
PENDAHULUAN 

 

 Dalam menghadapi situasi dan kondisi persaingan ekonomi dan bisnis pada 

era globalisasi saat ini, setiap perusahaan besar, menengah, dan kecil, serta usaha 

perorangan, harus dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Dalam mencapai tujuan 

tersebut perusahaan harus tepat dalam melakukan pengambilan keputusan agar 

perusahaan memperoleh laba semaksimal mungkin. Pengambilan keputusan ini 

sangat penting dikarenakan menyangkut masa mendatang yang akan dihadapi 

perusahaan. Dalam setiap pengambilan keputusan informasi sangatlah penting. 

Informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan salah satunya 

adalah informasi tentang biaya diferensial. 

 Pada umumnya tujuan utama dari setiap perusahaan adalah untuk 

meningkatkan laba agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta 

agar usahanya menjadi lebih maju. Analasis biaya diferensial mengukur berapa besar 

pendapatan jika perusahaan memilih suatu alternatif. Setiap perusahaan harus 

mengetahui cara agar dapat menghasilkan produk dengan kualitas sebaik mungkin 

dan dengan biaya serendah mungkin agar perusahaan dapat meningkatkan laba serta 

dapat bersaing. 

 Tilaar (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Biaya Diferensial 

Dalam Pengambilan Keputusan Membeli Atau Memproduksi Sendiri Bahan Baku 

Daging Ayam lahan Pada UD. Adi Paslah Manado” dalam penelitian ini dikatakan 

bahwa perusahaan akan lebih menghemat waktu dan biaya apabila membeli bahan 

baku dari pemasok. Namun pada penelitian Rantung (2015) yang berjudul “Analisis 

Biaya Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Membeli Atau Memproduksi 

Sendiri Dan Analisis Biaya Peluang Pada RM. Pondok Hijau” dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa perusahaan akan lebih menghemat biaya produksi apabila 

memproduksi sendiri bahan baku. Berdasarkan dua uraian di atas, peneliti tertarik  

untuk mengetahui keefektifan  analisis biaya diferensial dalam pengambilan 

keputusan membeli atau memproduksi sendiri  bahan baku. 



Penelitian ini dilakukan pada RM. Bu Toha yang bertempat di wilayah 

kabupaten Semarang. RM. Bu Toha bukan merupakan satu-satunya perusahaan yang 

bergerak dalam bidang kuliner di Kabupaten Semarang, maka dari itu perusahaan 

harus dapat bersaing dengan Rumah Makan lain. Pada situasi seperti ini pihak 

manajemen RM. Bu Toha dihadapkan dalam pengambilan keputusan untuk membeli 

bahan baku dari pemasok atau memproduksi sendiri. Bahan baku utama dalam usaha 

RM. Bu Toha adalah ayam kampung.  

Selama ini RM. Bu Toha lebih memilih untuk membeli bahan baku ayam dari 

pemasok daripada memproduksi sendiri. Alasannya dikarenakan kurangnya 

pengetahuan dalam pemeliharaan ayam berapa banyak biaya yang diperlukan dalam 

pemeliharaan ayam. Melihat dari kenyataan itu maka diperlukan suatu perhitungan 

untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh pemilik dalam menjalankan 

usahanya selama ini dengan membeli bahan baku ayam dari pihak lain sudah tepat 

atau belum, karena belum tentu juga dalam suatu perusahaan meproduksi bahan baku 

sendiri berarti dapat memperoleh laba lebih besar, begitu pula sebaliknya belum tentu 

dengan perusahaan membeli bahan baku dari pemasok menghasilkan laba yang lebih 

besar.  

Dalam situasi seperti ini pihak manajemen RM. Bu Toha memerlukan 

informasi yang akurat mengenai biaya diferensial yang dapat dijadikan pilihan 

alternatif dalam mengambil keputusan antara membeli bahan baku dari pihak lain 

atau memproduksi sendiri.  

Menurut Munawir (2002) informasi akuntansi diferensial adalah informasi 

biaya yang akan terjadi di masa depan yang diperkirakan berbeda antara alternatif 

satu dengan alternatif lainnya, sehingga informasi akuntansi diferensial sangat 

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan agar dapat menentukan pilihan secara 

akurat.  Berdasarkan pendapat diatas maka alternatif yang dapat dilakukan yaitu 

dengan memproduksi bahan baku ayam kampung itu sendiri. Memproduksi sendiri 

bahan baku yang dimaksudkan adalah dengan memelihara ayam kampung dari bibit 



hingga siap diolah untuk dijadikan bahan baku masakan. Hal yang sering kali 

menjadi masalah dalam pengambilan keputusan ini yaitu tidak adanya jaminan 

kualitas bahan baku dari pemasok serta kebutuhan bahan baku yang sangat banyak. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi yang lebih 

lengkap mengenai peranan biaya diferensial dalam menentukan keputusan antara 

membeli atau memproduksi sendiri bahan baku ayam pada RM. Ayam Goreng Bu 

Toha. Penelitian ini juga diharapkan agar bermanfaat bagi pemilik RM. Ayam 

Goreng Bu Toha untuk menganalisis peluang terhadap keputusan dalam menentukan 

pilihan antara membeli atau memproduksi sendiri bahan baku ayam. 

 



 




