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Abstrak 

PT. Aquamate Indonesia Industries  merupakan perusahaan Penanaman Modal 

Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang manufaktur proses kaca tempered dengan 

proses bisnis berdasarkan pesanan (Job Order). Di masa pandemi ini perusahaan 

menghadapi penurunan penjualan. Tingginya biaya operasi yang disebabkan karena 

besarnya biaya gaji karyawan produksi yang bersifat tetap menjadi salah satu penyebab 

kerugian perusahaan. Pendapatan yang semakin menurun dimasa pandemi sudah tidak 

dapat lagi menutupi  biaya  yang terjadi diperusahaan, sehingga perusahaan berencana 

untuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk mempertahankan keberlangsungan 

perusahaan.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan 

perusahaan dengan mengurangi jumlah karyawan yang dilihat dari  aspek keuangan 

perusahaan  untuk menekan kerugian dimasa pandemi. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Langkah analisis 

data meliputi: (1) memisahkan elemen biaya berdasarkan perilaku biaya, (2) 

menganalisis margin kontribusi perusahaan (3)menghitung jumlah pengurangan 

karyawan (4) menganalisis dampak pengurangan jumlah karyawan pada struktur biaya 

perusahaan.  

Hasil analisis pada bab IV menunjukkan bahwa rasio margin kontribusi 

perusahaan senilai 43% atau senilai Rp622.284.185  tidak dapat menutup biaya 

tetapnya sebesar Rp112.973.774.  Dengan mengurangi 40 orang karyawan produksi, 

margin kontribusi perusahaan dapat menutup biaya tetapnya.  

Kata Kunci:  Pengambilan Keputusan,  Margin Kontribusi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembatasan terhadap aktivitas masyarakat harus dilakukan untuk mencegah 

penularan virus corona, hal tersebut menyebabkan penurunan daya beli yang 

mengakibatkan perekonomian terpuruk. Menurut Agus Gumiwang K. Menteri 

Perindustrian pada Kompas.com, sektor industri mengalami penurunan kapasitas 

produksi hampir 50 persen terkecuali industri alat Kesehatan dan obat-obatan. Industri 

yang paling terkena dampak dari musibah ini ialah industri manufaktur.  

 PT. Aquamate Indonesia Industries  merupakan perusahaan Penanaman Modal 

Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang manufaktur proses kaca tempered yang 

beralamat  di Jl. Airlangga No. 15-19 Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur. PT. Aquamate 

Indoenesia Industries menganut proses bisnis berdasarkan pesanan (job order). 

Perusahaan memiliki 99 orang karyawan yang terdiri dari beberapa fungsi yaitu bagian 

administrasi, produksi, dan pemasaran. Sistem pengupahan atau gaji yang diberikan 

perusahaan bersifat tetap setiap bulannya, baik itu gaji untuk bagian produksi dan 

bagian lainnya.  
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Grafik 1. 1 

 Penurunan Pendapatan PT. Aquamate Indonesia Industries  

 

Sumber: PT. Aquamate Indonesia Industries 2020 

Di masa pandemi ini perusahaan menghadapi beberapa kendala seperti: penundaan 

kontrak kerja hingga pembatalan pesanan yang menyebabkan volume produksi 

menurun. Selain itu, adanya himbauan pemerintah untuk work from home, hingga 

anjuran melakukan social distancing yang menimbulkan pembatasan pada saat proses 

produksi berlangsung. Kendala tersebut berdampak pada penurunan  pendapatan 

perusahaan yang dapat dilihat pada grafik 1.1. Sejak awal Januari perusahaan sudah 

mengalami penurunan penjualan ditambah lagi dengan adanya pandemi yang 

menyebabkan penjualan terus menurun hingga Juni. Penurunan pendapatan dan 

tingginya biaya operasi perusahaan mempengaruhi profitabilitas perusahaan hingga 

menyebabkan kerugian. Bagian keuangan perusahaan mengatakan bahwa pendapatan 
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sudah tidak dapat lagi menutupi  biaya  yang terjadi diperusahaan, sehingga perusahaan 

berencana untuk mengurangi jumlah karyawan untuk mempertahankan 

keberlangsungan perusahaan.   

Profitabilitas merupakan  kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber 

dayanya untuk menghasilkan pendapatan yang melebihi pengeluarannya. Dengan kata 

lain profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari 

operasinya. Setiap perusahaan ingin memiliki profitabilitas yang baik dengan hasil 

yang optimal dalam setiap proses bisnisnya. Melakukan analisis terhadap profitabilitas  

dapat membantu manajer dalam melakukan pengambilan keputusan manajemen. 

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi profitabilitas  perusahaan antara lain: 

tingkat pertumbuhan pendapatan, volume aktivitas perusahaan, hingga biaya yang 

tidak terkendali. Perusahaan tidak dapat mengendalikan tingkat pertumbuhan 

pendapatan dari faktor eksternal seperti ketika keadaan ekonomi sedang terpuruk, 

sehingga yang dapat dikendalikan adalah biaya yang terjadi pada perusahaan.  

PT. Aquamate Indonesia Industries memiliki 99 orang karyawan yang dimana 

73 diantaranya merupakan karyawan produksi yang digaji tetap tiap bulannya. Gaji 

karyawan produksi merupakan komponen biaya tetap yang paling tinggi diantara biaya 

tetap lainnya. Dengan adanya penurunan penjualan maka produktivitas karyawan 

produksi juga menurunn karena perusahaan beroperasi berdasarkan job order. 

Penurunan poduktivitas karyawan produksi menyebabkan banyak karyawan produksi 

yang berkerja tidak pada kapasitas normal dan digaji secara penuh oleh perusahaan, 
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sehingga perusahaan akan dibebani dengan biaya tetap berupa gaji karyawan yang 

tinggi disetiap bulannya.  

Dalam pengambilan keputusan mengurangi jumlah karyawan pada perusahaan, 

manajemen membutuhkan informasi data keuangan yang dapat merepresentasikan 

mengenai perubahan perilaku biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel terhadap  laba 

operasi ketika terjadi perubahan pada tingkat pendapatan. Informasi tersebut dapat 

disajikan dalam bentuk format laba rugi margin kontribusi. Dalam laporan laba rugi 

margin kontribusi, biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel dan  biaya tetap yang 

dapat membantu manajer dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan pembuatan  

keputusan. Margin kontribusi merupakan  jumlah pendapatan yang tersisa setelah 

dikurangi biaya variabel. Dari margin kontribusi dapat dilihat bagaimana pendapatan 

yang tersisa tersebut  dalam menutup biaya tetap produk atau secara keseluruhan dan  

menghasilkan laba operasi.  Jika jumlah margin kontribusi tidak cukup untuk menutup 

biaya tetap, maka perusahaan akan mengalami kerugian pada periode tersebut. 

Sehingga dapat dilihat seberapa besar jumlah biaya yang harus dikurangi untuk 

menekan kerugian perusahaan. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian 

“Analisis Profitabilitas dalam Pengambilan Keputusan Pengurangan Jumlah 

Tenaga Kerja pada PT. Aquamate Indonesia Industries”.  
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka 

rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah “Berapakah 

jumlah karyawan yang dapat dikurangi untuk menekan kerugian dimasa pandemi?” 

 

1.3.Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka dalam penelitian  ini 

pengambilan keputusan terbatas  untuk melihat bagaimana pengaruh  pengurangan 

jumlah tenaga kerja untuk menekan kerugian dimasa pandemi pada perusahaan 

atau pada aspek keuangan perusahaan.  

 

1.4.Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk membantu perusahaan dalam 

pengambilan keputusan  yaitu  berapakah jumlah karyawan yang dapat dikurangi 

untuk menekan kerugian dimasa pandemi yang ditinjau dari aspek keuangan 

perusahaan.  

 

1.5.Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

perusahaan yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan jumlah karyawan  untuk menekan 

kerugian  dimasa pandemi yang dilihat dari aspek keuangan perusahaan.  
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1.6.Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis studi kasus yang dimana 

penelitian akan dipusatkan pada suatu objek tertentu dan hanya akan berlaku 

terbatas pada objek yang diteliti. 

 

1.6.2. Objek Penelitian  

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Aquamate Indonesia 

Industries yang beralamat di Jl. Airlangga No. 15 Sidokare, Sidoarjo, Jawa 

Timur.  

 

1.6.3. Data yang dibutuhkan 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data penjualan dan biaya yang terjadi selama Juli 2019 sampai dengan Juni 

2020. 

2. Daftar Gaji Karyawan PT. Aquamate Indonesia Industries. 

 

1.6.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Menurut Hartono (2013) observasi merupakan teknik dalam 

mendapatkan data primer dengan mengamati objek secara langsung. Pada 

penelitian ini observasi dilakukan  ke objek penelitian yaitu PT. Aquamate 

Indonesia Industries. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan komunikasi antara dua arah 

untuk  mendapatkan data dari responden (Hartono, 2013). Wawancara 

dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam perusahaan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti kepala produksi, 

accounting, hingga  bagian finance.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data(dokumen), bisa 

data primer maupun data sekunder, di mana data tersebut dapat mendukung 

proses penelitian hingga nantinya menghasilkan sebuah hasil penelitian 

yang akurat. Dokumen yang digunakan ialah  data sekunder berupa laporan 

keuangan yang berupa Laba Rugi  PT. Aquamate Indonesia Industries 

periode Juli 2019 sampai dengan Juni 2020. 

 

1.6.5. Analisis Data  

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini maka langkah-langkah 

yang harus dilakukan: 

1. Memisahkan elemen biaya berdasarkan perilaku biaya 

2. Menganalisis margin kontribusi perusahaan  

3. Menghitung jumlah pengurangan karyawan 

4. Menganalisis dampak pengurangan jumlah karyawan pada struktur biaya 

perusahaan.  
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1.7. Sistematika Penulisan  

Dalam membantu memberikan gembaran mengenai penulisan skipsi ini, maka 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, 

manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan  

BAB II  :LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang landasan teori guna 

mendukung penelitian ini yaitu akuntansi manajemen, 

pengertian biaya, serta pengerian margin kontribusi.  

BAB III   :GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan 

yaitu PT. Aquamate Indonesia Industries diantaranya 

mengenai sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, personalia perusahaan, 

proses produksi perusahaan, serta laporan laba rugi 

perusahaan.  

BAB IV  :ANALISIS DATA 

Bab ini akan diuraikan mengenai identifikasi  biaya  
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Seperti memisahkan elemen biaya berdasarkan perilaku, 

lalu menganalisis margin kontribusi perusahaan, dan 

mengidentifikasi biaya tetap perusahaan untuk 

pengambilan keputusan pengurangan biaya. 

    BAB V   :KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, serta 

keterbatasan penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dengan adanya penurunan dimasa 

pandemi dengan melihat struktur biaya perusahaan menggunakan margin kontribusi. 

Rata-rata margin kontribusi sebesar 43% yang artinya terdapat 43% sisa rupiah atau 

senilai Rp622.284.185 yang berkontribusi untuk  biaya tetap dan laba operasi, tidak 

cukup untuk menutup biaya tetap karena tingginya biaya tetap dan menyebabkan 

perusahaan merugi Rp112.973.774, sehingga perusahaan harus melakukan 

pengurangan terhadap biaya tetapnya sebesar Rp112.973.774.  Dengan mengidentifikasi 

biaya tetap yang terjadi diperusahaan didapat bahwa persentase biaya paling tinggi 

ditempati oleh biaya gaji karyawan produksi, sehingga dengan mengurangi jumlah 

karyawan produksi sebanyak 40 orang maka margin kontribusi perusahaan dapat 

menutupi biaya tetapnya  dan menekan kerugian.  

 

5.2.Saran 

Untuk dapat membantu perusahaan agar tidak merugi, PT. Aquamate Indonesia 

Industries harus mengurangi  biaya tetapnya sebesar Rp112.973.774 yang didapat dari 

margin kontribusi dalam menutup biaya tetap perusahaan. Biaya gaji karyawan 

produksi pada PT. Aquamate Indonesia Industries merupakan biaya tetap yang 
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jumlahnya paling tinggi dan  sama disetiap  bulan dan tidak dapat ditelusuri  dengan   

perubahan volume kegiatan. Dengan adanya penurunan penjualan, tingginya biaya gaji 

produksi akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Maka dari itu, dengan 

mengurangi 40 orang karyawan produksi maka margin kontribusi perusahaan dapat 

menutupi biaya tetap perusahaan.   
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