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ABSTRAK 

UMKM di daerah Nganjuk sudah berkembang pesat, salah satunya adalah Sari Kedelai 

Garuda.Setiap perusahaan baik kecil maupun yang sudah berkembang harus melakukan 

pengendalian biaya produksi, salah satu caranya dengan merencanakan/menganggarkan biaya 

produksi agar tercapai efisiensi biaya. Anggaran biaya biaya yang sudah ditetapkan nantinya 

akan dibandingkan dengan realisasi biaya yang terjadi. Selisih dari perbandingan biaya 

tersebut dapat dianalisis lebih lanjut sesuai tujuan penelitian.Penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif, variabel bebasnya adalah BBB, 

BTKL, dan BOP sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat Efisiensi Biaya Produksi. 

Populasi dalam penelitian adalah laporan  keuangan pada UMKM sari kedelai Garuda tahun 

2014-2016. Sampelnya yaitu laporan anggaran dan realisasi BBB, BTKL dan BOP.Penentuan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, dokumentasi dan interview, analisa data dilakukan menggunakan rumus analisis 

varians/selisih biaya bahan baku dan perbandingan anggaran serta realisasi untuk menentukan 

tingkat efeisiensi biaya produksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ada selisih yang 

merugikan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 334.000. Terjadinya selisih yang merugikan ini 

juga mempengaruhi tingkat efisien sehingga pada tahun 2014 tingkat efisiennya sebesar 

100,3%, itu menunjukkan prosentase berada pada kriteria tidak efisien. Tahun 2015 

mengalami selisih yang sifatnya mengguntungkan sebesar Rp.8.467.500, namun dalam hal ini 

hasil tingkat efisiensi masih berada pada kriteria kurang efisien karena masih ada selisih yang 

sifatnya merugikan pada komponen biaya produksi.Untuk tahun 2016 tidak mengalami selisih 

yang sifatnya merugikan, ini ditunjukkan dari hasil selisih sebesar Rp. 25.536.000 yang 

sifatnya mengguntungkan. Hal ini disebabkan karena realisasi biaya produksi baik biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung maupun biaya overhead pabrik tidak lebih besar dari 

pada biaya yang telah dianggarkan. 

 

Kata Kunci: Analisis varians BBB, BTKL dan BOP, Tingkat Efisiensi Biaya Produksi 
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A. PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan, terutama 

perusahaan yang berorientasi pada 

laba akan berusaha untuk 

mempertahankan keberadaannya dan 

terus berkembang untuk jangka waktu 

yang panjang dengan melakukan 

usaha – usaha yang sesuai dengan 

keadaan perusahaan. Salah satu usaha 

yang dapat dilakukan perusahaan 

adalah dengan menciptakan suatu 

sistem pengendalian manajemen 

sehingga perusahaan dapat beroperasi 

secara efesien dan efektif.Fungsi 

manajemen yang terutama dalam 

menciptakan sistem pengendalian 

yang baik adalah fungsi 

perencanaan.Fungsi perencanaan yang 

dilakukan manajemen terlihat dalam 

anggaran.Dilihat dari sudut pandang 

manajemen, anggaran merupakan alat 

perencanaan dan juga alat 

pengendalian.Anggaran merupakan 

rencana manajemen yang dinyatakan 

dalam satuan uang untuk periode 

tertentu, biasanya satu tahun. 

Perencanaan anggaran biaya 

produksi diharapkan perusahaan dapat 

melaksanakan kegiatan yang telah 

direncanakan sesuai dengan apa yang 

telah dianggarkan oleh perusahaan, 

sehingga tidak terjadi penyelewengan-

penyelewengan terhadap anggaran 

produksi. Pengendalian produksi yang 

didukung oleh seorang controller yang 

membantu manajer perusahaan untuk 

menganalisis, melakukan penilaian 

merekomendasi serta memberikan 

informasi-informasi yang berkaitan 

dengan kegiatan produksi diharapkan 

kemungkinan penyimpangan yang 

terjadi dapat ditekan semaksimal 

mungkin, sehingga sesuai dengan 

tujuan perusahaan, yaitu dalam 

mencapai efektivitas terhadap 

produksi. Untuk mendapatkan 

pengendalian produksi dengan baik, 

maka pada umumnya manajemen 

perusahaan akan mempergunakan 

anggaran sebagai alat untuk 

pengendalian biaya produksi.  

UMKM sari kedelai Garuda yang 

terdapat di wilayah Kertosono 

Nganjuk adalah usaha rumahan yang 

bergerak di bidang industri minuman 

dan perdagangan umum 

(distributor).Dengan  bahan utama  

kedelai, kini usaha rumahan ini bisa 

memproduksi minuman sari kedelai 

tanpa campuran bahan kimia. Selain 

bahan baku utama kedelai usaha 

mikro ini juga menggunakan beberapa 

bahan baku pendukung seperti gula 

pasir, garam dan air. Oleh karena itu 

dana yang  digunakan tidak cukup 

besar  untuk memenuhi proses 
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produksi, dana yang di peroleh adalah 

dana yang di miliki oleh pemilik usaha 

itu sendiri. UMKM sari kedelai 

Garuda dalam pemasarannya 

menggunakan sistem penitipan di 

beberapa pedagang di pasar dan 

kantin-kantin sekolah.Untuk proses 

pemasarannya diperuntukan daerah 

sekitar kertosono belum seluruh 

wilayah Nganjuk. 

Mengenai masalah penetapan 

anggaran biaya produksi dan tingkat 

efesiensinya, di perusahaan ini yang 

menjadi dasar penetapan anggaran 

biaya produksi masih perlu ditinjau 

kembali sesuai dengan jenis-jenis 

biaya yang akan dikeluarkan agar 

pengalokasiannya tidak melebihi 

anggaran yang telah ditetapkan.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono  (2011:60) 

“variabel bebas”  merupakan  

“variabel  yang  mempengaruhi atau  

yang  menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependend 

atau terikat’’.  

Menurut Sugiyono  (2011:61) 

“variabel terikat”  merupakan 

“variabel  yang  dipengaruhi atau  

yang  menjadi akibat,  karena adanya 

variabel bebas 

Sebagai variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Anggaran Biaya 

Produksi sedangkan variabel 

terikatnya adalah Efisiensi Biaya 

Produksi. 

Penelitian  ini  dilakukan  dengan  

mengambil  data  UMKM sari kedelai 

Garuda yang  beralamat  di  dusun 

Kwajon RT 05 RW 01 desa Baron, 

Kec.Kertosono, Kab. Nganjuk  Jawa 

Timur. Penelitian dilakukan selama 6 

bulan dimulai  bulan  Agustus - 

Desember tahun 2017. 

Menurut Moleong (2010:  132) 

Subjek  penelitian  sebagai  informasi  

yang  artinya  latar  penelitian  yang  

dimanfaatkan  untuk  memberikan  

informasi  tentang  situasi  dan  

kondisi  latar penelitian.Populasi  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah  laporan  keuangan UMKM 

sari kedelai Garuda tahun 2014-2016. 

Teknik  sampling adalah  

bagaimana  cara  mengambil  sampel 

(Arikunto,  2010:  133). Adapun  

kriteria-kriteria  teknik  purposive  

sampling  yang  digunakan  dalam  

penentuan  sampel  pada  UMKM sari 

kedelai Garuda adalah  UMKM sari 

kedelai Garuda adalah  perusahaan 

yang  menerbitkan  laporan  keuangan  

setiap  tahun  berturut-turut.UMKM 

sari kedelai Garuda digunakan  untuk  
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penelitian  karena  laporannya  

tersebut  tersusun  secara  

rinci.UMKM sari kedelai Garuda 

memiliki laporan anggaran dan 

realisasi biaya produksi yang akan 

digunakan penulis sebagai data 

penelitian. 

Sampel adalah  sebagai  atau  

wakil  dari  populasi  yang  diteliti. 

(Arikunto,  2010:  183). Sampel  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah laporan  anggaran dan realisasi 

BBB, anggaran dan realisasi BTKL 

dan anggaran dan realisasi BOP tahun 

2014-2016 

Dalam penelitian teknik 

pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

 Wawancara  adalah  sebuah  

dialog  yang  dilakukan  oleh  

pewawancara  untuk  memperoleh  

informasi  dari  terwawancara. 

(Arikunto,  2010:  265).  Untuk 

memperoleh data harga produk 

dan biaya produksi perusahaan 

maka dilakukan wawancara 

dengan informan pada bagian 

administrasi. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah 

kegiatan  khusus  berupa  

pengumpulan,  pengolahan,  

penyimpanan,  penemuan  kembali  

dan  penyebaran  dokumen. 

(Arikunto,  2010:  201). Untuk 

memperoleh data laporan 

anggaran dan realisasi biaya 

produksi maka dilakukan 

dokumentasi pada perusahaan. 

 Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan analisis 

selisish biaya produksi metode tiga 

selisih sedangkan  untuk 

mengetahui efisiensi biaya 

produksi dilakukan dengan 

perhitungan sebagai berikut:  

1. Menghitung efisiensi total 

biaya produksi  

 Realisasi Biaya Produksi 

Anggaran Biaya Produksi
 x 100% 

2. Menghitung Efisiensi 

Komponen Biaya produksi  

a. Menghitung efisiensi biaya 

bahan baku  

 Realisasi BBB

Anggaran BBB 
 𝑥 100% 

b. Menghitung efisien biaya 

tenaga kerja langsung  

Realisasi BTKL

Anggaran BTKL
 𝑥 100% 

c. Menghitung Biaya 

Overhead Pabrik 

 Realisasi BOP

Anggaran BOP
 𝑥 100% 
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Tabel 1 

Kriteria Penilaian Efisiensi 

No. Presentase Kriteria 

1 >100% Tidak Efisien 

2 90% - 100% Kurang Efisien 

3 80% - 90% Cukup Efisien 

4 60% - 80% Efisien 

5 <60% Sangat Efisien 

Sumber : Salam (2006) 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Analisis Biaya Bahan Baku 

Tabel 2 

Tingkat efisien biaya bahan baku 

Sari kedelai Garuda 

Tah

un 

Standar 

BBB (Rp) 

Realisasi 

BBB (Rp) 

Tingk

at 

efisie

n (%) 

Kriteria 

201

4 

44.760.000 43.625.000 97,46 Kurang 

efisien 

201

5 

49.126.000 43.447.000 88,44 Cukup 

efisien 

201

6 

49.748.000 45.818.000 9,21 Kurang 

efisien 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

selisih standar biaya bahan baku 

produksi sari kedelai maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan dalam 

menggunakan standar biaya bahan 

baku langsung pada tahun 2014 dan 

2016 kurang efisien, hal ini 

disebabkan karena hasil perhitungan 

tingkat efisiensi menghasilkan 

presentase 97,46% dan 92,1% yang 

berada pada kriteria kurang efisien.  

Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 

pada kriteria cukup efisien karena 

tingkat efisiensi berada pada 

presentase 88,44%. Selain itu terdapat 

selisih yang merugikan sebesar 

Rp.144.000 pada tahun 2014, 

sehingga hal tersebut juga 

mempengaruhi tingkat efisiensi biaya 

bahan baku pembuatan sari kedelai.  

Terjadinya selisih biaya bahan 

baku dalam proses produksi sari 

kedelai disebabkan karena terdapat 

beberapa kuantitas atau harga bahan 

baku lebih besar dari yang 

dianggarkan. 

2. Analisis Biaya Tenaga Kerja 

langsung 

Tabel 3 

Tingkat efisien biaya tenaga kerja 

langsung 

Sari kedelai Garuda 

Tah

un 

Standar 

BTKL (Rp) 

Realisasi 

BTKL 

(Rp) 

Tingkat 

efisien 

(%) 

Kriteria 

201

4 

16.800.000 17.781.500 105,8 Tidak  

Efisien 

201

5 

35.280.000 33.588.000 95,2 Kurang 

efisien 

201

6 

49.392.000 33.372.000 67,5 Efisien 

Berdasarkan perhitungan seluruh 

standar biaya tenaga kerja untuk tahun 

2014 maka selisih tingkat upah 

merugikan Rp.1.677.500 yang 

disebabkan adanya kenaikan 

pemberian upah oleh perusahaan 

karena adanya tuntutan karyawan 
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untuk menaikkan gaji dan adanya 

pertambahan jam kerja. Untuk  selisih 

efisiensi menguntungkan sebesar 

Rp.25.000 sebab jumlah hari kerja 

pada tahun 2014 kurang dari jumlah 

yang dianggarkan. Pada tahun 2015 

terjadi selisih yang mengguntungkan 

pada selisih tarif upah sebesar Rp. 

5.598.000 karena tarif upah yang 

sesungguhnya tidak lebih besar dari 

tarif yang dianggarkan sedangkan 

selisih efisiensi mengalami kerugian 

sebesar Rp. 3.906.000 disebabkan 

adanya kenaikan jam kerja. Tahun 

2016 terjadi selisih yang 

mengguntungkan, baik selisih tarif 

upah maupun selisih efisiensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analisis Biaya Overhead Pabrik 

Tabel 4 

Tingkat efisien biaya overhead pabrik 

Sari kedelai Garuda 

Tahu

n 

Standar 

BTKL 

(Rp) 

Realisasi 

BTKL (Rp) 

Tingka

t 

efisien 

(%) 

Kriteri

a 

2014 22.532.000 23.000.000 102,1 Tidak 

efisien 

2015 25.940.000 24.843.000 95,7 Kurang 

efisien 

2016 32.046.000 26.460.000 82,6 Cukup 

efisien 

Dari data mengenai selisih standar 

biaya overhead pabrik yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan selama 3 

tahun terakhir, nampak bahwa terjadi 

selisih standar biaya overhead pabrik 

yang merugikan yakni sebesar 

Rp.530.250 pada tahun 

2014.Terjadinya varians (selisih) 

biaya overhead pabrik yang 

merugikan (unfavorable) disebabkan 

karena pemilik tidak efektif dalam 

melakukan pengawasan biaya dalam 

produksi produksi sari kedelai.Namun 

pada tingkat efisien umkm yang 

dibina oleh ibu Ernawati ini selama 3 

tahun mengalami kenaikan dari 

kriteria tidak efisien hingga sudah 

cukup efisien.Berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya, khususnya 

pada UMKM sari kedelai Garuda 

bahwa perusahaan belum 

menggunakan pengukuran tingkat 

efisiensi dengan melihat analisis 

varians (selisih). Hal ini terlihat dari 

kesenjangan tingkat efisien  baik dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik.  

Berikut rekapitulasi total anggaran 

produksi dan realisasinya serta tingkat 
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efisien biaya produksi yang akan 

disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Berdasarkan data yang telah 

dianalisis di atas maka untuk lebih 

jelasnya penulis melakukan analisis 

data yang dihitung dengan 

menggunakan selisih biaya bahan 

baku, selisih biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik maka 

dapat dilihat tingkat efisiensi produksi 

pada UMKM Sari Kedelai Garuda. 

Dari hasil analisis dapat diketahui 

bahwa ada selisih yang merugikan 

pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 

334.000. Terjadinya selisih yang 

merugikan ini juga mempengaruhi 

tingkat efisien sehingga pada tahun 

2014 tingkat efisiennya sebesar 

100,3%, itu menunjukkan prosentase 

berada pada kriteria tidak efisien. Hal 

ini disebabkan karena ada selisih yang 

merugikan sebesar Rp. 981.500 pada 

perhitungan analisis selisih BTKL 

akibat kenaikan upah dan 

pertambahan jam kerja dan ada selisih 

yang merugikan sebesar Rp. 

1.561.150 pada perhitungan analisis 

selisih BOP akibat kapasitas jam kerja 

yang dianggarkan lebih kecil dari 

kapasitas jam kerja yang berlangsung 

selama satu tahun. Tahun 2015 

mengalami selisih yang sifatnya 

mengguntungkan sebesar 

Rp.8.467.500, namun dalam hal ini 

hasil tingkat efisiensi masih berada 

pada kriteria kurang efisien sebesar  

92,3% karena masih ada selisih yang 

sifatnya merugikan pada komponen 

biaya produksi. Khususnya pada 

BTKL yang mengalami selisih 

merugikan sebesar Rp. 3.906.000 

akibat adanya pertambahan jam kerja 

dan selisih yang sifatnya merugikan 

sebesar Rp. 1.046.250 akibat 

pertamabahan kapasitas hari kerja dan 

jam kerja dalam perhitungan satu 

tahun berjalan. Untuk tahun 2016 

tidak mengalami selisih yang sifatnya 

merugikan, ini ditunjukkan dari hasil 

selisih sebesar Rp. 25.536.000 yang 

sifatnya mengguntungkan sedangkan 

tingkat efisiensinya berada pada 

kriteria efisien sebesar 80,5%. Hal ini 

disebabkan karena realisasi biaya 

produksi baik biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung maupun biaya 

overhead pabrik tidak lebih besar dari 

pada biaya yang telah dianggarkan. 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis 

varians/selisih biaya produksi dalam 

memproduksi sari kedelai, maka 

selanjutnya dapat diketahui 

varians/selisih standar biaya produksi 
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yang merugikan sebesar Rp. 334.000 

pada tahun 2014, namun tahun 2015 

dan 2016 terjadi selisih yang 

mengguntungkan sebesar Rp. 

8.467.500 dan Rp. 25.536.000. 

Terjadinya varians stándar biaya 

produksi yang tidak menguntungkan 

(un-favorable) diakibatkan oleh 

karena naiknya harga bahan baku dan 

kuantitas bahan baku yang 

diproduksi dalam 3 tahun terakhir. 

Ada faktor lain yang mempengaruhi 

selisih biaya produksi yaitu selisih 

biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik dalam setiap 

tahunnya. 

Berdasarkan analisis tingkat 

efisiensi biaya produksi pada tahun 

2014 menghasilkan presentase 

sebesar 100,3%, ini menunjukkan 

kriteria tidak efisien. Pada tahun 

2015 berada di kriteria cukup efisien 

karena hasil presentasenya sebesar 

92,3% sedangkan tahun 2016 

presentase menunjukkan angka 

80,5% ini berarti termasuk dalam 

kriteria cukup efisien. Analisis 

tingkat efisien  juga dipengaruhi oleh 

analisis selisih biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik dalam setiap 

tahunnya. 

Dengan melihat hasil analisis 

anggaran menggunakan analisis 

selisih terhadap komponen biaya 

produksi dapat digunakan sebagai 

alat untuk menentukan tingkat 

efisiensi biaya produksi.Dari hasil 

analisis tingkat efisien biaya 

produksi dapat dicari penyebab yang 

mempengaruhi hasil dengan melihat 

analisis selisih komponen biaya 

produksi. 

2. Saran 

Agar perusahaan dapat mencapai 

kriteria yang efisien maka yang dapat 

dilakukan adalah dengan 

menganalisis BBB, BTKL dan 

BOP.Untuk memaksimalkan hasil 

analisis tingkat efisien maka 

perusahaan harus memperhatikan 

selisisih antara anggaran dan realisasi 

biaya produksi.Perlunya perusahaan 

menerapkan analisis selisih untuk 

setiap komponen biaya produksi agar 

pada tahun berikutnya perusahaan 

dapat mencapai nilai yang efisien. 
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