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PENGARUH BIAYA  TENAGA KERJA LANGSUNG DAN BIAYA 

BAHAN BAKU TERHADAP VOLUME PRODUKSI 

(Studi Kasus pada PT Wirhan Sari Permai) 

 

Dewi Yunita Ayuningtiyas 

Abstrak 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor dominan dalam suatu perusahaan. 

Tanpa tenaga kerja, mustahil perusahaan dapat dijalankan. Seperti halnya tenaga 

kerja, bahan baku merupakan salah satu unsur penting dalam proses produksi. 

Oleh karena itu, PT Wirhan Sari Permai membutuhkan tenaga kerja langsung dan 

bahan baku yang berkualitas. Dan perusahaan harus mampu mengolah biaya 

tersebut agar aktivitas operasional dapat berjalan dengan lancar. Atas dasar 

pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku terhadap volume produksi pada PT 

Wirhan Sari Permai. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu mengumpulkan data biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku tahun 2008 sampai 2012. Kemudian 

dilakukan metode yang meliputi uji asumsi klasik, uji F, uji t, analisis koefisien 

determinasi (R
2
). Untuk menganalisis data, menggunakan software SPSS versi 

16.00. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

bahan baku memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap volume produksi.  

 

Keyword : Biaya Tenaga Kerja Langsung, Biaya Bahan Baku, Volume Produksi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Tuntutan yang dihadapi oleh sektor dunia usaha saat ini semakin berat 

seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang mendorong ke arah kompetisi yang semakin ketat. Persaingan yang 

semakin tajam tersebut akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan harus 

mengambil keputusan yang tepat untuk memungkinkan kelangsungan dan 

pertumbuhan perusahaan serta untuk meningkatkan keunggulan bersaing 

perusahaan. Hal ini juga dikarenakan oleh semakin bertambahnya jumlah 

konsumen yang membutuhkan pelayanan, baik itu dalam bidang jasa maupun 

dalam bidang manufaktur. 

Sektor industri manufaktur yang tidak kalah penting perannya adalah 

sektor industri khususnya dalam bidang otomotif, yang pada perkembangannya 

dewasa ini mengalami peningkatan yang sangat pesat karena didukung 

permintaan akan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin  tinggi. 

Khususnya di kota Sidoarjo, pada saat ini banyak konsumen yang 

memanfaatkan alat transportasi yang menggunakan peralatan mesin otomotif. 

Komponen peralatan mesin otomotif sangat penting bagi alat transportasi.  

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peralatan mesin otomotif ini 

adalah PT Wirhan Sari Permai. Perusahaan ini bergerak dalam industri 
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pengolahan karet otomotif (Automotive Rubber Manufacture), yakni selang 

karet, selang radiator, karet pir, landasan dasar, dan selang hawa. Perusahaan ini 

berlokasi di Jl. Sukodono Km. 1,5 Desa Keboan Sikep, Kecamatan Gedangan 

Kabupaten Sidoarjo.  

Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang handal, 

kooperatif, dan loyal terhadap perusahaan dan kebijaksanaannya akan dapat 

memberi sumbangan yang cukup besar dalam pencapaian tujuan. Ini sangat 

penting bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi yang besar sebagai balas 

jasa atas manfaat yang telah diberikan guna meningkatkan volume produksi. 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor dominan dalam suatu 

perusahaan. Tanpa tenaga kerja, mustahil perusahaan dapat dijalankan. 

Pemanfaatan jam tenaga kerja langsung harus diperhatikan dan diupayakan 

untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien, terutama jika 

dihubungkan dengan tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi 

(Maudyana, 2007: 2). Begitu pula penggunaan jam tenaga kerja langsung yang 

kurang efektif dalam memproduksi produk tertentu akan menyebabkan 

ketidakefektifan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Tenaga kerja yang handal merupakan salah satu sumber daya terpenting 

bagi perusahaan PT Wirhan Sari Permai sebagai sebuah industri yang bergerak 

dalam bidang peralatan mesin otomotif. Sebagai suatu sumber daya, tenaga 

kerja memiliki kontribusi terhadap hasil produksi perusahaan. Selain itu, 

perusahaan juga menentukan besarnya keuntungan atau kerugian dari hasil 
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produksi yang dibandingkan dengan besarnya biaya tenaga kerja langsung yang 

telah dikeluarkan pada periode tertentu. 

Persediaan bahan baku merupakan salah satu bentuk investasi yang 

hampir selalu ada pada perusahaan dan aktiva terpenting dalam menunjang 

kelancaran aktivitas produksi karena merupakan bahan utama, karena nilai 

persediaan mencapai 40% dari seluruh investasi modal. Kesalahan dalam 

penetapan besarnya modal yang tertanam dalam perusahaan akan mempunyai 

efek langsung terhadap keuntungan perusahaan (Riyanto, 1996: 69). 

Bahan baku merupakan salah satu unsur penting dalam proses proses 

produksi, dengan tersedianya bahan baku dalam jumlah dan waktu yang tepat 

akan memperlancar proses produksi dalam perusahaan, sehingga diharapkan 

dengan lancarnya proses produksi tersebut dapat menghasilkan produk yang 

sesuai dengan keinginan konsumen baik jumlah dan waktunya, sebaliknya jika 

proses produksi kurang lancar akan menghasilkan produk yang kurang 

memuaskan konsumen dan kosumen sendiri akan berpindah ke produsen lain. 

Apabila terjadi maka perusahaan akan kehilangan konsumennya, volume 

penjualan akan menurun dan laba yang diraih akan berkurang (Assauri, 1998: 

219). Dengan terjadinya bahan baku dalam jumlah waktu yang tepat, maka 

proses produksi berjalan sehingga pengiriman produk berjalan sehingga 

pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dapat 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 
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Pada perusahaan manufaktur, masalah yang sering dihadapi adalah 

masalah kelancaran proses produksi berupa penangganan persediaan bahan 

baku yang tepat agar tidak terjadi kelebihan serta kekurangan bahan baku, 

perusahaan harus dapat mengelola persediaan yang dimiliki sebaik mungkin 

sesuai dengan kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan.  

Tanpa adanya bahan baku, aktivitas produksi tidak dapat berjalan 

dengan sempurna, hal ini dikarenakan bahan baku merupakan salah satu bagian 

terpenting bagi jalannya kegiatan operasional perusahaan, dengan demikian 

jumlah bahan baku harus tersedia. Artinya, bahan baku harus tetap berada pada 

jumlah yang ditetapkan. Jika jumlah persediaan bahan baku terlalu kecil 

(outstock) akan dapat menghambat proses produksi dan secara tidak langsung 

akan menimbulkan kerugian, mengingat sejumlah sumber daya lain 

menganggur. Apabila jumlah persediaan bahan baku terlalu besar (overstock), 

akan menyebabkan penimbunan yang akan mengakibatkan tingginya biaya 

yang dikeluarkan untuk memelihara dan penyimpanan. Selain itu juga akan 

menimbulkan kerugian karena persediaan bahan baku juga merupakan harta 

dan sifatnya sensitif terhadap penurunan harga pasar, pemborosan, pencurian, 

kerusakan dan kelebihan biaya sebagai akibat salah pengelolaan. Kegiatan ini 

berhubungan dengan penjadwalan pengeluaran bahan (Murdufin dan Mahfud, 

2007:4). Perusahaan harus mampu membangun kerja sama dengan pihak 

pemasok (supplier), baik melalui ikatan kontrak kemitraan ataupun melalui 

hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Kemampuan memelihara 
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hubungan baik dengan para pemasok menhadi jaminan bagi perusahaan untuk 

mendapatkan pasokan material secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, 

dan tepat harga. Jaminan kecukupan material menjadi tiang penopang terhadap 

keberlangsungan produksi secara berkesinambungan. Ini berkaitan dengan 

fungsi procurement atau pengadaa (pembelian). Hal ini, sangat disadari oleh PT 

Wirhan Sari Permai untuk bisa memperhitungkan persediaan bahan baku agar 

tidak lebih atau kurang. 

 Bahan baku juga sangat mendukung dalam rangka meningkatkan 

jumlah output yang akan diproduksi. Keterbatasan bahan baku akan 

menghambat proses produksi. Dalam hal ini, PT Wirhan Sari Permai perlu 

mengukur besarnya pengaruh biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan 

baku terhadap hasil produksi, pengukuran tersebut berkaitan dengan volume 

produksi. Karena dengan mengetahui tingkat volume produksi maka 

perusahaan akan mengetahui tingkat prestasi tenaga kerja dan banyaknya bahan 

baku yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk. 

PT Wirhan Sari Permai dalam bidang industri pengolahan karet 

membutuhkan tenaga kerja langsung dan bahan baku yang berkualitas. Dengan 

tingginya permintaan pasar, maka tenaga kerja langsung dan bahan baku 

dituntut selalu tersedia untuk perusahaan. Dan perusahaan harus mampu 

mengolah biaya tersebut agar aktivitas operasional dapat berjalan dengan 

lancar. 
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Berdasarkan alasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian serta membahas masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi 

yang berjudul : “PENGARUH BIAYA  TENAGA KERJA LANGSUNG 

DAN BIAYA BAHAN BAKU TERHADAP VOLUME PRODUKSI (Studi 

Kasus pada PT Wirhan Sari Permai) ” 

 

1.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi 

permasalahannya yaitu Adakah pengaruh biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya bahan baku terhadap volume produksi pada PT Wirhan Sari Permai ? 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini berdasarkan 

rumusan masalah diatas, yaitu untuk membuktikan pengaruh biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya bahan baku terhadap volume produksi pada PT 

Wirhan Sari Permai.  
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1.3  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan beberapa manfaat, 

yaitu: 

1. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

produksi dan ketenagakerjaan bagi PT Wirhan Sari Permai. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan 

keuangan, yang mampu memaksimalkan nilai perusahaan. 

c. Membantu dalam membuat keputusan di masa yang akan 

datang. 

d. Membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

penggunaan bahan baku dan pemanfaatan tenaga kerja 

langsung. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Merupakan sarana belajar untuk mengidentifikasikan, 

menganalisis dan merencanakan masalah  yang nyata sehingga 

akan lebih meningkatkan pengertian dan teori-teori di bangku 

kuliah. 
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b. Mengetahui sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan 

dalam praktik. 

c. Diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan 

di bidang keuangan, khususnya menyangkut tentang volume 

produksi yang dihasilkan dalam perusahaan. 
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