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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Tujuan dari perusahaan baik perusahaan jasa maupun perusahaan industri 

adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan berkembang dalam 

persaingan yang semakin tajam. Karena itu perusahaan harus menekan semua biaya, 

termasuk biaya produksi atau meningkatkan penjualan produk. Untuk menekankan 

biaya produksi, maka efisiensi biaya produksi yang salah satunya adalah biaya 

pemeliharaan mesin merupakan masalah penting. Hal ini menyebabkan manajemen 

perlu melakukan pengendalian biaya serta melakukan penghematan di berbagai 

sektor. 

Suatu perusahaan yang bersifat profit oritiented, seperti PT Timah, Tbk, 

haruslah dapat memenuhi permintaan atas produknya. PT Timah Tbk merupakan 

salah satu BUMN yang berskala besar, yang bergerak dibidang pertambangan timah 

dan mineral ikutan lainnya serta bahan galian industri, dan perdagangan serta jasa. 

Perusahaan pertambangan PT Timah Tbk terpadu yang kegiatannya meliputi bidang 

eksploitasi, penambangan dan peleburan timah serta pemasaran dan penjualan 

beberapa jenis logam timah yang dihasilkan. 

Menghasilkan produk yang berkualitas merupakan salah satu strategi timah 

dalam memasarkan produknya. Perubahan atas volume produksi dalam kurun waktu 

tertentu haruslah diimbangi dengan pemeliharaan mesin produksi. Kelancaran 
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aktivitas produksi sangat bergantung pada mesm yang digunakan. Karenanya 

diperlukan fasilitas pemeliharaan terhadap mesin tersebut. Pemeliharaan adalah suatu 

fungsi dalam suatu perusahaan yang sama pentingnya dengan fungsi yang lainnya. 

Dengan adanya kegiatan pemeliharaan mesin tersebut, maka mesin-mesin akan lebih 

terpelihara dan terjamin dalam memproduksi yang sesuai dengan harapan. Produksi 

yang baik akan menghasilkan produk yang bermutu dan diharapkan dapat bersaing di 

pasaran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Pendapatan perusahaan melalui penjualan PT Timah, Tok yang sebagian besar 

berasal dari penjualan timah tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata 

uang dan harga timah intemasional, tetapi juga oleh situasi industri pertambangan 

lokal yang telah mengalami perubahan sejak tahun 2001 sebagai akibat maraknya 

penambangan inkonvensional, yang dimotori oleh penyandang dana yang Juga 

berperan sebagai eksportir bij ih ti mah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.443/MPP/KEP/5/2002 tanggal 24 Mei 

2002 ("Surat Keputusan") telah meningkatkan pengendalian pasokan bijih timah dari 

Indonesia ke pasar dunia. Namun pada saat yang sama telah memicu munculnya 

pabrik-pabrik peleburan skala kecil yang menghasilkan dan mengekspor logan timah 

tanpa merek serta meningkatkan suasana persaingan yang tidak setara dalam 

rnendapatkan bijih timah darat. Hal ini telah menyebabkan terjadinya kenaikan biaya 

produksi. 

Untuk menekankan biaya produksi, perusahaan perlu rnelakukan pengelolaan 

biaya-biaya produksi yang salah satunya adalah biaya perneliharaan rnesin. 
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Pengelolaan biaya pemeliharaan mesin produksi dapat dilakukan dengan perencanaan 

dan pengendalian biaya tersebut. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dilakukan 

secara terpadu dan menyeluruh. Jni dimaksudkan untuk menjaga keawetan dan 

ketahanan mesin agar tetap dapat menghasilkan produk yang berkualitas yang baik. 

Pemeliharaan mesin juga diharapkan jika ada peningkatan volume produksi dalam 

batas maksimum maka mesin tetap dapat berproduksi dengan baik. 

Jika perusahaan seperti PT Timah, Tbk terus melakukan produktivitasnya 

dengan mengabaikan kegiatan pemeliharaan terhadap mesin, kemungkinan besar 

mesin-mesin akan mengalami kemacetan dan pada akhimya mesin harus dilak.-ukan 

perbaikan atau penggantian atas kerusakan mesin-mesin yang terjadi. Dengan kata 

lain, perusahaan dapat melakukan produktivitasnya dengan biaya yang relatif lebih 

rendah dengan tidak mengabaikan kegiatan pemeliharaan terhadap mesin. 

Biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan mesin produksi harus seefisien 

mungkin sehingga dalam kegiatan tersebut harus dilakukan dengan pengendalian 

biaya yang baik melalui anggaran biaya. Pengelolaan dengan baik menyebabkan 

kegiatan operasional perusahaan dapat dilak.'Ukan secara efisien. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

mengenai jumlah produksi mempengaruhi biaya pemeliharaan mesin pada PT Timah, 

Tbk, maka dalam skripsi ini dipilih judul "PENGARUH VOLUME PRODUKSI 

TERHADAP BIA YA PEMELIHARAAN MES IN PRODUKSI PADA PT TIMAR, 

TBK". 



4 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian mengenai latar belakang permasalahan yang telah penulis 

jabarkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti dan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini adalah : 

1. Apakah perubahan dalam volume produksi mempunyai pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap biaya pemeliharaan mesin produksi pada PT Timah, Tbk? 

2. Apakah perencanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan mesin produksi 

tersebut telah dapat dikatakan efisien bagi perusahaan PT Timah, Tbk? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan volume produksi apakah cukup 

signifikan terhadap biaya pemeliharaan mesin. 

2. Untuk mengetahui apakah perencanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan 

mesin produksi tersebut telah dapat dikatakan efisien bagi perusahaan. 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam memahami 

pengaruh jumlah produksi terhadap biaya pemeliharaan mesin produksi 

perusahaan. 
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2. Bagi perusahaan, mendapat sumbangan pemikiran dan masukan yang 

bermanfaat sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam mengeluarkan 

jumlah biaya pemeliharaan mesin produksi perusahaan. 

3. Bagi mahasiswa dan masyarakat umum, mend a pat pengetahuan mengena1 

pengaruh volume produksi terhadap biaya pemeliharaan mesin produksi. 

1.4 . Kerangka Pemikiran 

Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi. 

Volume dapat diartikan sebagai jumlah atau banyaknya hasil yang diperoleh dari 

suatu kegiatan. Volume produksi dapat diartikan jumlah atau banyaknya produk yang 

dihasilkan dalam kegiatan produksi. Peningkatan volume produksi dapat 

rnernpengaruhi biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan rnesin. 

Biaya adalah jumlah uang yang dinyatakan dari surnber-sumber ekonomi yang 

dikorbankan (terjadi dan akan terjadi) untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai 

tujuan tertentu. Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

rnenjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian 

atau penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi 

yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Pemeliharaan mesin salah satu usaha untuk mempertahankan kualitas suatu 

produk yang dihasilkan. Dengan kualitas yang baik maka produk yang dihasilkan 

mempunyai daya saing di pasaran baik pasar domestik maupun pasar internasional. 

= 
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Pengukuran kualitas tidak terlepas dari alat pengukurannya yaitu biaya 

kualitas. Biaya kualitas dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu biaya 

pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan ekstemal. 

Di dalam penelitian Wahyu Mayanty (2003), biaya pencegahan yang salah satu 

unsurnya adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan alat berat 

dialokasikan terbesar di antara biaya-biaya yang lain. Ini dikarenakan biaya 

pencegahan mempunya1 pengaruh yang paling besar terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

Pengelolaan biaya yang dikeluarkan haruslah efisien sehingga tidak ada 

kegiatan pemborosan yang dilakukan. Efisiensi itu sendiri berarti adalah ketepatan 

cara (usaha, kerja) dalarn menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang 

waktu, tenaga, biaya). Jadi dapat disimpulkan bahwa efisien tidak hanya berhubungan 

dengan biaya, tetapi juga berhubungan dengan waktu dan tenaga atau dengan kata 

lain efisien itu berhubungan dengan penghematan meliputi biaya, waktu dan tenaga. 

1.5 . Hipotesis 

Hipotesis merupakan anggapan sementara yang harus dibuktikan 

kebenarannya. Pada penelitian ini hipotesis yang ingin diujikan adalah "Volume 

produksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya pemeliharaan mcsin 

produksi". 
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1.6 . Mctodc Pcnclitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Pembahasan dan objek Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan 

PT. Timah, Tbk dengan pembahasan mengenai volume produksi bijih timah untuk 

penambangan Iepas pantai dan pengaruhnya terhadap biaya pemeliharaan mesin 

produksi tersebut. 

1.6.2 Definisi dan Pengukuran 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti dengan menspesifikasikan ke dalam variabel yang 

diukur dalam penelitian. Dalam hal ini dapat diketahui berapa besarnya kontribusi 

variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikatnya atau variabel 

dependen serta arah dan hubungan yang terjadi. 

Sesuai judul skripsi ini, dapat ditentukan 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang tidak tergantung 

dengan variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini disebut 

variabel X yaitu jumlah atau volume produksi. Volume produksi merupakan 

jumlah produksi bijih timah untuk penambangan lepas pantai yang dihasilkan oleh 

PT Timah, Tbk. 

2. Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang tergantung atau 

dipengaruhi dengan variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini 

disebut variabel Y yaitu biaya pemeliharaa.n mesin produksi. Biaya pemeliharaan 
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mesin produksi adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh PT Ti mah, Tok dalam 

setiap bulan untuk pemeliharaan mesin produksi untuk penambangan lepas 

pantai. 

1.6.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Untuk membahas permasalahan maka penulis akan mengumpulkan data-data 

yang diperlukan baik berupa : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari obyek yang diteliti. 

Adapun dalam data primer ini pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan 

metode observasi dan dokumentasi Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi 

dilakukan dengan cara melihat dan mengolah data-data berupa dokumen-dokumen 

dan arsip-arsip perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, 

yaitu laporan produksi dan laporan biaya pemeliharaan mesin. Sedangkan observasi 

merupakan pengamatan langsung ke obyek yang diteliti dengan mencatat secara 

sistematis semua data yang dibutuhkan. Dalam hat ini penulis rnengamati dan 

mencatat data-data yang ada dalam unit kerja pada PT. Timah, Tbk k.hususnya 

Departemen Keuangan dan Direktorat Keteknikan bagian perbengkelan mesin. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dengan cara mempelajari 

masalah yang berhubungan dengan obyck yang diteliti. Data sekunder dapat 
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bersumber dari buku-buku pedoman, _literatur yang disusun oleh ahli yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang dianalisis atau dengan cara 

studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian at.as bahan-bahan teori 

diperpustakaan guna mencari penjelasan dan pemahaman yang lengkap mengenai 

produksi dan biaya pemeliharaan dan pengaruhnya. 

1.6.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah teknik analisis 

kuantitatif dan teknik analisis kualitatif 

1. Teknik Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis data secara matematis statistik dengan 

menggunakan bentuk-bentuk rumus. Model analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini berbentuk analisis regresi linier sederhana. Bentuk formula yang digunakan dalam 

analisis ini adalah: 

1. Analisis rcgresi linicr scdcrhana 

Y=a+bX 

Rumus perhitungan a dan b adalah: 

b= nIXY-IXIY 
,1IX 2 -(nIX)2 



LY-bl:X 
a=-----

n 

Keterangan: a = konstanta 

b= koefisien regresi biaya pemeliharaan mesin 

Y= biaya pemeliharaan mesin 

X= volume produksi 

2. Analisis korelasi, dengan menggunakan rumus 

Keterangan : r = Koefisien Korelasi 

X = Volume produksi 

Y = Biaya pemeliharaan mesin 

N=Jumlah sampel yang diamati (dalam bulan) 

Nilai koefisien r berkisar antara -1 sampai + 1. Adapun kriteria 

pemanfaatannya adalah: rumus ini digunakan untuk menguji hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Dalam hal ini adalah untuk menguji 

apakah ada hubungan / pengaruh yang kuat dan signifikan antara volume produksi 

dengan biaya pemeliharaan. 

Nilai korelasi r berkisar antara -1 sampai +I yang kriteria pemanfaatannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai r > 0 artinya telah terjadi hubungan yang linear positif maksudnya 

semakin besar nilai X (variabel independen) maka semakin besar pula nilai Y 
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(variabel dependen), atau sebaliknya dengan semakin kecilnya nilai X (variabel 

independen) maka semakin kecil pula nilai Y (variabel dependen). 

2. Jika nilai r < O artinya telah t_erjadi hubungan yang linear negatif maksudnya 

semakin kecil nilai variabel X (variabel independen) maka semakin besar nilai Y 

(variabel dependen), atau semakin besar nilai X (variabel independen) maka 

semakin kecil nilai variabel Y (variabel dependen). 

3. Jika nilai r = 0 artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan Y. 

3. Uji t 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah mengenai terdapat pengaruh 

atau tidaknya analisis kedua variabel. Hipotesis yang akan digunakan adalah: 

Ho :Tidak terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara volume produksi 

terhadap biaya pemeliharaan mesin produksi. 

HI : Terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara antara volume produksi 

terhadap biaya pemeliharaan mesin produksi. 

Hipotesis ini perlu diuji menggunakan t-test dengan taraf signifikasi yang 

digunakan sebesar 5 % ( 0,05 ). Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Adapun kriteria pengan1bilan keputusan adalah sebagai berik."Ut : 

• Jika t hitung < t tabel, Ho diterima, H l ditolak 

• Jika t hitung > t tabel, Ho ditolak, H 1 diterima. 



12 

2 Tcknik Analisis Kualitatif 

Dalam analisis kualitatif, penulis akan mencatat, mengklasifikasikan, dan 

mcnganalisis data dan informasi yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan 

gambaran sesungguhnya yang terjadi di perusahaan. Data tersebut kemudian akan 

dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan. Dari hasil penelitian tersebut 

ditarik kesimpulan serta saran yang sebaiknya diterapkan perusahaan itu. 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan yang akan penulis lakukan <la.lam penelitian ini terdiri dari lima 

bab, yang secara garis besarnya yaitu: 

BAB! 

BAB II 

PENDAHULUAN 

Di <la.lam bab ini diuraikan mengenai la.tar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi 

penelitian yang terdiri alas ruang lingkup pembahasan dan objek 

penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran, 

teknik analisis data, dan sistematika pembahasan. 

LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori-teori yang <la.pat digunakan untuk mendukung dan 

mendasari penelitian yang penulis dapatkan dari literatur-literatur yang 

relcvan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis hahas. 

Landasan teori ini menguraikan pengertian akuntansi manajemen; konscr 
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biaya; klasifikasi biaya; volume produksi yang terdiri dari pengertian 

volume produksi, faktor-faktor yang menentukan volume produksi, 

kapasitas produksi dan implikasinya terhadap anggaran biaya; konsep 

biaya pemeliharaan yang terdiri dari pengertian biaya pemeliharaan mesin, 

klasifikasi biaya pemeliharaan, dan tujuan dari pemeliharaan; dan lingkup 

anggaran dan peranan anggaran; serta pengertian dari efisien. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan sejarah singkat perusahaan; visi,misi dan strategi; 

pihak-pihak afiliasi dan anak perusahaan PT Timah, Tbk; tata kelola 

perusahaan dan struktur organisasi perusahaan; kondisi ekonomi PT 

Timah, Tbk saat ini; penggolongan biaya produksi; proses produksi; 

mesin dan peralatan produksi; volume produksi dan biaya pemeliharaan 

mesin produksi; dan penambahan/pengalihan atau pengurangan peralatan 

produksi bijih timah. 

BAB IV PENGARUH VOLUME PRODUKSI TERHADAP BIAYA 

PEMELIHARAAN MESIN PADA PT TIMAH, TBK 

Bab ini berisikan analisis pengaruh volume produksi terhadap biaya 

pemeliharaan mesin produksi pada PT Timah, Tbk yang terdiri dari 

analisis korelasi, analisis koefisien dentem1inasi, analisis regresi linear 

sederhana; analisis hubungan biaya pemeliharaan mesin produksi terhadap 
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pengadaan mesm produksi yang baru; analisis pengelolaan biaya 

pemeliharaan mesin produksi perusahaan yang terdiri dari analisis 

perencanaan biaya pemeliharaan mesin produksi dan pengendaliaan biaya 

pel11eliharaan inesin produksi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis 

penelitian serta saran yang diajukan penulis sehubungan dengan 

penelitian. 
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