjaan secara 

efektif pada tahun 2011. Dalam rangka untuk menjalin mitra kerja, pada 

tahun 2012, PT Agrofarm Nusa Raya bekerjasama dengan perusahaan 

besar seperti Gudang Garam. Pada tahun 2016, PT Agrofarm Nusa Raya 

mulai menjalankan perusahaan secara mandiri, termasuk mendirikan merk 

dan legalitas perusahaan, dengan dua holding, yaitu distributor dan 
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 Laporan, 2018. 

5
 Adi Rokhman Fauzi, Wawancara, 16 Januari 2019. 
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supplier. Sampai saat ini kantor marketing PT Agrofarm Nusa Raya berada 

di Bogor dan Jakarta, karena pada saat itu produk yang dibuat pertama kali 

adalah berupa pupuk sawit sehingga sasaran pasar berada di luar Ponorogo 

yaitu Sumatra, Kalimantan hingga ke Malaysia.
6
 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadikan perusahaan yang besar dan tangguh di sektor agroindustri 

b. Misi  

1) Memproduksi pupuk yang berkualitas untuk perkebunan dan 

pertanian di Indonesia. 

2) Menjadi perusahaan terbaik di industri pupuk pertanian dan 

perkebunan dengan memberikan keuntungan bagi pemegang saham 

dan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri. 

3) Mengandalkan diri pada pengembangan sumber daya manusia, 

penerapan teknologi maju, dan bekerja bersama untuk mencapai 

tujuan perusahaan.
7
 

3. Kebijakan Mutu 

Direksi, staf dan karyawan bertekad menjadi produsen Pupuk yang 

terpercaya dengan mengutamakan kualitas untuk kepuasan pelanggan 

serta secara terus menerus melakukan tindakan perbaikan untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi. 
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4. Ijin dan Legalitas  

a. Legal-Formal Perusahaan 

1) Akte pendirian dan pengesahan kehakiman 

2) SIUP, TDP, NPWP, PKP 

3) Ijin Industri Pupuk, IMB, Ijin Gangguan/HO 

4) SNI Pupuk NPK dan Pupuk Mikro 

5) Angka Pengenal Import/ API-Produsen 

6) Nomor Induk Kepabeanan / NIK
8
 

b. Legalitas Produk 

1) Ijin Pupuk NPK, dari Departemen Pertanian 

2) Ijin Pupuk Mikro, dari Departemen Pertanian 

3) Ijin Pupuk Hayati Pembenah tanah , dari departemen Pertanian 

4) Hak Cipta Paten Merek, dari Departemen Kehakiman
9
 

5. Struktur Organisasi 

a. Susunan Pengurus  

Komisaris   : Hj. Sumartin  

Direktur Utama : Muh. Agus Yahya 

Direktur  : Tien Trisna Mardiana 

b. Aspek Manajemen dan Organisasi  

Stuktur organisasi dibentuk sesuai kebutuhan organisasi dengan 

memperhatikan fungsi masing – masing sesuai  kedekatan jenis 
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9
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kegiatan dan rentang kendali optimum manajemen yang dinamis, 

sehingga disusun struktur organisasi sebagai berikut :
10

 

 

 

Keterangan: 

1. Direktur Utama 

Direktur utama memiliki kewenangan yaitu menentukan seluruh 

kebijakan yang akan diambil oleh pabrik. Seperti arah gerak pabrik 

tergantung direktur utama. Direktur utama biasanya mengadakan rapat 

yang diikuti oleh direktur komersial, direktur operasional, staff keuangan, 
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manajer komersial, manajer pemasaran, manajer produksi, kepala bagian, 

HRD, dan juga staff yang dilakukan secara bermusyawarah. 

2. Direktur Komersial 

Mengikuti arahan direktur utama baik dalam menjalankan kebijakan-

kebijakan yang sebelumnya maupun kebijakan baru, yang membawahi 

dalam bidang pemasaran, penjualan, pembelian, keuangan, maupun 

administrasi. 

3. Direktur Operasiona 

Bertanggung jawab jawab pada semua aktivitas operasional pabrik yang 

dibawahnya, mulai dari perencanaan proses hingga bertanggung jawab 

pada hasil akhir proses. 

4. Manager Komersial  

Menyiapkan rencana kebutuhan bahan baku, menetapkan target kegiatan, 

melaksanakan dan mengevaluasi biaya dan waktu dalam pelaksanaan 

kerja. 

5. Manager Pemasaran 

Melakukan fungsi-fungsi marketing, menawarkan, menjalin hubungan 

yang baik dengan customer, memperluas wilayah pemasaran. 

6. Manager Produksi 

Mempersiapkan intruksi kerja melakukan pengawasan terhadap proses 

produksi.  

7. Manager PPIC dan Staf (Planning, Production, Inventori Logist, and 

Control)  

Menerima kedatangan bahan baku, pengawasan terhadap produk jadi 

yang keluar (pengiriman).
11

 

8. Ka. Produksi 
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Menjadi koordinator antara manajer produksi dengan karyawan produksi, 

melakukan pencatatan (input) data atas hasil produksi. 

9. Ka. Logistik 

Menerima kedatangan bahan baku, pengawasan terhadap produk jadi 

yang keluar (pengiriman).
12

 

6. Proses Produksi 

Proses produksi dilakukan oleh perusahaan manufaktur terdiri dari 

barang-barang, bahan-bahan serta unsur-unsur ekonomis lainnya yang 

masuk dalam proses produksi.
13

 Pada PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo 

proses produksi dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen 

bahan baku dan unsur-unsurnya dalam pembuatan pupuk. Dalam proses 

produksi mycogrow dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
14

 

1) Proses Produksi Mycogrow 
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 Adi Rokhman Fauzi, Wawancara, 18 Januari 2019. 
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1) Berdasarkan gambar diatas dalam pembuatan mycogrow akan dilakukan 

proses produksi, hal yang pertama kali dilakukan adalah menimbang 

bahan baku sesuai dengan formula yang telah ditetapkan, setelah bahan 

baku ditimbang  

2) selanjutnya akan dimasukkan kedalam mesin mixer tujuannya adalah 

untuk mencampur bahan baku yang sudah ditimbang sesuai formula 

supaya tercampur dengan bahan yang lain.  
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3) Proses granulasi yaitu proses mencampurkan partikel zat aktif dan 

eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan 

pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang 

dapat digranulasi.
15

 

4) Proses pengeringan setelah mengalami granulasi akan dilakukan proses 

pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air setelah dilakukan 

granulasi.  

5) Proses pengeringan akan dilakukan proses pendingan sebelum dilakukan 

screen mesh yaitu tahap penghalusan.  

6) Setelah dilakukan screen mesh maka tahap yang terakhir adalah 

mengemas mycogrow kedalam kemasan yang selanjutnya akan dijual ke 

pasaran.  

 

2) Kapasitas Produksi 

 

 

Jumlah Tenaga Kerja : 218 orang 

Area dan Bangunan Pabrik 

Luas tanah   : ± 18.000 m² 
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 Adi Rokhman Fauzi, Wawancara, 18 Januari 2019. 
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Luas bangunan  :  ± 8.000 m² 

Pada kapasitas produksi di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo 

dapat dilihat melalui tabel diatas bahwa jenis mesin yang digunakan 

memiliki kapasitas yang berbeda-beda per hari maupun pertahun. Pada 

mesin granulator line jumlah mesin yang dimiliki sebanyak 3 unit dengan 

kapasitas mesin 100MT perhari dan 2.600 MT perbulan. Untuk mesin 

compacting granule jumlah mesin yang dimiliki sebanyak 2 unit dengan 

kapasitas 50 MT perhari dan 1.300 MT perbulan. Sedangkan mesin 

powdering machine jumlah mesin yang dimiliki sebanyak 3 unit dengan 

kapasitas 75MT perhari dan 1.950MT perbulan.  

 

B. Efisiensi Terhadap Biaya Produksi Pupuk di PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo 

1) Biaya Bahan Baku Pupuk di  PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo 

Bahan baku merupakan bahan terpenting dalam sebuah usaha 

manufaktur. Dengan adanya bahan baku suatu usaha akan berjalan 

lancar, tersedianya bahan baku akan membantu suatu  perusahaan 

dalam memenuhi permintaan dari konsumen. Biaya bahan baku 

merupakan hal yang harus diperhatikan dalam memproduksi khususnya 

produksi pupuk di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. ditinjau dari 

hasil wawancara biaya bahan baku produksi menjadi hal yang sangat 

penting untuk di perhatikan. Seperti penuturan Bapak Adi Rokhman 

Fauzi yang selaku Direktur Operasional di PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo, mengatakan bahwa: 
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No Keterangan 2016 2017 

1. Bahan baku 

sesungguhnya 

Rp. 40.322.098.907 Rp. 41.684.973.192 

2. Harga beli standar Rp. 38.023.536.976 Rp. 43.501.754.525 

Sumber: Laporan keuangan PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

No Keterangan QTY 

2016 

QTY 

2017 

  1 Kuantitas 

sesungguhnya 

4.988.220 3.810.700 

2 Standar kuantitas 

bahan baku dipakai  

5.986.597 4.928.811 

Sumber: Laporan Keuangan PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo
16

 

Yang dimaksud dengan biaya bahan baku sesungguhnya pada PT 

Agrofarm Nusa Raya Ponorogo adalah biaya yang digunakan untuk 

membeli semua bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi pupuk 

yang telah ditetapkan oleh harga pasar, sementara harga beli standar 

merupakan harga yang telah ditentukan diawal produksi atau harga 

yang telah direncanakan terjadi dalam memproduksi pupuk sehingga 

apabila harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tidak sesuai maka 

akan terjadi pembekakan biaya atau sebaliknya. 

Kuatitas sesungguhnya yang dibeli merupakan jumlah barang atau 

bahan baku yang dibeli untuk kebutuhan produksi pupuk, dan yang 

                                                           
16

 Data Keuangan, 2016-2017. 
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dimaksud dengan kuantitas standar bahan baku adalah jumlah barang 

atau bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk 

memproduksi pupuk.   

Berikut adalah tabel bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pupuk 

di PT Agrofam Nusa Raya Ponorogo
17

 

 

Keterangan 2016 2017 

No Nama Barang  Harga (Rp/Kg)   Harga (Rp/Kg)  

1 Asam Nitrat  Rp          5.865,00   Rp              2.318,00  

2 Asam Sulfat  Rp          1.950,00   Rp              5.865,00  

3 Borate NB  Rp          9.150,00   Rp              1.950,00  

4 Belerang  Rp          2.100,00   Rp              8.700,00  

5 

Copper Oxide 

ANR  Rp      199.370,00   Rp            12.200,00  

6 

Copper Oxide 

"Eletrorefining"  Rp        74.000,00   Rp              2.100,00  

7 Calsimu OMYA  Rp             464,61   Rp            20.634,26  

8 Dolomit Mesh 100  Rp             327,00   Rp              8.599,40  

9 Dolomit Mesh 60  Rp             130,00   Rp            50.250,00  

10 Dolosit  Rp             685,00   Rp                 320,00  

11 Fe Sukfat (Fe 16%)  Rp          2.100,00   Rp              2.100,00  

12 Fe Usber (Fe 52%)  Rp          2.100,00   Rp              2.100,00  

13 

Mn Usber (Mn 

30%)  Rp          2.500,00   Rp              2.500,00  

14 Mn Sulfat  Rp        11.000,00   Rp              9.000,00  

15 Natrium sulfide  Rp          2.520,00   Rp              2.520,00  

16 Hidrogen Peroksida  Rp          5.300,00   Rp              5.300,00  

17 KCL Flake  Rp          5.264,00   Rp              5.264,00  

18 Mg Monosulfat  RP         2.381,64   Rp              2.381,64  

19 Magnesium Sulfat  Rp          1.917,80   Rp              1.917,80  

20 MgO 60%  Rp          2.100,00   Rp              2.000,00  

21 Keiserite  Rp          2.381,50   Rp              2.812,50  

22 Pewarna Kuning  Rp        22.000,00   Rp            22.000,00  

23 Pewarna Hitam  Rp        20.000,00   Rp            20.000,00  

24 Pewarna Merah  Rp        19.000,00   Rp              9.000,00  

                                                           
17

 Data Keuangan, 2016 dan 2017. 



50 

 

 

25 

Silica Flour (Anti 

Cacking)  Rp             900,00   Rp                 900,00  

26 Tembaga Kawat  Rp        72.000,00   Rp            64.000,00  

27 UREA  Rp          4.800,00   Rp              7.000,00  

28 Zinc Sulfat  Rp          7.000,00   Rp            94.320,72  

29 Zinc Usber Zn 60%  Rp          3.575,00   Rp              3.900,00  

30 Zinc Usber Zn 40%  Rp          2.125,00   Rp              1.875,00  

31 

Zinc Usber Zn 30-

38%  Rp          1.875,00   Rp            55.800,00  

32 EDTA  Rp        49.300,00   Rp            11.900,00  

33 LIGNO  Rp        11.900,00   Rp              6.768,00  

34 DAP  Rp          6.763,00   Rp              1.400,00  

35 Phospat (ERP)  Rp          1.400,00   Rp              1.354,76  

36 Sodium Bicarbonat  Rp          2.954,50   Rp              1.600,00  

37 Local Copper 10/5  Rp          1.650,00   Rp              2.425,00  

38 Local Zinc 40/50  Rp          2.750,00   Rp              2.650,00  

39 Batu Bara  Rp             750,00   Rp                 890,00  

 

2) Biaya Tenaga Kerja Langsung di PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo 

Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk membiayai pekerja yang telah menangani atau mengerjakan 

kegiatan-kegiatan proses produk jadi maupun secara langsung 

diterjunkan dalam kegiatan proses produksi pupuk di PT Agrofarm 

Nusa Raya Ponorogo. Seperti penuturan Bapak Adi Rokhman Fauzi 

yang selaku Direktur Operasional di PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo, mengatakan bahwa: 

“Untuk gaji karyawan yang dikeluarkan perusahaan pada setiap 

individu berbeda sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, upah 

atau gaji yang diberikan kepada mereka sesuai dengan pekerjaan yang 

mereka kerjakan untuk setiap individu memiliki gaji yang berbeda-beda 
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dengan jumlah karyawan 218 orang.
18

 Pada tahun 2016 biaya gaji yang 

dikeluarkan oleh perusahaan secara keseluruhan sebesar Rp. 

1.513.176.024 gaji atau upah langsung yang diberikan kepada mereka 

sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka kerjakan atau sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sedangkan di tahun 2017 

biaya gaji karyawan yang dikeluarkan perusahaan secara keseluruhan 

sebesar Rp. 1.838.734.086”
19

 

No Keterangan 2016 2017 

1.  Tarif sesungguhnya upah 

langsung 

Rp. 3.700 Rp. 3.750 

2. Tarif standar upah 

langsung 

Rp. 3.900 Rp. 4.000 

3. Jam sesungguhnya 2112 jam 2112 jam 

4. Jam standar 2376 jam  2376 jam 

Sumber: Laporan Keuangan PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo.
20

 

Maksud dari upah sesunguhnya adalah upah yang diberikan 

kepada karyawan per jamnya dengan dengan waktu 8 sampai 9 jam 

perhari. Standar upah merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Jam sesungguhnya pertahun di PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo 2112 jam pertahun, dan jam yang telah ditetapkan pertahun 

adalah 2376 jam.  

                                                           
18

 Adi Rokhman Fauzi, Wawancara, 18 Januari 2019. 

19
 Adi Rokhman Fauzi, Observasi dan Dokumentasi, 13 Maret 2019 

20
 Data Keuangan 2016-2017. 
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3) Biaya Overhead Pabrik di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo 

Biaya overhead pabrik merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan untuk diperhatikan. Menurut bapak Adi biaya overhead 

pabrik dinyatakan bahwa: 

 

No Keterangan 2016 2017 

1. Biaya overhead pabrik 

sesungguhnya 

Rp. 12.385.173.185 Rp. 13.692.273.832 

2. Biaya anggaran 

fleksibel 

Rp. 13.028.972.627 Rp. 14.375.102.521 

 Sumber: Laporan Keuangan PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo.
21

 

”pada perusahaan ini biaya overhead pabrik merupakan biaya 

yang dikeluarkan untuk membiayai transportasi, biaya pemasaran dan 

promosi, biaya masuk import. Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada 

laporan laba rugi perusahaan. Pada tahun 2016 jumlah biaya overhead 

pabrik sesungguhnya sebesar Rp. 12.385.173.185, biaya anggaran 

fleksibel pada kapasitas atau jam standar sebesar  Rp. 13.028.972.627 

dan pada tahun 2017 biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp. 

13.692.373.832, biaya anggaran fleksibel pada kapasitas atau jam 

standar  sebesar Rp. 14.375.102.521.”
22

 

Biaya overhead  pabrik pada PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo 

meliputi biaya transportasi, biaya pemasaran dan promosi, biaya 
                                                           

21
 Data Keuangan, 2016-2017. 

22
 Adi Rokhman Fauzi, Observasi dan Dokumentasi, 13 Maret 2019. 
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masuk inport, biaya tenaga kerja  tak langsung, administrasi kantor, 

biaya uji lapangan dan demoplot produk, biaya bunga dan bank, dan 

biaya operasional.  

Yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai beban-beban atau 

biaya-biaya yang termasuk biaya overhead pabrik. Sementara biaya 

anggaran fleksibel pada kapasitas atau jam standar  merupakan biaya 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai biaya overhead pabrik.  
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BAB IV 

ANALISIS TEORI EFISIENSI TERHADAP BIAYA PRODUKSI DI PT 

AGROFARM NUSA RAYA PONOROGO 

A. Analisis Teori Efisiensi Terhadap Biaya Bahan Baku Pupuk di PT 

Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

Efisiensi produksi adalah hal yang penting bagi perusahaan-

perusahaan jasa sekaligus pula perusahaan manufaktur. Efisiensi 

diindikasikan dengan biaya yang lebih rendah untuk jumlah output dan 

tingkat mutu tertentu.1 Dalam kriteria ekonomi suatu sistem produksi 

dikatakan lebih efisien apabila memenuhi salah satu dari kriteria ini: a) 

meminimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. b) 

maksimalisasi produk dengan jumlah biaya yang sama.2 

Biaya bahan baku secara langsung digunakan dalam produksi untuk 

mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk di pasarkan.
3
 

1. Analisis Selisih (Varian) Bahan Baku 

Analisis bahan baku produksi pupuk di PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo terdiri dari selisih harga bahan baku (SHB) dan selisih 

kuantitas bahan baku (SKB) pada tahun 2016 dan tahun 2017. 

Berdasarkan data yang tersedia maka perhitungan selisih bahan baku 

(SHB) dan selisih kuantitas bahan baku (SKB) di PT Agrofarm Nusa 

Raya Ponorogo adalah sebagai berikut:  

                                                           
1
 Ali Akbar Yulianto, Pengantar Bisnis, 4 ed, 545. 

2
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, 145. 

3
 Vina Sri yuniarti, Ekonomi Mikro Syariah, 149. 
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SHB  =(HS-HSt) x KS 

SHB 2016 =(40.322.098.907 – 38.023.536.796) x 4.988.220 

    1.146.573.316 (Unfavourable) 

Pada tahun 2016 selisih harga bahan baku tidak menguntungkan sebesar 

Rp. 1.146.573.316 

SHB 2017 =(41.684.973.192 – 43.501.754.525) x 3.810.700 

    69.232.086 (Favourable)  

Pada tahun 2017 selisih harga bahan baku menguntungkan sebesar Rp. 

69.223.086 

SKB 2016 = (KS-KSt) x HSt 

SKB 2016 = (4.988.220 – 5. 986.597) x 38.023.536.796 

   3.796.114.17(Favourable)  

 Pada tahun 2016 selisih kuantitas sesungguhnya menguntungkan sesbsar 

Rp. 3.796.144.17 

SKB 2017 = (3.810.700 - 4.982.811) x 43.501.754.525 

    5.098.888.49 (Favourable) 

Pada tahun 2017 selisih kuantitas juga menguntungkan sebesar Rp. 

5.098.888.49 

2. Penyebab terjadinya selisih bahan baku 

Adanya selisih yang tidak menguntungkan pada analisis harga 

bahan baku diakibatkan adanya perubahan fluktuatif harga bahan baku 

dipasaran. Pada kondisi harga bahan baku sesungguhnya lebih besar dari 

harga bahan baku yang telah distandarkan perusahaan. Kenaikan harga 
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bahan baku dipasar disebabkan adanya kelangkaan bahan baku dari 

dalam negeri. Namun dalam menyuplai bahan baku pupuk harus 

mendatangkan dari luar negeri (impor) sehingga perusahaan tidak 

mengalami kesulitan dalam menyediakan bahan baku pupuk, namun 

yang menjadi kendala adalah mahalnya harga bahan baku jika harus 

mengimpor.  

Hasil perhitungan yang telah dilakukan terhadap bahan baku pupuk 

pada tahun 2016 diperoleh hasil bahwa terdapat selisih menguntungkan 

(favourable) untuk kuantitas bahan baku pupuk. Sedangkan harga bahan 

baku diperoleh hasil yang tidak menguntungkan (unfavourable). Adanya 

selisih menguntungkan pada SKB dikarenakan kuantitas yang 

sesungguhnya terjadi lebih kecil dari kuantitas yang distandarkan atau 

dianggarkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan produksi 

atas kebijakan perusahaan dalam upaya menekan biaya produksi. Selain 

itu selisih menguntungkan terjadi karena pemakaian bahan baku yang 

tepat dan kualitas bahan baku yang baik sehingga mengurangi inefisiensi 

ketika proses produksi berlangsung.  

Hasil perhitungan terhadap bahan baku pupuk pada tahun 2017 

diperoleh hasil bahwa terdapat selisih menguntungkan Favourable untuk 

kuantitas bahan baku  sebesar Rp.  5.098.888.49  dan harga bahan baku 

pada tahun ini terdapat selisih ang menguntungkan sebesar Rp.  

69.232.086. pada tahun 2017 kuantitas bahan baku dan harga bahan baku 

dapat dikatakan menguntung bagi perusahaan.  
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3. Analisis Efisiensi Biaya Bahan Baku 

Bedaraskan analisis varian biaya produksi terdapat hasil yang tidak 

menguntungkan pada tahun 2016 dan terdapat hasil yang menguntungkan  

tahun 2017. Dengan tidak adanya penyimpangan maka perusahaan dapat 

melakukan peningkatan efisiensi biaya bahan baku. Adanya inefisensi 

pada harga bahan baku karena kenaikan harga pasar yang cukup 

signifikan pada bahan baku pupuk sehingga perusahaan harus menurukan 

produksi pupuk. 

 Dalam upaya meningkatkan efisiensi maka yang harus perusahaan 

lakukan adalah tetap melakukan impor dari luar negeri untuk memenuhi 

bahan baku pupuk sehingga produksi akan terus berjalan. Dari 

pemaparan data diatas pada tahun 2016 untuk harga bahan baku 

mengalami inefisiensi dengan selisih Rp. 1.146.573.316 dan untuk 

kuatitas bahan baku sudah efisien. Pada tahun 2017 harga bahan baku 

dan kuantitas bahan bahan baku tidak mengalami inefisensi. 

 

B. Analisis Teori Efisiensi Terhadap Tenaga Kerja Langsung di PT 

Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

Biaya tenaga kerja langsung Yaitu biaya bagi para tenaga kerja 

yang ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan 

proses produk jadi yang secara langsung diterjunkan dalam kegiatan 

produksi mengenai segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud.4  

                                                           
4
 Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Mikro Syariah, 149. 
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1. Analisis Selisih (Varian) Tenaga Kerja Langsung 

Data biaya tenaga kerja langsung pada penelitian ini adalah biaya tenaga 

kerja yang ada di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. Perhitungan selisih 

biaya tenaga kerja langsung terdiri dari Selisih Tarif Upah langsung 

(STU) dan Selisih Efisiensi Upah Langsung (SEUL) berikut adalah 

perhitungan STU dan SEUL  pada PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo: 

STU 2016 = (TS-TSt) x JS 

  = (Rp. 3.700 – Rp. 3.900) x 2112 

  = Rp. 422.400 (favourable) 

Pada tahun 2016 selisih tarif upah langsung menguntungkan sebesar Rp. 

422.400 

SEUL 2016 = (JS-JSt) x TSt 

  = (2112 jam – 2376 jam) x Rp. 3.900 

  = Rp. 1.029.600 (favourable) 

Pada tahun 2016 selisih efisiensi upah langsung menguntungkan sebesar 

Rp. 1.029.600 

STU 2017 = ( TS-TSt) x JS 

  = (Rp. 3.750 – Rp. 4000) x 2112 

  = Rp. 528.000 (favourable)  

Pada tahun 2017 selisih tarif upah langsung menguntungkan sebesar 

Rp.528.000 

SEUL 2017 = (TS – TSt) x JS 

  = (2112 jam – 2376 jam) x Rp. 4.000 
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  = Rp. 1.056.000 (favourable) 

Pada tahun 2017 selisih efisiensi upah langsung menguntungkan sebesar 

Rp. 1.056.000 

2. Penyebab selisih biaya tenaga kerja langsung 

Hasil perhitungan selisih tarif upah pada tahun 2016 

menguntungkan sebesar Rp. 422.400 karena dampak dari penurunan 

produksi yang mengakibatkan tarif upah perjam berubah dari Rp. 3.700 

menjadi Rp. 3.900. sedangkan perhitungan selisih efisiensi upah tenaga 

kerja langsung menunjukkan hasil yang menguntungkan sebesar Rp. 

1.029.600. hal tersebut dikarenakan perusahaan memiliki pegawai yang 

cukup terampil dalam mengerjakan tugas mereka sehingga proses 

produksi bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu.  

Sedangkan hasil perhitungan selisih tarif upah pada tahun 2017 

menguntungkan sebesar Rp. 528.000 karena dampak dari penurunan 

produksi yang mengakibatkan tarif upah perjam berubah dari Rp. 3.750 

menjadi Rp. 4000. Sedangkan selisih efisiensi upah tenaga kerja 

langsung menunjukkan hasil yang menguntungkan Rp. 1.056.000. Dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami inefisiensi.  

3. Analisis Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Selisih biaya tenaga kerja langsung yang terjadi pada PT Agrofarm 

Nusa Raya Ponorogo menunjukkan hal yang menguntungkan atau efisien 

baik itu selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah langsung dikarenakan 

perusahaan memiliki tenaga kerja yang terampil dan adanya penurunan 
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produksi mengakibatkan biaya upah langsung menjadi sedikit dari 

anggaran.  

Upaya meningkatka efisiensi perusahaan adalah dengan melakukan 

pengawasan secara kontinyu ketika proses produksi berlangsung agar 

tenaga kerja mampu mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung 

jawab. 

 

C. Analisis Teori Efisiensi Terhadap Biaya Overhead Pabrik di PT 

Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

Biaya overhead pabrik yaitu didefiniskan sebagai bahan tidak 

langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya, seperti 

biaya pemeliharaan pabrik, yang tidak secara mudah didefinisikan atau 

dibebankan pada suatu pekerjaan.  

1. Analisis Selisih (Varian) Biaya Overhead pabrik  

Data biaya overhead  pabrik pada penelitian ini adalah data yang di 

dapat dari laporan keuangan PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. 

perhitungan selisih biaya overhead pabrik terdiri dari Selisih Terkendali 

(ST) dari PT Agrofarm Nusa Raya Ponogo 

ST  = BOPS – AFKSt 

ST 2016 = 12.385.173.185 - 13.028.972.627 

  = 643.799.442 (unfavourable) 

BOPS merupakan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang 

merupakan biaya-biaya dari perusahaan berupa keseluruhan biaya yang 
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telah dikeluarkan oleh perusahaan selama suatu periode. Sedangkan 

AFSKSt merupakan biaya anggaran fleksibel pada kapasitas atau jam 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mememuhi biaya-

biaya pada suatu periode tertentu.  

ST   = BOPS – AFKSt 

ST 2017 = 13.692.373.832  - 14.375.102.521 

  = 682.728.689 (unfavourable) 

2. Penyebab Terjadinya Selisih Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik pada tahun 2016 sebesar Rp. 

12.385.173.185, sedangkan anggaran fleksibel pada kapasitas standar 

sebesar Rp. 13.028.972.627. biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih 

kecil dari pada anggaran fleksibel dengan selisih sebesar Rp. 

643.799.442.  

Biaya overhead pabrik pada tahun 2017 sebesar Rp. 

13.692.373.832, sedangkan anggaran fleksibel pada kapasitas standar 

sebesar Rp. 14.375.102.521. biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih 

kecil dari pada anggaran fleksibel dengan selisih Rp. 682.728.689. 

Selisih biaya overhead pabrik pada tahun 2016 dan tahun2017 

tidak menguntungkan terjadi karena perbedaan antara biaya 

sesungguhnya dengan biaya anggaran fleksibel, terjadi selisih yang 

besar diantara keduanya. Penurunan produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan karena adanya faktor eksternal perusahaan yang tidak bisa 
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dihindari. Misalnya: kenaikan harga bahan baku, tidak stabilnya kurs 

mata uang dan kenaikan bahan penunjang lainnya.  

Selisih anggaran atau pengeluaran mendapatkan hasil tidak 

menguntungkan karena biaya yang sesungguhnya lebih kecil dibanding 

dengan biaya yang telah dianggarkan. Hal tersebut dikarenakan adanya 

faktor eksternal yang umumnya tidak dapat dikendalikan. Misalnya 

adanya keterlambatan pasokan bahan baku dan kerusakan mesin yang 

tidak dapat dihindari.  

3. Analisis Efisiensi Biaya Overhead Pabrik 

Adanya selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan 

anggaran fleksibel mengakibatkan biaya overhead pabrik mengalami 

infesiensi. Biaya overhead pabrik dikatakan efisien apabila dapat 

memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan apabila biaya 

sesungguhnya lebih kecil maka dapat dipastikan terjadi kendala seperti 

keterlambatan pasokan bahan baku. Kejadian seperti ini akan 

mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan produksi dan akan 

mempengaruhi hasil produksi karena pada kenyataannya perusahaan 

dapat dikatakan efisien apabila memenuhi standar yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi inefisiensi 

adalah harus memperhatikan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan. Sehingga dengan adanya perhatian terhadap biaya overhead 

pabrik akan mempermudah perusahaan untuk mencapai efisensi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan analisis varian yang telah dilakukan, tingkat efisiensi biaya 

bahan baku pada tahun 2016 mengalami inefisensi sebesar Rp. 

1.146.573.316. ini diakibatkan adanya perubahan fluktuatif harga bahan 

baku dipasaran. Sedangkan untuk kuantitas bahan baku pada tahun 2016 

sudah efisien. Pada tahun 2017 tingkat efisiensi biaya bahan baku 

maupun kuantitas bahan baku tidak mengalami inefisiensi, maka dari itu 

perusahaan dapat dikatakan sudah mencapai tingkat efisiensi. 

2. Berdasarkan analisis varian yang telah dilakukan, tingkat efisiensi biaya 

tenaga kerja langsung pada tahun 2016 dan tahun 2017 menunjukkan hal 

yang menguntungkan atau efisien baik itu selisih tarif upah dan selisih 

efisiensi upah langsung, secara keseluruhan PT Agrofarm Nusa Raya 

Ponorogo untuk biaya tenaga kerja langsung sudah mencapai tingkat 

efisien.  

3. Berdasarkan analisis varian yang telah dilakukan, tingkat efisiensi biaya 

overhead pabrik pada tahun 2016 maupun tahun 2017 terjadi selisih 

antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya anggaran 

fleksibel terjadi selisih, sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami 

inefisiensi.  
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B.  Saran  

 Setelah menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mencoba 

mengemukakan saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis 

sendiri khususnya, bagi pihak PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo dan 

menambah wawasan bagi pembaca. Adapun saran penulis sebagai berikut:  

1. Sebaiknya penetapan biaya standar dan anggaran tetap dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi pupuk. Namun 

penetuan biaya standar produksi harus lebih dicermati karena banyak 

dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan. 

2. Perlu adanya batas penyimpangan sehingga perusahaan mengetahui 

tingkat kewajaran dari penyimpangan yang telah terjadi.  

3. Standar sebagai alat pengendalian biaya hendaknya ditinjau secara 

periodik agar selalu up to date dan tidak usang karena standar yang tidak 

pernah ditinjau tidak dapat dipakai sebagai alat pengendalian biaya yang 

akurat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih mencermati penyebab-

penyebab terjadinya penyimpangan.  
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