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ABSTRAK 
Judul: “MANFAAT BIAYA STANDAR DALAM PENGENDALIAN BIAYA 

PRODUKSI” 
 
 

Perusahaan perlu perhatian yang besar atas biaya produksi, karena biaya 
produksi adalah biaya yang paling besar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh 
karena itu, perusahaan harus mampumelaksanakan pengendalian terhadap biaya 
produksi tersebut, untuk melakukan pengendalian itu diperlukan tolak ukur. Salah 
satu tolak ukur tersebut adalah biaya standar. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai biaya standar yang dapat digunakan manajemen 
dalam pengendalian biaya produksi. 
  Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah biaya 
standar telah di susun dengan baik?, dan apakah biaya standar telah bermanfaat dalam 
pengendalian biaya peoduksi? Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengendalian penyusunan biaya standar, dan untuk mengetahui biaya 
standar sudah bermanfaat dalam pengendalian biaya produksi. Hipotesis yang 
diajukan penulis adalah biaya standar  sudah bermanfaat dalam  pengendalian biaya 
produksi, pada PT.  Nirwana Textile Industri. 
  Penulis memilih objek penelitian pada PT. Nirwana Textile Industri yaitu 
sebuah perusahaan textile yang berada di Majalaya, Bandung. Metode yang 
digunakan penulis dalam melakukan penelitian tersebut adalah metode deskriptif 
analisis yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis 
data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. 
Dalam pengumpulan data penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pihak 
perusahaan tersebut. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa perusahaan 
ini telah menetapkan biaya standar yang memadai, baik terhadap biaya bahan baku, 
biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik. Berdasarkan biaya standar tersebut 
perusahaan dapat membandingkan biaya produksi sebenarnya dengan biaya standar 
sehingga dapat diketahui penyimpangan yang terjadi dalam biaya produksi, sehingga 
manajer yang bersangkutan dapat mengambil tindakan korektif atas penyimpangan 
tersebut. 
 Dengan demikian hipotesis bahwa biaya standar  sudah bermanfaat dalam  
pengendalian biaya produksi, pada PT.  Nirwana Textile Industri dapat diterima. 
Penulis juga memberi saran agar perusahaan lebih berkoordinasi dan bekerja sama 
antar tiap bagian, menetapkan batasan toreransi penyimpangan yang dianggap 
material dan melakukan penelitian atas penyimpangan tersebut, dan juga memberi 
saran agar menaikan upah karyawan agar setidaknya sesuai dengan Upah Minimum 
Regional (UMR). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis sekarang ini persaingan yang terjadi semakin ketat diantara 

perusahaan yang ada, khususnya perusahaan sejenis, maka dari pihak perusahaan 

dituntut untuk meningkatkan daya saingnya agar dapat mempertahankan aktivitasnya, 

serta menghasilkan laba sesuai harapan yang diinginkan oleh perusaha. Untuk dapat 

mencapai laba yang diharapkan, pinpinan perusahaan harus menyadari perlunya 

pengorganisasian semua sumber daya perusahaan dengan baik, yang didukung oleh 

pemanfaatan dan pengelolaan fakor-faktor produksi seperti: pemanfaatan tenaga 

kerja, memelihara mesin dan fasilitas produksi perusahaan. Di samping itu agar 

perusahaan dapat bersaing dalam aktivitas usahanya, maka timbullah berbagai 

kebijaksanaan yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak perusahaan dengan tujuan untuk 

dapat mempertahankan hidupnya serta dapat mengembangkan usahanya. 

Sebagai perusahaan manufaktur tentu tidak dapat terlepas dari masalah biaya 

baik biaya produksi langsung maupun biaya produksi tidak langsung. Biaya tersebut 

harus ditangani dengan sungguh-sungguh karena menyangkut kelangsungan hidup 

serta perkembangan perusahaan. Dalam mengatasi masalah biaya tersebut diperlukan 

adanya perencanaan dan pengendalian yang baik atas biaya-biaya tersebut. 

Perencanana dan pengendalian biaya produksi ini mustahil dapat dilakukan 

pinpinan perusahaan hanya dengan pengamatan secara langsung. Pinpinan 

perusahaan memerlukan alat Bantu untuk malaksanakan pengamatan. Alat Bantu 

yang dimaksud adalah sistem akuntansi, dan yang lebih relevan adalah sistem 

akuntansi biaya.  
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Pengendalian baru dikatakan efektif bila dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan. Umumnya tujuan perusahaan adalah menggunakan sumber 

daya secara minimal untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam mencapai tujuan 

perusahaan itu maka diperlukan adanya efisiensi, selain itu perlu juga diketahui 

apakah perusahaan  telah menggunakan tehnik-tehnik dan proses produksi yang 

paling ekonomis. 

Efisiensi dan efektifitas baru dapat terwujud kalau pelaksanaan operasi 

perusahaan telah direncanakan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan perlu 

dianalisis terlebih dahulu apa penyebabnya, kemudian diambil tindakan koreksi 

sebelum penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi serius. 

Rencana pelaksanaan operasi ini diuraikan dalam bentuk anggaran yang disusun 

berdasarkan standar-standar yang berlaku. Anggaran yang disusun berdasarkan 

setandar tersebut mempunyai peranan dalam mencegah terjadinya penyimpangan. 

Penyimpangan tersebut tidak mungkin dapat dihindari, namun penyimpangan 

tersebut dapat diperkecil dengan melakukan perbandingan antara yang telah 

ditetapkan semula dengan hasil sebenarnya telah dicapai dangan hasil perbandingan 

tersebut. Selanjutnya selisih yang terjadi perlu dianalisis untuk menetahui secara tepat 

penyebab terjadinya penyimpangan.Analisis selisih perlu dilakukan dan dilaporkan 

secara tepat dengan metode penyajian yang baik, sehingga dapat mendukung 

tindakkan perbaikan yang diambil dalam melakukan pengendalian biaya. 

Penulis memilih “PT Nirwana Textile Industri” sebagai objek penelitian karena 

“PT Nirwana Textile Industri” telah menerapkan sistem biaya standar guna 

memperkecil pemborosan yang akan terjadi. Karena dengan semakin kecilnya 

pemborosan maka kita dapat memperkecil biaya produksi, dengan kecilnya biaya 

poduksi maka akan mempermurah harga produksi dan harga jual sehingga PT 

Nirwana Textile Industri dapat bersaing dengan pesaingnya. Penulis ingin 

mengetahui manfaat biaya setandar tersebut dalam membantu manajemen untuk 

mengendalikan biaya produksi. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

pada “PT Nirwana textile Industri” dalam menyusun skripsi dengan Judul: 

“Manfaat Biaya Standar Dalam Pengendalian Biaya Produksi” 

(Study Kasus pada “PT Nirwana Textile Industri” Majalaya, Kabupaten Bandung) 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah biaya standar telah di susun dengan baik 

2. Apakah biaya standar telah bermanfaat dalam pengendalian biaya 

peoduksi 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak pada masalah yang ada, maka dapat dirumuskan maksud dan 

tujuan dilakukan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengendalian penyusunan biaya standar. 

2. Untuk mengetahui biaya standar sudah bermanfaat dalam pengendalian 

biaya produksi. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna baik secara langsung maupun 

tidak langsung bagi: 

1. Penulis. 

Agar dapat memperoleh kesempatan untuk mempelajari dan mendalami 

Akuntansi Biaya secara peraktek sebagai bahan pertimbangan dengan 

teori yang telah diperoleh selama kuliah khususnya mengenai 
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perhitungan harga pokok setandar dan agar dapat menambah penetahuan 

dan pengalaman penulis. 

2. Perusahaan. 

Diharap agar dapat menjadi masukan dan sumbangan berarti bagi 

manajemen “PT Nirwana Textile Industri” sebagai bahan informasi dan 

pertimbagan dalam penyempurnaan pelaksanaan perhitungan harga 

pokok setandar yang benar dalam penentuan harga jual. 

3. Masyarakat. 

Diharapkan agar dapat berguna bagi teman-teman mahasiswa lain yang 

tertarik meneliti masalah yang sama dan dapat dijadikan bahan referensi 

bagi peneliti berikutnya. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Semakin ketatnya persaingan dalam perusahaan yang menghasilkan produk yang 

sejenis maka perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk menetapkan strategi 

dalam rangka menarik minat konsumen terhadap produk mereka. Manajemen 

perusahaan berusaha untuk membuat produk yang bermutu tinggi, lebih murah dan 

lebih menarik dari produk lain yang sejenis, salah satu cara yaitu dengan menekan 

biaya produksi yang sewajarnya tanpa bermaksud mengurangi kualitas produk yang 

akan dihasilkan. 

Kemampuan bersaing akan dimiliki perusahaan melalui harga yang murah 

dengan tetap menjaga kualitas produk dengan menggunakan biaya produksi yang 

sekecil mungkin, hal ini akan dapat tercapai jika dilakukan pengendalian dengan baik.  

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Willson dan Cambell (1997;4) sebagai berikut: 

 “Tujuan pengendalian biaya adalah untuk memperoleh sejumlah produk 
atau hasil yang sebesar-besarnya dengan kualitas yang dikehendaki, dari 
pemakai sejumlah bahan tertentu, tenaga kerja, usaha, atau fasilitas yaitu 
memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dengan biaya yang sekecil mungkin 
dalam kondisi-kondisi yang ada.” 
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Untuk mengetahui pengendalian biaya produksi dapat diukur dengan melakukan 

analisis selisih antara biaya setandar dengan biaya sesungguhnya terjadi.Biaya 

setandar adalah biaya yang ditetapkan. Biaya setandar dapat menjadi pedoman bagi 

manajer seperti yang dikatakan Mulyadi (2005;388) sebagai berikut:  

“Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen, berapa 
biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga 
mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara memperbaiki metode 
produksi pemilihan tenaga kerja dan kegiatan yang lain”. 
 Sedangkan pengertian biaya setandar itu menurut Charks T. Horrgren dan 

George Fosret (2006;216): 

 “A standard is a carefully determined price, cost, or quantity: it is usually 
expressed on a per unit basis”.  Menurut Adolp Matz, Milton F. Usry dan 
Lawrence H. Hammer (2002;18-1): “A standard cost is predetermined  cost of 
manufacturing a single unit or  a specificquantity of product during a specific 
period” 
Perbandingan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya disebut analisis 

selisih. Melalui analisis selisih ini perusahaan dapat mengetahui pengimbangan biaya 

sesungguhnya dari biaya setandar. Dari hasil analisis ini diselidiki penyebab 

terjadinya, untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya 

selisih yang merugikan. 

Berdasar uraian maka penulis dalam penelitian ini akan mencoba untuk dapat 

membuat hipotesa deskriptif sebagai berikut: 

“Biaya standar  sudah bermanfaat dalam  pengendalian biaya produksi, pada 

PT.  Nirwana Textile Industri.” 

 

 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode 

deskriptif analisis. Menurut Drs. Rusdin, M.Si (2002:219) metode deskriptif analisis 
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yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menyimpulkan, menganalisis, 

dan menguji data sehubungan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

1. Penelitian kepustakaan (library research). 

Penelitian kepustakaan adalah cara pengumpulan data sekunder dengan 

cara mencari informasi atau data secara teoritis melalui literature-

literature, catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.  

2. Penelitian lapangan (field research) 

Penelitian lapangan merupakan cara pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung keperusahaan yang akan diteliti, 

dimana data yang akan diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Dengan cara melakukan wawancara langsung dengan penglola 

perusahaan yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang 

kualitatif yang menyangkut masalah yang akan diteliti. 

b. Observasi 

Kegiatan pengamatan secara langsung atas objek yang diteliti 

untuk mengetahui tantang pelaksanaan yang sebenarnya. 

Pengamatan dilakukan untuk menambah informasi yang sudah 

didapatkan dari wawancara dan penelitian lapangan yang 

kemudian diolah lebih lanjut guna dianalisis dan dilakukan 

interpretasi data sehingga diperoleh kesimpulan. 

 Sesuai hipotesis deskriptif, bahwa biaya standar telah bermanfaat dalam 

pengendalian biaya produksi  maka terdapat variable yaitu bermanfaatnya biaya 

standar sebagai alat pengendali biaya produksi, indikatornya adalah: 
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1. Penyusunan biaya standar yang memadai antara lain: 

a) Penyusunan biaya bahan baku standar 

b) Penyusunan biaya tenaga kerja langsung standar 

c) Penyusunan biaya overhead standar 

2. Efektifitas dan efisiensi dari biaya produksi 

a) Efektifitas penentuan biaya standar dalam pengendalian biaya 

produksi 

b) Efisiensi penerapan biaya standar dalam pengendalian biaya 

produksi 

 Hipotesis akan dibuktikan dengan cara membandingkan antara indikator dengan 

hasil observasi 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Adapun lokasi yang digunakan peneliti untuk menyusun sekripsi ini adalah 

sebuah perusahaan textile yang bergerak dalam bidang pembuatan knitting, knit 

processing, yarn dyeing, weaving yang berlokasi di Majalaya, dan penelitian ini 

dilakukan oleh penulis mulai bulan Oktober 2006 sampai Maret 2007. 
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Bab II 

 Tinjauan Pustaka 

 
2.1. Penertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan induk dari cabang ilmu akuntansi biaya. Sehingga 

sebelum menjelaskan akuntansi biaya penulis lebih dahulu mendefinisikan 

pengertiam dari akuntansi. 

Menurut Donald E. Kieso, dan kawan-kawan (2001;2) pengertian akuntansi 

adalah:  

“Accounting is a process of three activities; identifying, recording, and 

communicating the economic events of the information”.  

Menurut K. Fred Skousen, dan kawan-kawan. (2000;5) pengertian akuntasi 

adalah:  

“Accounting is a service activity, its function is to provide quantitative 
information, primary financial in nature, about economic entities that is 
intened to be useful in making economic decision in making reasoned choices 
among alternative course of action”. 
Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

merupakan suatu proses yang meliputi tiga aktifitas yaitu mengidentifikasikan, 

mencatat, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi pada pihak yang 

berkepentingan guna mengambil keputusan dalam suatu organisasi.  

 

2.2. Biaya 

2.2.1. Pengertian Biaya 

Dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan perlu membedakan antara 

biaya (Cost) dengan beban (Expense). Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas 
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mengenai istilah cost dan expense penulis menyajikan beberapa pengertian, seperti 

dibawah ini: 

Menurut mulyadi (2005;8), pengertian biaya dalam arti luas biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada empat unsur pokok dalam 

definisi biaya tersebut diatas antara lain: 

1) Biaya merupakan pengorbanan sumber  
2) Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. 
3) Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. ekonomi.  
4) Diukur dalam satuan uang. 

Menurut Hansen dan Mowen (2004;36) yang dialih bahasakan oleh Dewi F, 

Arnos K, didefinisikan sebagai berikut:  

“biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat 

ini atau masa yang akan datang bagi organisasi”. 

 Menurut Bayburn (1999;4) yang dialih bahasakan oleh Sugyanto 

didevinisikan biaya adalah:  

“biaya mengukur pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk 
mencapai tujuan organisasi. Untuk suatu produk, biaya menunjukan 
ukuran moneter sumber daya yang digunakan, seperti bahan, tenaga 
kerja, dan overhead pabrik”.  
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam standar akuntasi 

keuangan (SAK) (2004;18) pengertian beban didefinisikan sebagai berikut: 

 “Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 
akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aktiva atau 
terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 
menyangkut pembagian pada penanaman modal.” 
 

2.2.2. Klasifikasi Biaya 

Menurut Supriyono (1999;18), kalsifikasi biaya adalah: 

 “klasifikasi atau penggolongan adalah proses pengelompokan secara 
sistematis atas keseluruhan unsur-unsur yang ada kedalam kelompok-
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kelompok tertentu yang lebih ringkas, untuk memberikan informasi 
yang lebih berart”. 

  Agar data biaya dapat digunakan secara maksimal oleh pihak-pihak 

manajemen baik untuk membantu perencanaan, pengendalian, maupun untuk 

kepentingan-kepentingan lainnya, maka biaya perlu diklasifikasikan menurut jenis 

atau hubungannya. 

Menurut Usry dan Carter (2004;40-47) yang dialih bahasakan oleh Krista, 

klasifikasi ini didasarkan pada hubungan antara biaya dengan: 

1) Produk (partai tunggal, tumpukan atau unit barang dan jasa). 
2) Volume produksi. 
3) Departemen pabrikasi, proses, pusat biaya, atau subdevisi 

lainnya. 
4) Periode akuntansi. 
5) Keputusan yang diusulkan, pelaksanaan, atau evaluasi. 
 

2.2.2.1.  Biaya Dalam Hubungan Produk 

bila biaya diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan produk maka biaya 
terdiri dari: 

1) Biaya produksi (manufacturing cost) 

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan akibat adanya kegiatan 

produksi yang menyangkut biaya bahan baku langsung, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam perusahaan industri 

biaya produksi merupakan biaya utama yang dikeluarkan olah 

perusahaan. Biaya produksi ini nilainya berubah-ubah tergantung pada 

volume produksinya. 

2) Beban komersial  

Beban komersial dapat terbagi menjadi dua kelompok besar yang 

terdiri dari: beban pemasaran dan beban administrasi: 

a) Beban pemasaran dimulai pada saat produksi pabrik terakhir 

yaitu pada saat pabrikasi diselesaikan dan barang-barang dalam 

kondisi siap jual. 
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b) Biaya administrasi meliputi beban yang dikeluarkan dalam 

mengatur dan mengendalikan organisasi. 

 

2.2.2.2.  Biaya Dalam Hubungan Dengan Volume Produksi 

bila biaya diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan volume produksi 

maka biaya terdiri dari: 

1) Biaya tetap (fixed cost). 

Biaya tetap merupakan biaya yang nilai totalnya dikelompokan secara 

konstan dalam batas kegiatan yang lelevan. 

2) Biaya variable (variable cost). 

Biaya variable merupakan biaya yang nilai total berubah secara 

proporsional tergantung pada peubahan dalam aktivitas batas yang 

relevan. 

3) Biaya semi variable (semi variable Cost). 

Biaya semi variable merupakan biaya yang mengandung unsure-unsur 

biaya tetap dan biaya variable. 

 

2.2.2.3.  Biaya Dalam Hubungan Dengan Departemen Produksi dan Bagian 

Lain. 

bila biaya diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan departemen 

produksi dan bagian lain maka biaya terdiri dari: 

1) Biaya yang dikeluarkan oleh departemen produksi dan pembantu. 

a) Biaya departemen langsung ( direct departemental cost) 
b) Biaya departemen tidak langsung (indirect departemental cost) 

2) Biaya yang dikeluarkan oleh bagian lainnya. 

a) Common cost, merupakan biaya fasilitas atau jasa tenaga kerja 

dalam operasi perusahaan. 
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b) Joint cost, merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu 

proses produksi yang dihasilkan lebih dari satu jenis produk 

 

2.2.2.4. Biaya Dalam Hubungan Dengan Periode Akuntansi 

bila biaya diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan periode akuntansi 

maka biaya terdiri dari: 

1) Peneluaran modal (capital expenditure). 

Peneluaran modal merupakan peneluaran perusahaan dimana manfaat 

baru dapat dirasakan pada masa mendatang (dalam jangka panjang) 

dan pengeluaran tersebut dicatat sebagai aktiva. 

2) Peneluaran pendapatan (revenue expenditure). 

Pengluaran pendapatan merupakan pengeluaran perusahaan dimana 

manfaat dapat dirasakan pada periode berjalan (dalam jangka pendek) 

dan pengeluaran tersebut dicatat sebagai beban (expense). 

 

2.2.2.5. Biaya Dalam Hubungan Dengan Keputusan, Pelaksanaan, dan Evaluasi 

Setiap manajer suatu perusahaan pernah dihadapkan pada suatu kondisi 

dimana manajer itu harus mengambil keputusan dari beberapa alternative yang ada. 

Berdasarkan keadaan tersebut biaya padat digolongkan sebagai: 

1) Biaya deferensiasi, merupakan biaya yang relevan dalam proses 

pengambilan keputusan  

2) Biaya tambahan, merupakan biaya yang akan terjadi jika suatu 

alternative yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan pilihan. 

3) Biaya tunai, merupakan biaya-biaya yang memerlukan pembayaran 

uang kas dengan segera atau dalam jangka pendek sebagai akibat 

adanya keputusan manajemen. 
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4) Biaya kesempatan, merupakan pendapatan atau penghematan biaya 

yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya suatu aternatif dalam 

proses pengambilan keputusan. 

5) Biaya terbenam, merupakan biaya yang terjadi pada masa lalu dan 

manfaatnya masih dapat dinikmati pada masa sekarang. 

Ketika kinerja manajemen harus dievaluasi, maka sangat penting untuk 

mempertimbangkan biaya yang terkendali dan biaya yang tidak terkendali serta biaya 

relevan dan biaya tidak relevan. Biaya yang tidak terkendali merupakan biaya yang 

tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam proses pengevaluasian. 

 

2.2.3. Biaya Produksi 

Bagi perusahaan industri secara umum, biaya produksi merupakan biaya yang 

terbesar yang dikeluarkan olah perusahaan. Biaya produksi merupakan gabungan dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya 

produksi juga merupakan unsur biaya pokok bagi perusahaan karena dari biaya 

produksi tersebut dapat ditentukan harga pokok barang yang dihasilkan dan dijual 

sehingga dapat menjadi pedoman untuk menentukan harga jual dan merencanakan 

laba. 

Menurut Mulyadi (2005;14) pengertian biaya produksi adalah sebagai 

berikut:  

“Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk menglola 
biaya bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual menurut 
objek pengeluaran. Secara garis besar biaya produksi dibagi menjadi 
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead .” 
menurut Rayburn (1999;31) yang dialih bahsakan oleh Sugyanto biaya 

produksi adalah:  

“Biaya produksi termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan 
overhead pabrik yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau 
jasa. Biaya perancangan atau teknik produk yang terjadi sebelum proses 
manufaktur juga merupakan biaya produksi.” 
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Dalam hubungan dengan produk, biaya produksi biaya produksi dibagi 

menjadi dua yaitu:  

1) Biaya produksi langsung, adalah biaya produksi yang dapat diberikan 

secara langsung kepada produk. Jenis biaya yang termasuk dalam 

biaya ini adalah: 

a) Biaya bahan baku, dimana biaya ini merupakan harga 

perolehan dari biaya bahan baku yang digunakan dalam proses 

produksi. Biaya ini dibagi menjadi dua yaitu:  

· Biaya bahan baku utama yang dapat ditelusuri 

langsung kepada produk yang dihasilkan. 

· Biaya bahan baku penolong yang lelatif lebih sulit 

untuk ditelusuri keproduk yang dihasilkan. 

b) Biaya tenaga kerja langsung, dimana biaya ini merupakan 

imbalan jasa atas pengorbanan keahlian dan tenaga dari para 

pegawai yang melaksanakan proses produksi dan sifatnya 

dapat ditelusuri dengan mudah pada produk yang dihasilkan. 

2) Biaya produksi tidak langsung, adalah biaya yang tidak dapat secara 

langsung dibebankan kepada produk yang dihasilkan atau merupakan 

biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung. 

 

2.2.3.1.  Biaya Bahan Baku 

Menurut Mulyadi (2005;275) biaya bahan baku langsung adalah:  

“Biaya bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian 

menyeluruh produk jadi”.  

Menurut Usry dan Carter (2004;40) dialih bahasakan oleh Krista, biaya 

bahan baku langsung adalah:  
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“Biaya bahan baku adalah semua bahan yang membentuk bagian 

integral dari barang jadi dan yang dapat langsung dalam kalkulasi biaya 

produk.” 

menurut Rayburn (1999;32) yang dialih bahasakan olah Sugyanto, biaya 

bahan baku laingsung adalah: 

“Biaya bahan baku adalah biaya setiap bahan baku yang menjadi bagian 

tidak terpisahkan dari produk jadi”.  

Dari pengertian diatas, biaya bahan baku adalah biaya dari semua bahan yang 

membentuk bagian tidak terpisahkan dari produk jadi. 

 

2.2.3.2.  Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Menurut Rayburn (1999;32) yang dialih bahasakan oleh Sugyanto, biaya 

tenaga kerja langsung adalah: 

“Biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang diperoleh pekerja yang 

mengubah bahan dari keadaan mentah menjadi produk jadi”. 

 Menurut Mulyadi (2005;319) biaya tenaga kerja langsung adalah:  

“Biaya tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang 
dikeluarkan kariawan untuk mengelola produk. Biaya tenaga kerja 
langsung adalah harga yang dibebankan untuk menggunakan tenaga 
kerja manusia tersebut”. 
Menurut Samryn (2001;25) biaya tenaga kerja langsung adalah:  

“Biaya tenaga kerja langsung adalah terdiri dari biaya tenaga kerja 

pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah kedalam 

produk-produk tertentu”. 

Dari pengertian diatas; biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang 

dibebankan untuk menggunakan tenaga kerja dan dapat ditelusuri hubungannya 

dengan mudah kedalam produk tertentu. 
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2.2.3.3.  Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Rayburn (1999;33) yang dialih bahasakan oleh Sugyanto, biaya 

overhead pabrik adalah:  

“Overhead pabrik kadang-kadang disebut sebagai overhead produksi 
atau beban pabrik. Overhead pabrik mencakup semua biaya produksi 
selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Penekanan ini adalah 
pada istilah biaya produksi; overhead pabrik tidak termasuk beban 
pemasaran dan administrasi.” 
 

2.3. Akuntansi Biaya 

Menurut Supriyono (1999;12) : 

“akuntansi biaya menyediakan informasi secara terperinci mengenai biaya 
dan dapat digunakan sebagai alat pengawasan manajemen. Informasi 
biaya tersebut juga bermanfaat bagi manajer dalam menentukan biaya 
produksi secara tepat”. 

Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang membahas 

mengenai penentuan harga pokok produk. Tujuan penentuan harga pokok produk 

adalah mambantu perhitungan laba – rugi dan perhitungan harga pokok persediaan 

barang yang diproduksi. 

Akuntansi biaya secara khusus berkaitan dengan biaya produksi. Dalam 

perhitungan biaya peoduksi, akuntansi biaya mengikuti proses pengolahan yang 

dimulai dari bahan baku sampai menjadi produk yang siap untuk dijual. Pada setiap 

tahap pengolahan memerlukan pengorbanan sumber daya, sehingga akuntansi biaya 

dimaksudkan untuk mencatat setiap pengorbanan sumber daya yang kemudian 

menghasilkan informasi biaya produksi yang terjadi untuk menghasilkan suatu 

produk. 

 

2.3.1. Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang bertujuan untuk 

melakukan pencatatan, perhitungan, sampai dengan melakukan analisis. Sebagai hasil 
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dari pengawasan yang telah dilakukan dan kemudian membuat laporan untuk pihak 

manajemen. Menurut Mulyadi (2005;7) pengertian akuntansi biaya adalah: 

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan 

cara tertentu serta menafsirkan terhadapnya”.  

Menurut Rayburn (1999;3) yang dialih bahasakan oleh Sugyanto pengertian 

akuntansi biaya adalah:  

“Akuntansi biaya mengidentifikasikan, mendefinisikan, mengukur, 
melaporkan, dan menganalisis berbagai unsur biaya langsung dan biaya 
tidak langsung serta berkaitan dengan produksi serta pemasaran barang 
atau jasa. Akuntansi biaya juaga mengukur kinerja, kualitas produk, 
dan produktifitas”.  
Dari pengertian di atas, akuntansi biaya dapat dikatakan sebagai suatu proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian, dan analisis berbagai unsur biaya 

langsung dan biaya tidak langsung, serta dapat mengaju kualitas prodak dan 

produktifitas. 

 

2.3.2. Fungsi dan Tujuan Akuntansi Biaya 

Setiap kegiatan dalam akuntansi biaya, dimulai dari proses pencatatan, 

pengawasan, dan kemudian membuat suatu laporan yang sangat berguna bagi pihak 

manajemen dalam perencanaan kebijakan perusahan sampai dengan persoalan-

persoalan khusus. Tujuan akuntansi biaya menurut Mulyadi (2005;7) yaitu: 

1) Penentuan harga pokok produk. 

2) Pengendalian produk. 

3) Pengambilan keputusan khusus. 

Untuk mengetahui tujuan harga pokok produk, akuntansi biaya mencatat, 

menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuat produk atau biaya-biaya 

penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan atau disajikan adalah biaya-biaya yang 

telah terjadi dimasa lalu. Penetapan harga pokok produk ditunjukan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak luar dan kebutuhan manajemen. 
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Akuntansi untuk tujuan pengendalian harus didahulukan dengan penentuan 

biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Melakukan 

pemantauan apakah biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya 

dikeluarkan dan melakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi serta 

menyajikan informasi mengenai penyebab penyimpangan tersebut. Tujuan 

pengendalian biaya ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak dalam 

perusahaan. Dengan demikian akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian merupakan 

bagian dari akuntansi manajemen. 

Pengambilan keputusan khusus (baik jangka pendek, maupun jangka panjang) 

menyangkut masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang lelevan dengan 

pengambilan keputusan khusus (misal, penyusutan anggaran) selalu berhubungan 

deangan informasi yang akan datang dan merupakan hasil dari suatu proses 

peramalan. Laporan akuntansi uantuk memenuhi tujuan pengambilan keputusan 

adalah bagian dari akuntansi manajemen. 

Menurut Rayburn (1999;4) yang dialih bahasakan oleh Sugyanto, 

mengmukakan fungsui dan tujuan akuntansi biaya adalah sebagai berikut:  

“Fungsi dan tujuan akuntansi biaya yang paling utama adalah sebagai 
alat bantu manajemen dalam melakukan perencanan dan pengndalian. 
Akuntansi biaya juga dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan agar sesuai dengan 
rencana yang telah dan membandingkan hasilnya yang dicapai dengan patokan 
dan anggaran yang dibuat sebelumnya. Akuntansi biaya juga dapat membantu 
manajemen dalam mengambil keputusan“.  

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya 

tujuan utamanya adalah sebagai alat bantu manajemen dalam perencanaan dan 

pengendalian, selain itu juga dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan agar sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat dan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan. 

 

2.4. Biaya Standar 

System biaya standar merupakan suatu system akuntansi biaya yang mengubah 

informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat menditeksi kegiatan-
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kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang 

ditentukan. 

 

2.4.1. Pengertian Biaya Standar. 

Menurut Mulyadi (2005;387) definisi biaya standar adalah:  

“Biaya standar adalah biaya yang dikeluarkan di muka, yang 
merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat satu-
satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dibawah asumsi 
kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor tertentu”.  
Menurut Rayburn (1999;423) yang dialih bahasakan oleh Sugyanto adalah:  

“Biaya standar menyatakan berapa biaya yang seharusnya dicapai dan 
dapat diterima, tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Biaya 
standar ditentukan secara ilmiah dengan menggunakan studi waktu dan 
efisiensi rencana teknik”.  
Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa biaya standar adalah biaya 

yang ditentukan dimuka secara ilmiah untuk memproduksi unit produk dibawah 

asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor tertentu. 

 

2.4.2. Jenis-jenis Biaya Standar. 

Menurut Rayburn (1999;423) dialih bahasakan oleh Sugyanto:  

“Dalam penerapan biaya standar kita menggunakan tingkat kepastian 
teoritis, praktis, normal, dan kepastian aktual yang diharapkan. Standar 
yang ditetapkan kapasitas teoritis adalah standar ideal karena 
pencerminan efisiensi maksimum. Standar normal dan aktual yang 
diharapkan memberi penyisihan untuk mesin dan aktual yang 
diharapkan memberikan penyisihan untuk mesin yang rusak, kerugian 
bahan normal dan kehilangan waktu yang telah diperkirakan.” 
Menurut Mulyadi (2000;394-395), Jenis biaya standar dapat digolongkan atas 

dasar tingkat keketatan atau kelonggaran: 

1) Standar teoritis. 
Standar ini disebut juga dengan standar ideal yaitu standar yang 
ideal dalam pelaksanaanya dan sulit untuk dapat dicapai. 
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Kebaikan standar teoritis adalah bahwa standar tersebut dapat 
digunakan dalam jangka waktu yang lelatif lama. 

2) Rata-rata biaya waktu yang lama. 
Rata-rata biaya periode yang lalu dapat mendukung biaya-biaya 
yang tidak efisien, yang sudah tidak boleh dimasukan sebagai 
unsur biaya standar. Tapi jenis ini kadang-kadang berguna pada 
saat permulaan perusahaan menetapkan sistem biaya standar dan 
terhadap jenis biaya standar ini secara berangsur-angsur 
kemudian diganti dengan biaya yang benar-benar menunjukkan 
efisiensi. 

3) Standar normal 
Standar normal didasarkan pada taksiran biaya yang akan 
datang, di bawah asumsi ekonomi dan kegiatan yang normal. 
Standar normal berguna bagi manajer dalam mengambil 
keputusan yang bersifat jangka panjang. Standar normal tidak 
begitu bermanfaat ditinjau dari sudut pengukuran pelaksanaan 
tindakan dan pengambilan keputusan jangka pendek. 

4) Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai (attainable high 
performance) 
Standar ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang 
paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan 
pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan 
memperhitungkan ketidak efisienan kegiatan yang tidak dapat 
dihindari terjadinya. 

Menurut Hansen dan Mowen (2004;416), yang dialih bahasakan oleh Dewi 

F, Deni Arnos K, standar biasanya dikelasifikasikan sebagai: 

1) Standar ideal. 
Standar ini meninggikan efisiensi maksimum dan hanya biasa 
dicapai bila semua berjalan lancar. Tidak ada kerusakan mesin 
ataupun kekurangan tenaga. 

2) Standar yang dapat dicapai. 
Standar ini merupakan standar yang dapat dicapai dalam kondisi 
operasi efisien. Terdapat toreransi untuk kerusakan mesin yang 
normal, penghentian sementara, tingkat keahlian yang 
sebelumnya sempurna, dan sebagainya. 

Berdasarkan pengertian di atas didalam jenis biaya standar terdapat tingkatan-

tingkatan yang didasarkan atas kinerja yang dapat dicapai. Standar yang longgar 

memberikan data yang tidak handal untuk mengukur biaya sehingga menyebabkan 
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ketidak efisienan, sehingga perlu ditelaah dan dikoreksi, dan juga menyebabkan 

penurunan produktifitas. 

 

2.4.3. Manfaat dan Kelemahan Biaya Standar. 

Menurut Mulyadi (2005;388-389) manfaat sistem biaya standar dalam 

pengendalian biaya adalah: 

1) Mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan alat yang paling 
penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 

2) Merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaannya 
dengan efektif jika biaya standar ditntukan dengan realisasi. 

3) Memberikan pedoman pada manajemen berapa biaya yang 
seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga 
memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan 
cara memperbaiki metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan 
kegiatan lainnya. 

Sedangkan kelemahannya antara lain: 

1) Tingkat keketatan atau keronggaran standar tidak dapat dihitung 
dengan tepat. 

2) Seringkali setandar cenderung untuk menjadi kaku dan tidak 
fleksibel, meskipun jangka pendek. 

3) Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sehingga 
perbaikan standar jarang sekali dilakukan. 

4) Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. 
5) Jika standar sering diperbaiki, hal ini menyebabkan kurang 

efektifnya standar tersebut sebagai alat ukur pelaksanaan. 
Menurut Rayburn (1999;427) dialih bahasakan oleh Sugyanto manfaat biaya 

standar adalah: 

1) Membuat manajer dan pegawai memperhatikan biaya karena 
varian antara standar dan actual membantu menunjukan 
pemborosan yang terjadi. Standar ini dapat berlaku sebagai 
pedoman bagi manajemen kearah perbaikan. 

2) Membantu perencanaan manajemen untuk beroperasi secara 
efisien dan ekonomis. Karena manajemen harus melakukan studi 
yang menyeluruh mengenai seluruh faktor yang mempengaruhi 
biaya kerika menetapkan standar, mereka seringkali menemukan 
operasi yang membutuhkan perbaikan. 
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3) Mengintergrasi fungsi manajerial, akuntansi dan rencana teknik. 
Penetapan setandar melibatkan pendefinisikan pada perubahan 
tujuan dengan memperhatikan peranan mereka dalam 
pencapaian tujuan tersebut. 

Sedangkan kelemahannya adalah:  

“Penggunana biaya standar untuk pengendalian operasi dalam 

perusahaan, produksi yang lebih canggih dapat menyebabkan dwifungsi 

prilaku.” 

 

2.4.4. Prosedur Penentuan Biaya Standar. 

Menurut Mulyadi (2005;390) penentuan biaya standar terdiri dari: 

1) Biaya bahan baku standar. 

2) Biaya tenaga kerja standar. 

3) Biaya overhead standar. 

 

2.4.4.1.  Biaya bahan baku standar. 

Standar harga bahan baku terdiri dari: kuantitas bahan baku dan harga bahan 

baku. 

1) Standar kuantitas bahan baku. 

Menurut Mulyadi (2005;392) kuantitas standar bahan baku dapat 

ditentukan dengan menggunakan: 

a) Penyelidikan teknis. 
b) Analisis catatan masa lalu dalam bentuk: 

· Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk 
produk atau pekerjaan yang sama dalam periode 
tertentu dimasa lalu. 

· Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam 
pelaksanaan pekerjaan yang paling buruk dimasa lalu. 

· Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam 
pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. 

2) Standar harga bahan baku. 
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Menurut Mulyadi (2000;420) standar harga bahan baku adalah: 

“Harga yang dipakai harga standar dapat berupa: 

a) Harga yang diperkirakan akan berlaku dimasa yang akan 
datang biasanya dalam jangka waktu satu tahun. 

b) Harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. 
c) Harga yang diperkirakan merupakan harga normal dalam 

jangka panjang. 
Menurut Rayburn (1999;429) dialih bahasakan oleh Sugyanto, standar harga 

bahan baku adalah: 

 “Standar harga harus mencerminkan study manajer tentang kodisi 

pasar, harga yang ditetapkan penjual, serta ukuran optimal pesanan 

pembeli“.  

Dari pengertian di atas, tentang harga standar bahan baku, dimana haraga 

yang diperkirakan akan berlaku dimasa yang akan datang merupakan harga normal, 

serta ukuran optimal pesanan pembeli. 

 

2.4.4.2.  Biaya tenaga kerja standar. 

Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur antara lain: jam kerja standar 

dan tarif upah standar. 

1) Jam kerja tenaga standar. 

Jam kerja tenaga standar ditentukan dengan memperhatikan keronggaran 

waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dan factor-

faktor kelemahan kerja. Menurut Mulyadi (2005;392) syarat mutlak 

berlakunya jam tenaga kerja standar adalah: 

a) Tata latak pabrik (Plant layout) yang efisien dengan peralatan 
yang moderen sehingga dapat dilakukan produksi yang 
maksimum dengan biaya yang minimum. 

b) Pengembangan staff perencanaan produksi, rauting, scheduling, 
dan Dispatching, agar supaya proses produksi lancar, tanpa 
terjadi penundaan dan kesimpangsiuran. 

c) Pembelian bahan baku direncanakan dengan baik, sehingga 
tersedia pada saat dibutuhkan untuk produksi. 
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d) Standarisasi kerja kariawan dan metode-metode kerja dengan 
instruksi-interuksi dan latihan-latihan yang cukup bagi kariawan, 
sehingga proses produksi dapat dilaksanakan dibawah kondisi 
yang paling baik. 

 
Menurut Mulyadi (2005;392-393) jam tenaga kerja dapat ditentukan 

dengan cara: 

a) Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu 
pekerjaan dari kartu pokok (Cost Sheet) periode yang lalu. 

b) Membuat test-run operasi produksi dibawah keadaan normal 
yang diharapkan. 

c) Mengadakan penyelidikan gerak dari waktu dari berbagai kerja 
kariawan dibawah keadaan nyata yang diharapkan. 

d) Mengadakan transaksi yang wajar, yang didasarkan pada 
pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. 

2) Tarif upah standar. 

Penentuan tariff upah standar memerlukan pengetahuan mengenai 

kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan 

dan rata-rata tarif upah perjam yang diperkirakan akan dibayar. Menurut 

Mulyadi (2005;393) tarif upah standar ditentukan atas dasar: 

a) Perjanjian dengan organisasi kariawan. 
b) Data upah masa lalu, yang dapat digunakan sebagai tarif upah 

standar adalah rata-rata hitung, rata-rata tertimbang atau media 
dari upah kariawan masa lalu. 

c) Perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. 
 

2.4.4.3.  Biaya overhead standar. 

Menurut Supriyono (1999;109) biaya overhead pabrik standar adalah:  

“Biaya overhead pabrik yang seharusnya terjadi didalam mengolah satu 

satuan produk”.  

Biaya overhead dibebankan pada produk tertentu berdasarkan tarif yang 

ditentukan di muka. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penetapan 

biaya standar tarif biaya overhead yaitu: 

1) Memilih tingkat kepastian yang digunakan yaitu: 



25 

 

a) Kapasitas teoritis, yaitu kapasitas pabrik atau departemen untuk 

menghasilkan produk pada kecepatan penuh, tanpa terhenti selama 

jangka waktu tertentu. 

b) Kapasitas praktis, yaitu kapasitas teoritis dikurangi kerugian-kerugian 

waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan internal 

perusahaan. 

c) Kapasitas normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk berproduksi 

dan menjual produk dalam jangka panjang, dimana sudah 

diperhitungkan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari 

kebutuhan-kebutuhan internal maupun eksternal perusahaan. 

d) Kapasitas yang sesungguhnya yang diharapkan, yaitu kapasitas yang 

sesungguhnya diperhitungakan akan dapat tercapai dalam tahun yang 

akan datang.  

2) Memilih dasar pembebenan biaya overhead kepada produk 

Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya 

overhead pabrik kepada produk antara lain: 

a) Unit produksi 

b) Biaya bahan baku langsung 

c) Biaya tenaga kerja langsung 

d) Jam kerja langsung 

e) Jam mesin. 

3) Setelah mempertimbangkan tingkat kepastian dan dasar pembebanan, 

maka dilaksanakan penaksiran biaya overhead yang terjadi (biaya 

overhead yang dianggarkan) kemudian mengklasifikasikan biaya overhead 

kedalam biaya tetap dan biaya variable. 

4) Penetapan tarif biaya overhead. 

Rumus =   Taksiran Biaya Overhead 

    Taksiran Dasar pembebanan 

Tarif biaya overhead terdiri dari: 
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a) Tarif biaya overhead tetap, dengan rumus sebagai berikut: 

Taksiran Biaya Overhead Tetap 

   Taksiran Dasar Pembebanan 

b) Tarif biaya overhead variable, dengan rumus sebagai berikut: 

Taksiran Biaya Overhead Variabel 

       Taksiran Dasar Pembeban 

 

2.5. Pengendalian Biaya Produksi 

2.5.1. Pengertian Pengendalian 

Menurut James D Wilson dan John B Cambell (1997;12) yang dialih 

bahasakan oleh Tjin Tjin Fenix Tjendera, pengertian pengendalian adalah:  

“Pengendalian (Control) adalah pengembangan dan merevisi norma-
norma (standar) yang merumuskan ukuran pelaksanaan, dan 
menyediakan pedoman serta bantuan pada para anggota manajemen 
yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan yang 
sebenarnya terhadap norma standar”.  
Menurut Usry dan Carter (2004;6) yang dialih bahasakan oleh Krista, 

pengertian pengandalian adalah:  

“Pengendalian (Control) merupakan usaha sistematis perusahaan untuk 
mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan 
rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan 
yang penting. Kegiatan harus terus-menerus diawasi jika manajemen 
ingin tetap berada dalam batasan-batasan ketentuan yang telah 
digariskan. Hasil nyata dari stiap kegiatan dibandingkan dengan 
rencana. Bila terdapat perbedaan besar, dapat dilakukan tindak 
perbaiakan.” 
Menurut Welsch, dan kawan-kawan (2000;3) yang dialih bahasakan oleh 

Purwatiningsih dan Maudy Warouw, pengertian pengendalian adalah:  

“Suatu proses untuk menjamin terciptanya kerja yang efisien yang 

mungkin tercapainya tujuan perusahaan”.  

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalain 

merupakan usaha yang sistematis untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara 
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membandingkan perstasi kerja dengan rencana yang telah ditetapkannya. Selain itu 

membuat tindakan untuk mengkoreksi perbedaan yang terjadi dan penting. 

 

2.5.2. Tujuan Pengendalian 

Menurut James D Wilson dan John B Cambell (1997;14) yang dialih 

bahasakan oleh Tjin Tjin Fenix Tjendera, Tujuan pengendalian adalah:  

“Tujuan pengendalian adalah untuk memperoleh jumlah produksi atau 
hasil yang sebesar-besarnya dengan kualitas yang dikehendaki dari 
pemakaian sejumlah bahan tertentu, tenaga kerja, usaha, dan fasilitas. 
Perolehan hasil yang sebaik-baiknya dengan biaya yang sekecil mungkin 
dalam kondisi-kondisi yang ada”.  
Jika dihubungkan dengan biaya, tujuan pengendalian adalah untuk 

memperoleh data produksi atau kualitas hasil yang dikehendaki dari penggunaan 

sumber daya secara efektif dan efisien. Agar hasil produksi sesuai dengan yang 

diharapkan maka diperlukan pengendalian yang sebaik mungkin. 

 

2.5.3. Proses Pengendalian 

Agar produksi berjalan dengan baik maka pengendalian harus dilaksanakan 

terus menerus dalam suatu operasi produksi suatu perusahaan. Menurut Welsch, dan 

kawan-kawan (2000;13) yang dialih bahasakan oleh Purwatiningsil dan Maudy 

Warouw, proses pengendalian adalah:  

“Proses pengendalian didefinisikan sebagai proses pengukuran dan 

pengevaluasian kinerja actual dari setiap organisasi suatu perusahaan, 

kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan”.  

Proses pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan dapat 

mencapai tujuan, sasaran, kebijakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan  oleh 

suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Proses pengendalian dibuat untuk 

membantu manajer dalam memantau aktivitas yang sedang berjalan dari suatu unit 

usaha dan setiap pusat pertanggung jawaban, biasanya terdiri dari beberapa tahap. 
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Menurut Welsch, dan kawan-kawan (2000;14) yang dialih bahasakan oleh 

Purwatiningsih dan Maudy Warouw, pengertian pengendalian ada beberapa tahap 

yaitu: 

1) Membandingkan kerja aktual untuk periode yang bersangkutan 
dengan tujuan dalam standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2) Menyampaikan laporan kerja yang berisi hasil aktual, hasil yang 
direncanakan, dan selisih dari kedua angka tersebut. 

3) Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang 
direncanakan, dan mencari sebab-sebab dari penyimpangan 
tersebut. 

4) Mencari dan mengmbangkan tindakan aternatif untuk mengatasi 
masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses 
dari suatu bidang tertentu. 

5) Memilih (tindakan koreksi) dari kumpulan aternatif yang ada dan 
mempertimbangkan tindakan tersebut. 

6) Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektifitas dari 
tindakan koreksi yang ditetapkan. Dilanjutkan dengan umpan 
maju untuk membuat perencanaan periode berikutnya. 

Dari tahap di atas dapat dinyatakan bahwa proses pengendalian 

membandingkan kinerja aktual dengan tujuan dalam standar, memilih aternatif yang 

ada dan membuat tindak lanjut atas pengendalian tersebut. 

 

2.5.4. Pengendalian Biaya Produksi 

2.5.4.1.  Pengertian Biaya Produksi 

Menurut James D Wilson dan John B Cambell (1997;317) yang dialih 

bahasakan oleh Tjin Tjin Fenix Tjendera, pengendalian biaya poduksi adalah:  

“pengendalian biaya merupakan pengunaan utama dari akuntansi dan 
biaya produksi. Koponen-komponen biaya utama, yaitu upah, bahan, 
dan overhead pabrik perlu dipisahkan menurut jenis biaya dan menurut 
pertanggung jawaban”.  
Dari pengertian di atas bahwa pengendalian merupakan suatu cara dilakukan 

oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan rencana biaya 

produksi sebelum pelaksanaan dengan biaya sesungguhnya terjadi setelah 

pelaksanaan. 
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2.5.4.2.  Proses Pengendalian Biaya Produksi 

2.5.4.2.1. Pengendalian Biaya Bahan Baku 

Untuk mengendaliakan biaya bahan baku, perusahaan harus meneliti dari 

pemakaian bahan baku tersebut. Apabila pemakaian bahan baku tersebut efektif maka 

biaya-biaya yang dikeluarkan akan efisien. Menurut Usry dan Carter (2004;299) arti 

yang seluas-luasnya dari pengendalian biaya bahan baku adalah  

“penyedian bahan baku dengan kualitas dan kuantitas yang disyaratkan 
pada waktu dan pada tempat yang diperlukan dalam proses produksi. 
Jadi jelas pengendalian biaya bahan baku lebih luas lingkupnya dan 
mencakup banyak bidang pengendalian, seperti rencana, pembelian, 
penerimaan, pemeriharaan, persediaan, dan penggunaan barang sisa”.  
Dalam setiap fase pengendalian perusahaan memiliki tanggung jawab tertentu 

dan dapat memberikan rekomendasi agar pengendalian tersebut lebih efektif. 

 

2.5.4.2.2. Pengendalian Biaya Tenaga Kerja 

Menurut Usry dan Carter (2004;355) Pengendalian biaya tenaga kerja tidak 

terlepas dari pengukuran prestasi pelaksanaan yang sebenarnya terhadap standar yang 

telah ditetapkan, dan kalau terjadi penyimpangan maka harus ditindak lanjuti dan 

dicari penyebabnya. Berhasil tidaknya produksi yang dilakukan sebagian besar 

tergantung pada system upah yang layak diterima dan standar kualitatif dan 

kuantitatif yang efektif. 

 

2.5.4.2.3. Pengendalian Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya selain biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung. Menurut biaya-biaya produksi yang termasuk biaya overhead 

pabrik dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu: 

1) Biaya bahan penolong. 

2) Biaya reparasi dan pemeriharaan. 
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3) Biaya tenaga kerja tidak langsung. 

4) Biaya yang timbul akibat penilaian terhadap aktifa tetap. 

5) Biaya yang timbul akibat betlalunya waktu. 

6) Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengluaran uang tunai. 

Meskipun dalam prakteknya pengendalian biaya overhead pabrik sangat sulit, 

tetapi cara pendekatan dasar dari pengendalian ini pada intinya adalah sama seperti 

pada penerapan biaya-biaya langsung yaitu penerapan standar, pengukuran prestasi 

sebenarnya terhadap standar dan pengambilan tindakan perbaikan. 

 

2.6. Manfaat Biaya Standar Dalam Pengendalian Biaya Produksi 

Tanggung jawab terhadap pengendalian proses produksi harus diserahkan pada 

bagian yang juga bertanggung jawab terhadap anggaran biaya produksi tersebut. 

Dalam melakukan penilaian terhadap prestasi kerja dapat dilakukan dengan melihat 

adanya penyimpangan yang terjadi antara biaya yang seharusnya dengan biaya yang 

sesungguhnya terjadi dalam proses produksi. 

Untuk membantu proses pengendalian biaya dibutuhkan suatu alat bantu yaitu 

biaya standar. Dalam penggunaannya biaya standar ini merupakan dasar bagi 

anggaran dan laporan biaya yang mengidentifikasikan adanya penyimpangan. 

Sedangkan proses perencanaan, biaya standar ditentukan terlebih dahulu sebelum 

kegiatan produksi dilakukan. Biaya standar yang baik harus dibuat dengan teliti dan 

ilmiah, agar dapat dibandingkan dengan biaya aktual. Kalau terjadi penyimpangan 

dalam proses produksi, maka manajemen harus menganalisis penyimpangan tersebut, 

dan melakukan tindakan agar penyimpangan tersebut tidak merugikan perusahaan. 
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2.7. Analisis Selisih 

Menurut Mulyadin (2005;395): 

 “dalam melakukan analisis, perlu diketahui hal-hal seperti penerapan 
biaya produksi standar, penerapan biaya produksi sesungguhnya, dan 
membandingkan antara biaya-biaya produksi standar dengan biaya-biaya 
poduksi sesungguhnya. Selisih yang terjadi dalam perbandingan tersebut, 
disebut sebagai penyimpangan (Variance)”.  

Biaya biaya poduksi standar lebih besar dari biaya produksi sesungguhnya, 

maka disebut selisih yang menguntungkan (Favorable Variance). Tetapi bila biaya 

produksi standar lebih kecil dari biaya produksi sesungguhnya, maka disebut selisih 

yang merugikan (Unfavorable Variance). 

Dalam proses pengendalian, selisih yang menguntungkan dan selisih yang 

merugikan akan dianalisis untuk mencari penyebabnya. Setelah penyebab itu 

diketahui maka manajemen akan melakukan tindak koreksi. Analisis terhadap 

penyimpangan tersebut berlaku bagi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik. 

 

2.7.1. Analisis Penyimpangan Biaya Sesungguhnya Dari Biaya Standar. 

Menurut Mulyadi (2005;395-409) analisis biaya sesungguhnya dari biaya 

standar terdiri dari: 

1) Analisis selisih biaya produksi langsung, terdiri dari tiga model 
yaitu: 

a) Model satu selisih (the one-way model). 
b) Model dua selisih (the two-way model). 
c) Model tiga selisih (the tree-way model). 

2) Analisis selisih biaya tenaga kerja, terdiri dari tiga selisih yaitu: 
a) Selisih tarif upah. 
b) Selisih efisiensi upah. 
c) Selisih tarif atau efisiensi upah 

3) Analisis selisih biaya overhead pabrik, terdiri dari empat model 
yaitu: 

a) Model satu selisih (the one-way model). 
b) Model dua selisih (the two-way model). 
c) Model tiga selisih (the tree-way model). 
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d) Model empat selisih (the four-way model). 
 

2.7.2. Analisis Selisih Biaya Produksi Langsung. 

2.7.2.1.  Model Satu Selisih 

Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar 

tidak dipecah kedalam selisih harga dan selisih kualitas, tetapi hanya ada satu macam 

selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. 

Dalam analisis model ini dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut: 

St = (HSt x KSt) – (HS x KS) 

 Keterangan: 

St  =   Total selisih.  KSt  =   Kuantitas standar.  

HSt  =   Harga standar.  KS  =   Kuantitas sesungguhnya. 

HS  =   Harga sesungguhnya. 

 

2.7.2.2.  Model Dua Selisih 

Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar 

dipecah menjadi dua selisih yaitu: selisih harga dan selisih kuantitas. Rumus yang 

digunakan untuk perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan rumus persamaan 

sebagai berikut: 

1) Rumus perhitungan selisih harga. 

SH = (HSt – HS) x KS 

2) Rumus perhitungan selisih kuantitas. 

SK = (KSt – KS) x HS 

 

 

 

Keterangan: 

SH =    Selisih harga  SK =    Selisih kuantitas 
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HSt =    Harga standar  KSt =    Kuantitas standar 

HS =    Harga sesungguhnya KS =    Kuantitas sesungguhnya 

 Dalam hubngan dengan biaya bahan baku, analisis selisih bahan baku 

menjadi selisih harga dan selisih kuantitas ditunjukan untuk membebankan tanggung 

jawab terjadinya masing-masing jenis tersebut kepada manajer yang bertanggung 

jawab. Selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. 

 

2.7.2.3.  Model Tiga Selisih 

Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya yang 

sesungguhnya dipecah menjadi tiga macam antara lain: 

 

1) Selisih harga 

2) Selisih kuantias 

3) Selisih harga atau kuantitas 

Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas 

sesungguhnya dapat terjadi dengan tiga kemungkinan berikut ini antara lain: 

1) Harga standar dan kuantitas standar keduannya lebih besar atau 

lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. 

2) Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas 

sesungguhnya. 

3) Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas 

sesungguhnya. 
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2.7.2.3.1. Harga standar dan kuantitas standar keduannya lebih besar atau 

lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. 

Rumus perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi harga standard 

an kuantitas standar masing-masing lebih rendah atau lebih tinggi dari harga 

sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat digunakan dalam persamaan sebagai 

berikut: 

1) Menghitung selisih harga. 

SH = (HSt – HS) x KSt 

2) Menghitung selisih kuantitas. 

KS = (KSt – KS) x HSt 

3) Menghitung selisih harga atau kuantitas. 

SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS) 

 Keterangan: 

SH =    Selisih harga   KSt =    Kuantitas standar 

HSt =    Harga standar   KS =    Kuantitas sesungguhnya 

HS =    Harga sesungguhnya  SHK =    Selisih harga atau kuantitas 

SK =    Selisih kuantitas  

 

2.7.2.3.2. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas 

sesungguhnya. 

Jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya namun sebaliknya 

kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka selisih gabungan 

yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Dengan demikian 

perhitungan untuk selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi seperti ini dengan 

model tiga selisih dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 
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1) Menghitung selisih harga. 

SH = (HSt – HS) x KS 

2) Menghitung selisih kuantitas. 

KS = (KSt – KS) x HSt 

3) Menghitung selisih harga atau kuantitas sama dengan nol (0) 

Keterangan: 

SH =    Selisih harga   SK =    Selisih kuantitas 

HSt =    Harga standar   KSt =    Kuantitas standar 

HS =    Harga sesungguhnya  KS =    Kuantitas sesungguhnya 

Karena dengan harga atau kuantitas sama dengan nol, maka demikian tidak 

terjadi selisih biaya yang menjadi tanggung jawab bersama diantara manajer. 

 

2.7.2.3.3. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas 

sesungguhnya. 

Jika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya namun sebaliknya 

kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, maka selisih gabungan 

yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Dengan demikian 

perhitungan untuk selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi seperti ini dengan 

model tiga selisih dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

1) Menghitung selisih harga. 

SH = (HSt – HS) x KSt 

2) Menghitung selisih kuantitas. 

KS = (KSt – KS) x HS 

3) Menghitung selisih harga atau kuantitas sama dengan nol (0) 

Keterangan: 

SH =    Selisih harga   SK =    Selisih kuantitas 

HSt =    Harga standar   KSt =    Kuantitas standar 
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HS =    Harga sesungguhnya  KS =    Kuantitas sesungguhnya 

 

2.7.3. Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja 

1) Selisih tarif upah  

Rumus untuk selisih tarif upah adalah: 

 (TUSt – TUS) x JKSt 

2) Selisih efisiensi upah 

Rumus untuk selisih efisiensi upah adalah: 

 (JKSt – JKS) x TUSt 

3) Selisih tarif atau efisiensi upah 

Rumus untuk selisih tariff atau efisiensi upah adalah: 

 (JKSt – JKS) x (TUSt – TUS)  

 Keterangan: 

TUSt =     tarif upah standar. 

TUS =     tarif upah sesungguhnya. 

JKSt =    Jam kerja standar. 

JKS =    Jam kerja sesungguhnya. 

 

2.7.4. Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik 

2.7.4.1.   Selisih Satu Model, 

Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara 

mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan 

biaya overhead pabrik sesungguhnya. 

 

2.7.4.2. Selisih Dua Model. 

Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model satu selisih dapat 

dipecah menjadi dua macam selisih yaitu: 



37 

 

1) Selisih yang terkendali. 

Selisih yang terkendali adalah pembebanan biaya overhead 

sesungguhnya dengan dengan biaya overhead yang dianggarkan 

pada kapasitas standar 

2) Selisih volume. 

Selisih volume adalah perbedaan antara biaya overhead yang 

dianggarkan pada jam kerja dengan biaya overhead pabrik yang 

dibebankan kepada produk (kapasitas standard an tarif standar) 

 

2.7.4.3. Selisih Tiga Model. 

Selisih biaya overhead yang dihitung dengan model satu selisih dapat dipecah 

menjadi tiga macam selisih antara lain: 

1) Selisih pengeluaran. 

Selisih pengeluaran adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya 

dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas 

sesungguhnya. 

2) Selisih kapasitas. 

Selisih kapasitas adalah perbedaan antar biaya overhead yang 

dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead 

pabrik yang dibebankan pada produk pada kapasitas 

sesungguhnya. 

3) Selisih efisiensi. 

Selisih efisiensi adalah tarif biaya overhead pabrik dikalikan 

dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas 

sesungguhnya. 
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2.7.4.4. Selisih Empat Model. 

Model empat selisih ini merupakan perluasan model tiga selisih. Dalam model 

ini selisih efisiensi dalam model tiga selisih dipecah menjadi dua yaitu:  

1) Selisih efisiensi variable. 

2) Selisih efisiensi tetap. 

 

2.8. Efektifitas Pengendalian Biaya Produksi. 

Menurut Kaorudin (1995;269), pengertian aktifitas adalah sebagai berikut:  

“Efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan atau ketidak gagalan kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”.  

Menurut Arens and Loebbecke (1997;792), pengertian efektifitas adalah:  

“Effectiveness leters to the accomplishment of objectiveness, where as 

efficiency refers to the resources used to achieve those objectives.” 

Jadi efektifitas lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain penilaian efektivitas 

didasarkan sejauh mana tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Sedangkan 

kebutuhan penerapan standar pada suatu perusahaan untuk setiap biaya produksi, 

dimana untuk pengendalian biaya secara efektif merupakan faktor penting dalam 

penentuan keberhasilan atau kegagalan finansial perusahaan. 

Tujuan perusahaan dalam pengendalian biaya yangefektif bukan melalui 

pengurangan biaya yang begitu besar dengan mengabaikan kualitas produk yang 

dihasilkan, tetapi untuk menuju sasaran yang akan dicapai yaitu keberhasilan produk 

yang berkualitas dengan biaya yang seminimal mungkin. Penerapan standar produksi 

dalam perusahaan dapat mengukur operasi produksi yang sedang berlangsung, 

apakah efektif atau tidak. Pemeriksaan atas perbedaan antara biaya yang 

sesungguhnya dengan biaya standar dapat dijadikan informasi untuk mengambil 

tindakan korektif, sehingga dapat memberikan pedoman kepada manajer untuk 
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memperbaiki kinerja. Dengan adanya patokan ini, manajemen dapat meningkatkan 

efektifitas perusahaan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  



40 

 

Bab III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
3.1. Objek Penelitian. 

Dalam penelitian ini objek yang menjadi penelitian adalah manfaat biaya 

standar sebagai salah satu alat pengendalian biaya produksi. Penelitian dilakukan di 

PT. Nirwana Textile Industri yang merupakan perusahaan textile yang memproduksi 

kaos yang berlokasi di jalan Manirancah No.207 Majalaya. 

 

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan. 

PT. Nirwana Textile Industri adalah perusahaan swasta. Perusahaan ini 

didirikan pada tanggal 20 November 1969, di jalan Manirancah, Majalaya Bandung. 

PT. Nirwana Textile Industri dipimpin langsung oleh seorang direktur utama. Pada 

awalnya PT. Nirwana Textile Industri melakukan proses produkai pemintalan benang 

kasur. PT. Nirwana Textile Industri ini mulai melakukan kegiatan industrinya mulai 

tahun 1970 dengan melakukan pemintalan benang kasur, dan mulai tahun 1972 PT. 

Nirwana Textile Industri mulai mengembangkan usahanya dengan memproduksi 

Knitting. Pada tahun 1974 PT. Nirwana Textile Industri mengadakan perluasan 

pabrik dan mendirikan kantor di jalan Rancajigang, Gang Idris No.9, Majalaya 

Bandung. Pada tahun yang sama pula PT. Nirwana Textile Industri mengembangkan 

usahanya lagi dengan memproduksi Knitt Processing. 

Mulai tahun 1976 semua kegiatan kantor PT. Nirwana Textile Industri pindah 

kelokasi baru. Lalu mulai tahun 1980 dimulai pembuatan yarn dyeing dan weaving. 

Pada tahun 1990 produksi benang kasur mulai dihentikan PT. Nirwana Textile 

Industri, ini disebabkan semakin banyaknya produsen benang kasur sedangkan 

permintaannya semakin menurun, penurunan permuntaan benang kasur ini 

disebabkan karena makin sedikitnya para konsumen yang memakai kasur kapuk dan 
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mereka beralih pada kasur busa yang lebih peraktis. Pada awal tahun 1991 PT. 

Nirwana Textile Industri mulai merambah ke dunia ekspor-impor dengan negara 

tujuan seperti: Amerika Serikat, Belanda, Jepang, dan Australia. 

 

3.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan. 

Struktur organisasi perusahaan merupakan syarat mutlak bagi suatu perusahaan. 

Dengan adanya stuktur organisasi yang sempurna, akan terlihat secara jelas tanggung 

jawab dan wewenang setiap bagian yang ada dalam perusahaan tersebut. Struktur 

yang digunakan oleh PT. Nirwana Textile Industri adalah struktur organisasi garis 

dan staff. Dimana struktur organisasi garis dan staff menggambarkan hubungan antar 

unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi dan tanggung jawab serta wewenang 

dalam organisasi tersebut. 

Bentuk garis dan arah vertikal dalam struktur tersebut memperlihatkan bahwa 

mereka memiliki wewenang dan secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 

perusahaan, sedangkan hubungan staff dengan arah horizontal memperlihatkan 

bahwabagian yang ada pada tingkat yang sama saling membantu, juga membantu 

pada bagian diatasnya. Dari struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa setiap 

bagian memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing. 

Dalam pengambilan keputusan, PT. Nirwana Textile Industri mengunakan cara 

sentralisasi dan desentralisasi. Apabila keputusan yang diambil kiranya akan 

mempengaruhi keadaan perusahaan secara keseluruhan, maka digunakan 

pengambilan keputusan secara sentralisasi. Sedangkan apabila keputusan yang 

diambil hanya menyangkut pada suatu departemen tertentu saja tentu digunakan 

prngambilan keputusan secara desentralisasi . 

Adapun tugas dari masing-masing jabatan dalam perusahaan adalah sebagai 

berikut: 
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1. President Director (Presdir). 

Mengatur, membuat visi dan misi perusahaan, mengendalikan jalannya 

perusahaan dan membuat keputusan-keputusan yang berguna untuk 

kelangsungan hidup perusahaan, bekerjasama dengan para bawahan dalam 

menjalankan keputusan yang telah dibuat. 

2. Bagian Teknik. 

Pada bagian teknik ini membawahi departemen laboratorium dan 

departemen teknik, tugas dari bagian teknik ini, yaitu: 

• Melakukan berbagai penelitian dan pengembangan terhadap 

berbagai macam produk yang dibuat, oleh divisi produksi baik dari 

segi desain, konfigurasi dan kualitasnya. 

• Melakukan penelitian dan pengembangan terhadap berbagai 

macam metode kerja yang dilakukan pada divisi operasi. 

• Melakukan pengawasan secara menyeluruh dalam kegiatan 

produksi untuk menjaga kualitas dari produk, serta menjaga agar 

metode yang digunakan tetap efektif dan efisien. 

Bagian ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan bagian lain 

yang masih berada dalam satu  divisi, yaitu bagian produksi dalam hal 

pembuatan produk. jadi dalam pembuatan produk, suatu rancangan atau 

spesifikasi yang telah dibuat oleh bagian laboratoriun akan disampaikan 

kepada bagian produksi untuk diproses sesuai dengan spesifikasi yang 

telah ditentukan. Selain melakukan kerjasama secara internal, bagian ini 

juga melakukan kerjasama secara eksternal degan agen, dalam hal 

pembuatan suatu spesifikasi produk.jadi pada saat agen menerima 

masukan menenai keinginan konsumen atau keinginan pasar terhadap 

suatu sepesifikasi produk, maka data-data spesifikasi tersebut akan 

diserahkan ke bagian teknik untuk membuat prototype berdasarkan 
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spesifikasi tersebut. Setelah prototype tersebut selesai, bagian teknik akan 

kembali menyerahkan kepada agen untuk diperlihatkan pada konsumen. 

Bagian teknik ini dipinpin oleh seorang kepala bagian dan terdiri dari dua 

departemen yaitu: 

a) Departemen Laboratorium. 

Departemen laboratorium bertugas untuk melakukan penelitian, 

pengembangan dan penyempurnaan produk dan mengawasi 

kegiatan produksi pada divisi produksi. Bagian laboratorium ini 

bertanggung jawab terhadap spesifikasi bahan, cara kerja produksi 

dan kualitas produk setangah jadi maupun barang jadi, juga 

memberikan pengesahan kualitas barang jadi yang akan dikirim. 

b) Departeman Teknik. 

Departeman teknik bertugas untuk melayani semua kebutuhan atau 

sarana terutama mesin produksi dan menangani setiap kerusakan 

dan pemeliharaan sarana produksi, juga membuat rancangan 

bangun sarana produksi . departemen teknik meliputi dua sub 

departemen yaitu: 

Ø Maintenance. 

Bertugas dalam perbaikan dan pemeliharaan mesin atau sarana 

produksi dan menjaga mesin-mesin yang digunakan pada saat 

produksi, agar mesin-mesin yang digunakan tidak cepat rusak, 

sehingga mesin-mesin atau peralatan yang akan digunakan 

selalu siap pakai. 

Ø Bengkel. 

Bertugas dalam menyiapkan metal modul atau alat-alat 

produksi yang dibutuhkan dan memperbaiki mesin-mesin atau 

peralatan yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi. 
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3. Bagian Produksi. 

Bagian produksi berfungsi untuk mengendalikan perencanaan pelaksanaan 

dan pengendalian operasional dalam memperoduksi kaos, guna mencapai 

target waktu, kuantitas dan kualitas produk yang telah ditetapkan dengan 

cara mengoptimalkan pemfungsian seluruh sumber daya yang ada 

dibagian produksi. Pada bagian ini meliputi dua departemen, yaitu 

departemen QC (Quality Control) dan departemen MPC (Master of 

Planning Control), dimana pada bagian MPC ini terdiri dari lima  

subdepartemen yaitu sub departemen Logistic, Sub Departemen Knitting, 

Sub Departemen Knitt Processing,   Sub Departemen Yarn Dyeing, dan 

Sub Departemen Weaving yang masing-masing dipinpin oleh seorang 

kepala departemen 

• Departemen QC (Quality Control) 

a) Mengontrol, menangani dan memecahkan masalah kualitas 

produk dan bekerja sama dengan bagian produksi dalam hal 

kualitas produk. 

b) Memeriksa produk-produk yang diproduksi terhadap 

spesifikasi yang telah ditentukan.  

c) Memperbiki produk-produk yang tidak sesuai dengan 

spesd\ifikasi dan tidak sesuai dengan kualitas produk. 

• Departemen MPC (Master of Planning Control) 

a) Membuat master perencanaan produksi 

b) Rencana penggunaan sumber-sumber daya produksi (mesin, 

tenaga kerja, bahan baku, dll) 

c) Mengontrol hasil produksi dan bersama dengan kepala 

departemen memecahkan permasalahan produksi terutama 

rencana permintaan konsumen akan produk. 
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Untuk departemen MPC terdiri dari X sub departemen, yaitu: 

a. Sub Departemen Logistic 

Secara umum bagian ini bertanggung jawab pada divisi produksi 

dan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan bahan-bahan 

secara keseluruhan, mulai dari penyediaan bahan baku(dari 

pembelian sampai penyediaan ke bagian produksi), penyimpanan 

bahan-bahan. Fungsi dari logisyik ini untuk mengelola 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian 

fugsi keadaan bahan baku dan peralatan kerja sesuai kebutuhan 

operasional perusahaan, dengan cara mengoptimalkan 

pemfungsian seluruh sumber daya yang ada di sub departemen 

logistic, dalam departemen logistic ini terdiri dari empat unsur, 

yaitu: 

1) Pembelian. 

Bertugas untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan 

pembelian bahan baku dan bahan pembantu, baik yang ada di 

dalam negeri maupun di luar negeri yang diperlukan dalam 

produksi. 

2) Ekspedisi. 

Melakukan ekspedisi terhadap produk-produk yang telah 

selesai diproduksi, sehingga produk yang ada sesuai dengan 

keinginan dan permintaan konsumen. 

3) Gudang. 

Bertanggung jawab atas pengkoordinasian dan pengawasan 

aktifitas penerimaan, pemeliharaan dan pengeluaran barang-

barang(bahan mentah, barang jadi dll). 
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4) IMI  (Incoming Material Inspection). 

Bertugas memeriksa setiap bahan yang masuk dari supplier dan 

dan membuat laporan terhadap barang atau bahan yang 

mutunya kurang baik. 

b. Sub Departemen Knitting. 

Secara umum bagian ini bertanggung jawab pada divisi produksi 

dan memiliki tanggung jawab terhadap semua tahap proses 

produksi, mulai dari bahan baku yang berbentuk benang, proses 

knitting, sampai menjadi grey. 

c. Sub Departemen Knitt Processing. 

Secara umum bagian ini bertanggung jawab pada divisi produksi 

dan memiliki tanggung jawab terhadap semua tahap proses 

produksi, mulai dari grey, proses pewarnaan sampai dengan grey 

warna. 

d. Sub Departemen Yarn Dyeing. 

Secara umum bagian ini bertanggung jawab pada divisi produksi 

dan memiliki tanggung jawab terhadap semua tahap proses 

produksi mulai dari benang sampai dengan menjadi kain 

e. Sub Departemen Weaving. 

Secara umum bagian ini bertanggung jawab pada divisi produksi 

dan memiliki tanggung jawab terhadap semua tahap proses 

produksi mulai dari kain polos dampai dengan kain bermotif.p 

4. Bagian Umum 

Bagian umum membawahi tiga bagian, yaitu: departemen umum, 

departemen keuangan dan departemen acconting. Masing-masing 

departemen dipimpin oleh seorang kepala departemen. Bagian umum ini 

bertanggung jawab atas pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan-

kegiatan perusahaan yang mencakup administrasi pegawai, pengaturan 
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kendaraan, fasilitas umum perusahaan (missal: penyediaan air bersih, 

listrik), pengurusan ijin tinggal bagi tenaga kerja 

a. Departemen Umum. 

Departemen umum ini bertanggung jawab atas pengarahan dan 

pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang 

mencakup administrasi pegawai, pengaturan kendaraan terhadap 

bagian umum, dimana tugas dari departemen umum, yaitu: 

1) Merencanakan, mengarahkan, mengawasi dan mendelegasikan 

kegiatan administrasi umum dan pengelolaan fasilitas umum, 

yang dilakukan oleh para kepala seksi dibagian umum. 

2) Bekerjasama dengan semua unit dalam organisasi, khususnya 

dengan personalia untuk mengatur pemanfaatan fasilitas umum 

perusahaan dan menyediakan bentuk dari dokumentasi 

kegiatan. 

3) Menyediakan fasilitas-fasilitas perusahaan berupa kendaraan, 

bangunan, satpam dan lain-lain. 

b. Departemen Keuangan. 

Departemen keuangan bertangguang jawab kepada bagian umum, 

dimana tugas dari departemen keuangan yaitu: 

1) Menjalankan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas 

yang ada dalam perusahaan, termasuk penggajian karyawan. 

2) Merencanakan system pengelolaan keuangan yang mampu 

mengkoordinasikan semua kegiatan perusahaan. 

3) Menetapkan semua pengujian anggaran dan pelaporan 

penggunaan anggaran. 

4) Bekerjasama dengan bagian perencanaan, bagian produksi dan 

sub departemen logistic untuk menentukan biaya produksi dan 

harga jual produk. 
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c. Departemen Acconting. 

Di dalam departemen accounting ini membawahi dua sub 

depertemen, yaitu: 

1) Sub Departemen Acconting 

Sub departemen acconting ini bertanggung jawab kepada 

bagian umum dan pelaksanaan system, prosedur pembukuan 

dan penyelesaian laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan 

oleh atasan atau pihak yang membutuhkan. Sub departeman 

acconting memiliki tugas sebagai berikut: 

• Mengkoordinir kepala-kepala bagian di departemen 

keuangan dan umum untuk merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi, dan mengevaluasi program-program 

perencanaan manajemen keuangan, kas dan anggaran, 

manajemen sumber daya manusia, pengelolaan pelayanan 

umum (kendaraan, polikelinik, lahan parkir, dll), serta 

kegiatan administrasi umum perusahaan. 

• Bekerjasama dengan departemen keuangan melakukan 

pengarsipan mengenai pengeluaran dan pemasukan 

anggaran dari perusahaan. 

• Bekerjasama dengan departemen keuangan, umum dan sub 

departeman bapeksta (badan pemeriksaan ekspor impor). 

2) Sub Depertemen Bapeksta (badan pemeriksaan ekspor impor). 

Bertugas untuk menjalankan prosedur pelaksanaan bapeksta 

(badan pemeriksaan ekspor impor). 
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3.1.3. Proses Produksi Perusahaan. 

Proses produksi PT. Nirwana Textile Industri meliputi beberapa proses 

pengerjaan. Berikut ini akan dijelaskan proses produksi Knitting yang dilakukan di 

lantai produksi yang dibagi menjadi empat bagian kerja: 

1. Pemilihan dan Pengecekan bahan baku. 

Pada tahap ini QC (Quality Control) melakukan pemilihan bahan (benang) 

dan melakukan pengcekan apakah bahan telah sesuai dengan mutu dan 

permintaan pasar. Apabila telah sesuai maka QC (Quality Control) memberi 

tanda pada bahan baku tersebut dan membuat laporan bahwa bahan baku 

telah sesuai dengan kualitas mutu yang telah ditetapkan. Lalu benang itu 

diserahkan kebagian produksi untuk diproses 

2. Proses Pemintalan. 

Pada tahap ini benang yang telah dicek mutu dan kualitasnya dimasukan 

kemesin untuk dilakukan proses pemintalan agar menjadi grey. Adapun 

mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi ini antara lain: 

Merek Jenis Type Jumlah 

Pailung Single Knitt TS 3B-HS 6 

Pailung Double Knitt XD3B 7 

Santex Double Knitt SD-3421 1 

Pailung Single Knitt PLX 53B/CE 8 

Fumu Hama Double Knitt SH 1 AO 22 2 

Pailung Single Knitt PLXS 3B/CE 4 
Sumber data: Bagian produksi 

3. Peoses pengompresan dan inspectiny. 

Pada tahap ini grey yang telah jadi kemudian dilakukan pengopresan dan 

inspectiny agar mutu dan kualitasnya dapat dijaga deangan baik. Adapun 

mesin-mesin yang digunakan antara lain 
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Jenis Mesin Jumlah 

Compresor 2 

Inspectiny 3 
Sumber data: Bagian produksi 

4. Pengecekan dan pengepakan 

Pada tahap ini barang jadi (grey) yang telah selesai diproduksi lalu 

dilakukan pengecekan mutu dan kualitasnya oleh QC (Quality Control). 

Apabila grey tersebut telah sesuai dengan mutu maka gery tersebut 

dilakukan pengepakan dan kemudian diserahkan ke bagian gudang untuk 

disimpan. 

 

3.2. Metode Penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode 

deskriptif analisis. Menurut Drs. Rusdin, M.Si (2002:219) metode deskriptif analisis 

yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menyimpulkan, menganalisis, 

dan menguji data sehubungan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. 

 

3.2.1. Teknik Pengumpulan Data. 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

1. Penelitian kepustakaan (library research). 

Penelitian kepustakaan adalah cara pengumpulan data sekunder dengan 

cara mencari informasi atau data secara teoritis melalui literature-
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literature, catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.  

2. Penelitian lapangan (field research) 

Penelitian lapangan merupakan cara pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung keperusahaan yang akan diteliti, 

dimana data yang akan diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Dengan cara melakukan wawancara langsung dengan penglola 

perusahaan yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang 

kualitatif yang menyangkut masalah yang akan diteliti. Adapun 

pihak yang penulis wawancarai antara lain: 

• Manajer produksi 

• Manajer keuangan 

• Kepala bagian akuntansi 

b. Observasi 

Kegiatan pengamatan secara langsung pada bagian akuntansi dan 

keuangan untuk mengetahui tantang pelaksanaan yang sebenarnya. 

Pengamatan dilakukan untuk menambah informasi yang sudah 

didapatkan dari wawancara dan penelitian lapangan yang 

kemudian diolah lebih lanjut guna dianalisis dan dilakukan 

interpretasi data sehingga diperoleh kesimpulan.  

 

3.2.2. Variabel dan Skala Pengukuran. 

 Sesuai dengan hipotesis deskriptif, bahwa biaya standar telah bermanfaat dalam 

pengendalian biaya produksi  maka terdapat satu variable yaitu bermanfaatnya biaya 

standar sebagai alat pengendali biaya produksi, indikatornya adalah: 

1. Penyusunan biaya standar yang memadai antara lain: 

a) Penyusunan biaya bahan baku standar 
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b) Penyusunan biaya tenaga kerja langsung standar 

c) Penyusunan biaya overhead standar 

 

2. Efektifitas dan efisiensi dari biaya produksi 

a) Efektifitas dalam penentuan harga atau besarnya biaya produksi 

b) Efisiensi dalam penentuan kuantitas produksi 

 

3.2.3. Analisi Pengujian Hipotesis. 

Dalam melaksanakan penelitian penulis melakukan pendekatan study kasus. 

Data yang diperoleh dikumpulkan, dipelajari, dan dianalisis kemudian dibandingkan 

dengan teori yang sudah ada dan akhirnya diambil kesimpulan atas hipotesis yang 

telah ada.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Penetapan Standar Biaya Produksi Perusahaan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebelum proses produksi 

dilaksanakan, terlebih dahulu departemen keuangan dan departemen akuntansi 

bekerja sama dengan departemen produksi untuk membuat rencana produksi. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya dana yang akan dibutuhkan dalam 

proses produksi. Biaya produksi grey ini dapat digolingkan dalam beberapa unsur, 

yaitu: 

a. Biaya bahan baku. 

Biaya bahan baku adalah biaya utama yang digunakan oleh perusahaan 

untuk proses produksi, yang pengadaannya diperoleh melalui supplier yang 

telah dipilih. 

b. Biaya tenaga kerja langsung. 

Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang digunakan oleh perusahaan 

untuk membayar para pekerja langsung yang pekerjaannya mengubah bahan 

baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. 

c. Biaya overhead pabrik. 

Yang termasuk dalam biaya overhead pabrik adalah: 

§ Biaya tenaga kerja tidak langsung. 

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang diberrikan oleh 

perusahaan namun biaya tersebut tidak dapat ditelusuri ke dalam produk 

tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan. 
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§ Barang pembantu. 

Barang pembantu adalah bahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

menunjang produk jadi seperti bahan pembungkus. 

§ BBM dan listrik. 

BBM dan listrik adalah bahan yang dipakai dalam menunjang aktifitas 

produksi perusahaan. 

§ Jasa dan umum pabrik. 

Jasa dan umum pabrik adalah sarana dalam menunjang kegiatan 

operasional dan non operasional perusahaan 

§ Tunjangan karyawan 

Tunjangan karyawan adalah tunjangan yang diberikan pada kariawan 

untuk menambah semangat kerja dan melindungi kariawan dalam hal 

kesehatan, transprotasi, dan lain sebagainya. 

 

4.1.1.1. Penetapan Standar Biaya Bahan Baku 

Standar biaya bahan baku di PT. Nirwana Textile Industri terdiri dari dua 

yaitu: 

1. Standar harga bahan baku. 

Prosedur penyusunan biaya standar bahan baku di PT. Nirwana Textile 

Industri ditentukan oleh direktur utama sebagai pimpinan perusahaan 

bekerja sama dengan menejer produksi, keuangan dan kepala bagian 

pembelian. Hal ini dilakukan agar biaya standar bahan baku yang telah 

disusun menjadi hasil kesepakatan bersama sehingga dalam pelaksanaan 

biaya standar tersebut didukung oleh seluruh kepala bagian yang ada dalam 

perusahaan. Standar harga bahan baku yang ditetapkan oleh perusahaan 

berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Adapun proses yang 
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dilakukan oleh perusahaan dalam penetapan biaya standar harga bahan baku 

yaitu: 

§ Perusahaan mengadakan pertemuan dengan beberapa calon pemasok 

yang menawarkan barangnya untuk dibeli. 

§ Direktur, manajer produksi, manajer keuangan, dan kepala bagian 

pembelian akan memilih pemasok untuk menilai apakah sesuai kualitas 

barang dan harga barang yang ditawarkan pemasok. 

§ Setelah pemasok terpilih, maka bersama-sama membicarakan mengenai 

masalah kontrak harga untuk jangka waktu tertentu. Harga yang telah 

disepakati inilah yang menjadi harga standar bahan baku yang akan 

ditetapkan oleh perusahaan. 

 

Tabel 4.1 

Standar Harga Bahan Baku 

Proses Knitting 

NO Nama  

Bahan Baku 

Harga Satuan 

2003 2004 2005 2006 

1 Benang  Rp. 147.500 Rp.145.000 Rp.150.000 Rp. 150.000 

      

 

2. Standar kuantitas bahan baku. 

Standar kuantitas bahan baku yang digunakan oleh perusahaan adalah 

jumlah kuantitas bahan baku yang harus dipakai dalam penglolaan satu-

satuan produk tertentu. Penetapan standar kuantitas pada PT. Nirwana 

Textile Industri dimulai dari penetapan spesifikasi produk. selanjutnya 

penentuan jenis serta kuantitas pemakaian bahan yang ditentukan oleh 

departeman laboratorium kemudian diserahkan kepada bagian produksi 

dengan melakukan beberapa eksperimen dan pengalaman masa lalu dapat 
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dijadikan standar kuantitas bahan baku. Pada penelitian ini yang diteliti 

hanya satu proses produksi yaitu knitting yang menghasilkan produk grey. 

Table 4.2 

Standar Kuantitas Bahan Baku 

Proses Knitting 

 

NO 

Nama 

Barang 

 

Satuan 

Kuantitas Standar 

2003 2004 2005 2006 

1 Benang  Gulung 4 Gulung 4 Gulung 4 Gulung 4 Gulung 

       

 

Table 4.3 

Total Biaya Standar Bahan Baku 

Proses Knitting 

tahun Nama 

 Bahan Baku 

Satuan Kuantitas 

Standar 

Harga 

Standar 

(Rp/Gulung) 

Total  

Biaya  

(Rp) 

2003 Benang Gulung 4 Gulung 147.500 590.000 

2004 Benang Gulung 4 Gulung 145.000 580.000 

2005 Benang Gulung 4 Gulung 150.000 600.000 

2006 Benang Gulung 4 Gulung 150.000 600.000 

 

Untuk melakukan proses knitting sebanyak 120.000 gulung grey anggaran 

yang harus ditetapkan pada standar biaya bahan baku adalah sebagai berikut 
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Table 4.4 

Standar Biaya Bahan Baku 

Proses Knitting 

Tahun Anggaran  

2003 Rp. 70.800.000.000,00 

2004 Rp. 69.600.000.000,00 

2005 RP. 72.000.000.000,00 

2006 RP. 72.000.000.000,00 

 

4.1.1.2. Penetapan Standar Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Standar biaya tenaga kerja langsung pada PT. Nirwana Textile Industri terdiri 

dari : 

1. Standar jam kerja. 

2. Standar tarif upah tenaga kerja. 

Untuk penetapan standar tarif upah, pihak manajemen menetapkan upah yang 

sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) dan diberikan beberapa fasilitas dan 

berbagai tunjangan. Begitu pula dengan standar jam kerja pada PT. Nirwana Textile 

Industri, dibuat berdasarkan rencana kerja anggaran perusahaan. Perhitungan standar 

jam kerja untuk proses produksi ini akan penulis uraikan sebagai berikut: 

a. Kapasitas normal perusahaan dalam satu bulan adalah 10.000 Gulung 

grey. 

b. Jumlah hari yang diperkirakan dalam satu bulan adalah 24 hari. 

c. Standar jam kerja per hari adalah 8 jam. 

d. Jumlah pekerja dalam satu hari adalah 59 orang 

e. Banyak jam kerja dalam satu bulan 

59 orang X 8 jam/hari X 24 hari = 11328 Jam 

f. Bnyaknya jam kerja dalam satu tahun 

59 orang X 8 jam/hari X 24 hari X 12 bulan= 135.936 Jam 
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g. Standar jam kerja  =         banyak jam kerja dalam satu bulan 
kapasitas normal perusahaan dalam satu bulan 

=  135.936  = 1,1328 
                                                          120.000 

 
Tabel 4.5 

Standar Tarif Upah  

Proses Knitting 

Tahun  Tarif upah/hari Standar jam 

kerja/hari 

Tarif upah/jam 

2003 Rp. 35.833,33 8 Rp.  4.479,17 

2004 Rp. 36.250,00 8 Rp.  4.531.25 

2005 Rp. 36.500,00 8 Rp.  4.562.50 

2006 Rp. 36.666,67 8 Rp.  4.583,33 

 

Keterangan 

§ Tarif upah/jam 2003  = Rp. 35.833,33  =  Rp.  4.479,17 
8jam  

§ Tarif upah/jam 2004  = Rp. 36.250,00  =  Rp.  4.531,25 
8jam  

§ Tarif upah/jam 2005  = Rp. 36.500,00  =  Rp.  4.562,50 
8jam  

§ Tarif upah/jam 2006  = Rp. 36.666,67  =  Rp.  4.583,33 
8jam  

 

4.1.1.3. Penetapan Standar Biaya Overhead Pabrik 

Sebelum menentukan biaya overhead pabrik, perusahaan menentukan 

kapasitas yang dianggarkan yaitu kapasitas normal berdasarkan rata-rata produksi 

aktual untuk satu bulan perhitungan biaya overhead pabrik. Pihak perusahaan 

mengelompokan biaya overhead ke dalam unsur biaya overhead pabrik tetap dan 

biaya overhead pabrik variable. 
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Table 4.6 

Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

Untuk Proses Knitting 

2003 

No Kapasitas Normal Perusahaan Biaya Overhead 

Pabrik 

1 BOP Tetap  

 Upah Tidak Langsung 15.838.296 

 Penyusutan 943.068.120 

 Barang pembantu 895.068.624 

 Total BOP Tetap 1.853.975.040 

2 BOP Variabel  

 BBM dan listrik 369.742.620 

 Jasa dan umum pabrik 8.435.940 

 Tunjangan Kariawan 2.027.880 

 Total BOP variable 380.206.440 

 Total BOP 2.234.181.480 
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Table 4.7 

Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

Untuk Proses Knitting 

2004 

No Kapasitas Normal Perusahaan Biaya Overhead 

Pabrik 

1 BOP Tetap  

 Upah Tidak Langsung 15.479.484 

 Penyusutan 943.068.120 

 Barang pembantu 905.306.196 

 Total BOP Tetap 1.848.374.316 

2 BOP Variabel  

 BBM dan listrik 367.697.388 

 Jasa dan umum pabrik 8.436.000 

 Tunjangan Kariawan 2.000.400 

 Total BOP variable 378.133.788 

 Total BOP 2.226.508.104 
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Table 4.8 

Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

Untuk Proses Knitting 

2005 

No Kapasitas Normal Perusahaan Biaya Overhead 

Pabrik 

1 BOP Tetap  

 Upah Tidak Langsung 16.203.468 

 Penyusutan 943.068.120 

 Barang pembantu 907.198.500 

 Total BOP Tetap 1.866.470.088 

2 BOP Variabel  

 BBM dan listrik 375.034.740 

 Jasa dan umum pabrik 8.477.460 

 Tunjangan Kariawan 2.040.600 

 Total BOP variable 385.552.800 

 Total BOP 2.252.022.888 
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Table 4.9 

Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

Untuk Proses Knitting 

2006 

No Kapasitas Normal Perusahaan Biaya Overhead 

Pabrik 

1 BOP Tetap  

 Upah Tidak Langsung 15.897.000 

 Penyusutan 943.068.120 

 Barang pembantu 905.974.320 

 Total BOP Tetap 1.864.939.440 

2 BOP Variabel  

 BBM dan listrik 370.788.300 

 Jasa dan umum pabrik 8.590.800 

 Tunjangan Kariawan 2.166.000 

 Total BOP variable 381.545.100 

 Total BOP 2.246.484.540 
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Table 4.10 

Biaya Overhead Pabrik 

Untuk Proses Knitting 

Pertahun 

 

Tahun 

Biaya Standar Total BOP 

Standar  

(Rp) 

Jumlah 

Produksi 

Aktual  

Jam  

Mesin 

Standar 

Tarif 

Biaya 

Overhead 

Pabrik 

Tetap Variabel 

2003 1.853.975.040 380.206.440 2.234.181.480 120.000 1.1328 16.435,54 

2004 1.851.853.800 378.133.788 2.229.987.588 120.000 1.1328 16.404,69 

2005 1.866.470.088 385.552.800 2.252.022.888 120.000 1.1328 16.566,79 

2006 1.864.939.440 381.545.100 2.246.484.540 120.000 1.1328 16.526,05 

 

Perhitungan pada table di atas akan penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Jam mesin standard biaya overhead pabrik pergulung berdasarkan pada 

pembebanan standard jam kerja pergulung yaitu 1,1328/gulung 

2. Jam mesin standard biaya overhead pabrik pertahun jumlah produksi 

aktual x jam mesin standard biaya overhead pabrik perlembar 

= 120.000 X 1,1328 = 135.936 

3. Tarif biaya overhead pabrik perbulan adalah: 

=  Total biaya overhead pabrik standard  
Jam mesin standar biaya overhead pabrik 

  2003   =  2.234.181.480  =  16.435,54 
135.936 

  2004  =  2.229.987.588 =  16.404,69 
135.936 

  2005  =  2.252.022.888 =  16.566,79 
135.936 

  2006  =  2.246.484.540 =  16.526,05 
135.936 



64 

 

4.1.2. Analisis Selisih Biaya Produksi 

Dalam penelitian tentang analisis selisih biaya produksi yang penulis lakukan 

pada PT. Nirwana Textile Industri, analisis selisih ini dilakukan dengan cara 

membandingkan antara besarnya jumlah biaya produksi yang sesungguhnya terjadi 

dengan jumlah biaya standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

4.1.2.1. Analisis Selisih Biaya Bahan Baku 

Analisis selisih biaya bahan baku terdiri dari dua macam yaitu: 

1. Analisis selisih kuantitas pemakaian bahan baku. 

Dengan menggunakan rumus perhitungan analisis kuantitas pemakaian 

bahan baku, maka selisih yang menguntungkan atau merugikan terhadap 

kuantitas pemakaian bahan baku ini dapat diketahui sehingga perusahaan 

dapat mengambil tindakan perbaikan seandainya terjadi selisih yang tidak 

menguntungkan. Rumus perhitungan selisih kuantitas pemakaian bahan 

baku sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Perhitungan Kuantitas Pemakaian Bahan Baku 

Untuk Proses Knitting 

Pertahun 

Tahun Satuan Kuantitas Harga 

standar 

Selisih 

Standard Actual 

2003 Gulung 4  4  147.500 0 

2004 Gulung 4 4 145.000 0 

2005 Gulung 4 4 150.000 0 

2006 Gulung 4 4 150.000 0 

Dari table di atas terlihat bahwa untuk kuantitas bahan baku tidak terjadi 

penyimpangan dikarenakan adanya jumlah standar dengan sesungguhnya 

sama. 
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2. Analisis selisih harga pemakaian bahan baku. 

Dengan menggunakan rumus perhitungan analisis selisih bahan baku, 

maka selisih yang menguntungkan atau selisih yang merugikan terhadap 

selisih harga bahan baku ini dapat diketahui sehingga perusahaan dapat 

mengambil tindakan perbaikan seandainya terjadi selisih yang tidak 

menguntungkan. Rumus perhitungan selisih harga bahan baku sebagai 

berikut: 

(Harga Standar/unit – Harga sesungguhnya/unit)Xkuantitas sesungguhnya 

Tabel 4.12 

Hasil Perhitungan Harga Pemakaian Bahan Baku 

Untuk Proses Knitting 

Pertahun 

Tahun Satuan Harga kuantitas 

Aktual 

Selisih 

(Rp) 

% 

Standard Aktual 

2003 Gulung 147.500 142.513,00 4 19.948,00 13,52 

2004 Gulung 145.000 142.319,25 4 10.723,00 7,40 

2005 Gulung 150.000 143.560,50 4 25.758,00 17,17 

2006 Gulung 150.000 143.084.25 4 27.663,00 18,44 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk harga bahan baku berturut-

turut dari tahun 2003 sampai 2006 terjadi penyimpangan berurutan 

sebesar RP. 19.948, Rp10.723, Rp25.758, dan Rp27.663, disebabkan 

karena harga standar lebih besar dari harga sesungguhnya. Adapun  

beberapa penyebab terjadinya perbedaan antara harga standar bahan baku 

dan harga bahan baku sesungguhnya antara lain: 

a. Fluktuasi harga bahan baku yang bersangkutan. 

b. Kontrak dan jangka waktu pembelian. 

c. Adanya tambahan biaya 



66 

 

Langkah yang diambil untuk pihak perusahaan adalah mempertahankan 

supplier, sehingga biaya standar bahan baku dapat dipertahankan. Dengan 

biaya bahan baku yang tetap akan tetap menghasilkan selisih yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 

 

Tabel 4.13 

Perhitungan Total Selisih Harga Bahan Baku 

Untuk Proses Knitting 

Pertahun  

Tahun Selisih Kuantitas 

Bahan Baku 

Selisih harga 

Bahan Baku 

Total 

Selisih 

% 

2003 0 19.948,00 19.948,00 13,52 

2004 0 10.723,00 10.723,00 7,40 

2005 0 25.758,00 25.758,00 17,17 

2006 0 27.663,00 27.663,00 18,44 

 

Selisih biaya bahan baku proses knitting pada setiap tahun menguntungkan 

berurutan sebesar RP. 19.948, Rp10.723, Rp25.758, dan Rp27.663, ini dikarenakan 

harga sesungguhnya lebih kecil dari harga standar, dimana ini terjadi pada saat 

fluktuasi harga bahan baku. Sedangkan selisih kuantitas juga menguntungkan karena 

jumlah kuantitas standar sama dengan kuantitas sesungguhnya, dimana ini terjadi 

dimana tidak terlalu banyaknya bahan baku yang rusak atau gagal produksi. 

 

4.1.2.2. Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Selisih biaya tenaga kerja langsung adalah perbedaan antara biaya tenaga 

kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya. Selisih biaya tenaga kerja 

langsung terdiri dari dua macam selisih, yaitu: selisih efisiensi atau selisih jam tenaga 

kerja langsung dan selisih tarif upah tenaga kerja langsung. Perusahaan telah 
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melakukan analisis selisih efisiensi atau selisih jam tenaga kerja langsung dan 

perusahaan memiliki jam standar kerja untuk menghasilkan produk dan perusahaan 

telah melakukan analisis tarif upah. Perhitungan selisih jam tenaga kerja dan selisih 

tarif upah lagsung dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Adapun rumus mencari selisih tarif upah tenaga kerja yaitu: 

[(Tarif Upah Standar – Tarif Upah Sesungguhnya) X Jam kerja Standar] 

 

Tabel 4.14 

Perhitungan Selisih Tarif Upah Tenaga Kerja Langsung 

Untuk Proses Knitting 

Pertahun 

 

Tahun  

Tarif upah  Jam Tenaga 

Kerja 

Standar 

Selisih Tarif 

Tenaga Kerja 

 

% Standar Aktual 

2003 Rp.  4.479,17 Rp.  4.405,59 8 Rp.  588.64 13,14 

2004 Rp.  4.531.25 Rp.  4.437,36 8 Rp.  751.12 16,58 

2005 Rp.  4.562.50 Rp.  4.457,24 8 Rp.  842.08 18,46 

2006 Rp.  4.583,33 Rp.  4.473,39 8 Rp.  879.52 19,19 

 

Selisih tarif upah tenaga kerja langsung setiap tahun menguntungkan ini 

disebabkan karena biaya standar lebih tinggi dari biaya aktual, hal ini disebabkan 

adanya perbedaan antara upah minimum regional dengan upah sesungguhnya. Hal ini 

dapat terjadi dikarenakan kontrak kerja antara karyawan dengan pihak perusahaan 

lebih rendah dari upah minimum regional. 

Sedangkan rumus untuk mencari selisih efisiensi upah langsung atau selisih 

jam kerja yaitu: 

[(Jam Kerja Standar – Jam Kerja Aktual) X Tarif Standar] 
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Tabel 4.15 

Perhitungan Selisih Efisiensi Tenaga Kerja Langsung 

Untuk Proses Knitting 

Pertahun 

 

Tahun  

Jam Tenaga Kerja Tarif 

Upah/Jam 

Standar 

Varians  

Efisiensi 

 

% Standar Aktual 

2003 8 8 Rp.  4.479,17 0 0 

2004 8 8 Rp.  4.479,17 0 0 

2005 8 8 Rp.  4.479,17 0 0 

2006 8 8 Rp.  4.479,17 0 0 

 

Selisih efisiensi tenaga kerja langsung setiap tahun 0(tidak ada selisih) ini 

disebabkan karena biaya standar sama dengan biaya aktual, hal ini disebabkan karena 

tidak terlalu banyaknya pesanan khusus yang dapat menyebabkan bertambahnya jam 

kerja karena lembur. 

Tabel 4.16 

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik 

Untuk Proses Knitting 

Pertahun 

Tahun  Varians Tarif 

Tenaga Kerja 

Varians Efisiensi 

Tenaga Kerja 

Selisih 

2003 Rp.  588.64 0 Rp.  588.64 

2004 Rp.  751.12 0 Rp.  751.12 

2005 Rp.  842.08 0 Rp.  842.08 

2006 Rp.  879.52 0 Rp.  879.52 
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Pada tiap tahun terjadi selisih tarif tenaga kerja yang menguntungkan 

(favorable) dikarenakan tarif upah standar lebih besar dari tarif upah aktual. Begitu 

pula dengan selisih efisiensi tenaga kerja yang terjadi juga menguntungkan 

(favorable) karena jumlah jam yang ditetapkan sama dengan jumlah jam 

sesungguhnya. 

 

4.1.2.3. Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik 

Metode perhitungan selisih biaya overhead pabrik yang ditetapkan oleh 

perusahaan ini adalah model dua selisih. Berdasarkan metode ini besarnya selisih 

biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan biaya overhead pabrik 

menurut standar. 

Perhitungan selisih biaya overhead pabrik yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk setiap bulan dapat dilihat pada table di bawah ini. Perusahaan telah 

memisahkan biaya overhead tetap dengan biaya overhead variable, sehingga mudah 

untuk megendalikan dan memperbaiki penyebab terjadinya selisih. 
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Table 4.17 

Selisih Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

2003 

Kapasitas Normal Produksi BOP Standar BOP Aktual Selisih BOP % 

BOP Tetap     

Upah Tidak Langsung 158.383.056 158.131.260 251.796 0.16 

Penyusutan 943.068.120 943.068.120 0 0.00 

Barang pembantu 895.068.624 907.308.516 (12.239.892) (1,37) 

Total BOP Tetap 1.853.975.040 1.865.963.136 (11.988.096) (0,65) 

BOP Variabel        

BBM dan listrik 369.742.620 372.310.740 (2.568.120) (0,69) 

Jasa dan umum pabrik 8.435.940 8.470.800 (34.860) (0,41) 

Tunjangan Kariawan 2.027.880 2.025.360 2.520 0.12 

Total BOP variable 380.206.440 382.806.900 (2.600.460) (0,68) 

Total BOP 2.234.181.480 2.248.770.036 (14.588.556) (0,65) 

 

Selisih biaya overhead pabrik pada tahun 2003 menguntungkan ini disebabkan 

karena biaya overhead pabrik standar lebih tinggi dari biaya overhead aktual, hal ini 

disebabkan baiknya pengawasan biaya overhead. 
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Table 4.18 

Selisih Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

2004 

Kapasitas Normal Produksi BOP Standar BOP Aktual Selisih BOP % 

BOP Tetap        

Upah Tidak Langsung 15.479.484 15.230.016 249.468 1,61 

Penyusutan 943.068.120 943.068.120 0 0,00 

Barang pembantu 893.306.196 905.438.928 (12.132.732) (1,36) 

Total BOP Tetap 1.851.853.800 1.863.737.064 (11.883.264) (0.64) 

BOP Variabel        

BBM dan listrik 367.697.388 370.231.476 (2.534.088) (0,69) 

Jasa dan umum pabrik 8.436.000 8.435.400 600 0,01 

Tunjangan Kariawan 2.000.400 1.986.600 13.800 0,69 

Total BOP variable 378.133.788 380.653.476 (2.519.688) (0,67) 

Total BOP 2.229.987.588 2.232.390.540 (14.402.952) (0,65) 

 

Selisih biaya overhead pabrik pada tahun 2004 menguntungkan ini disebabkan 

karena biaya overhead pabrik standar lebih tinggi dari biaya overhead aktual, hal ini 

disebabkan baiknya pengawasan biaya overhead. 
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Table 4.19 

Selisih Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

2005 

Kapasitas Normal Produksi BOP Standar BOP Aktual Selisih BOP % 

BOP Tetap        

Upah Tidak Langsung 16.203.468 15.989.700 213.768 1,32 

Penyusutan 943.068.120 943.068.120 0 0,00 

Barang pembantu 907.198.500 920.262.360 (13.063.860) (1,44) 

Total BOP Tetap 1.866.470.088 1.879.320.180 (12.850.092) (0,69) 

BOP Variabel        

BBM dan listrik 375.034.740 377.076.600 (2.041.860) (0,54) 

Jasa dan umum pabrik 8477460 8.477.400 60 0.001 

Tunjangan Kariawan 2040600 2.040.000 600 0.03 

Total BOP variable 385.552.800 387.594.000 (2.041.200) (0,53) 

Total BOP 2.252.022.888 2.266.914.180 (14.891.292) (0,66) 

 

Selisih biaya overhead pabrik pada tahun 2005 menguntungkan ini disebabkan 

karena biaya overhead pabrik standar lebih tinggi dari biaya overhead aktual, hal ini 

disebabkan baiknya pengawasan biaya overhead. 
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Table 4.20 

Selisih Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

2006 

Kapasitas Normal Produksi BOP Standar BOP Aktual Selisih BOP % 

BOP Tetap     

Upah Tidak Langsung 15.897.000 15.759.000 138.000 0,87 

Penyusutan 943.068.120 943.068.120 0 0.00 

Barang pembantu 905.974.320 917.492.160 (11.517.840) (0,62) 

Total BOP Tetap 1.864.939.440 1.876.319.280 (11.379.840) (0,61) 

BOP Variabel        

BBM dan listrik 370.788.300 376.044.408 (5.256.108) (1,42) 

Jasa dan umum pabrik 8.590.800 8.464.200 126.600 1,47 

Tunjangan Kariawan 2.166.000 2.043.000 123.000 5,68 

Total BOP variable 381.545.100 386.551.608 (5.006.508) (1,31) 

Total BOP 2.246.484.540 2.262.870.888 (16.386.348) (0,73) 

 

Selisih biaya overhead pabrik pada tahun 2006 menguntungkan ini disebabkan 

karena biaya overhead pabrik standar lebih tinggi dari biaya overhead aktual, hal ini 

disebabkan baiknya pengawasan biaya overhead. 

Pertama kali biaya overhead dibagi menjadi kategori tetap dan variable. 

Kemudian dilihat selisih komponen untuk setiap kategorinya. Total selisih biaya 

overhead variable dan selisih evisiensi biaya overhead variable, demikian pula 

dengan total selisih overhead tetap dan selisih volume overhead tetap berikut ini 

perhitungan tarif biaya overhead pabrik: 

1. Perhitungan selisih overhead variable. 

a. Selisih pengeluaran overhead variable. 

=(tarif overhead variable standar – tarif overhead variable actual) 

x jam actual 
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• Tarif overhead variable standar    = overhead variable standar 
jam standar 

2003    =  380.206.440   
1.1328 

      = Rp. 335.634.216,10 

2004    =  378.133.764   
1.1328 

 =  Rp. 333.804.523,30 

2005    =  385.552.800   
1.1328 

 =  Rp. 340.353.813,60 

2006    =  381.545.100 
1.1328 

 =   Rp. 336.815.942.80 

• Tarif overhead variable aktual  = overhead variable aktual 
jam aktual 

2003    =  382.806.900   
1.1385 

 = Rp. 336.237944,70 

2004    =  380.653.476   
1.1385 

 = Rp. 334.346.487,50 

2005    =  387.594.000   
1.1385 

 = Rp. 340.442.687,70 

2006    =  374.551.608   
1.1385 

 = Rp. 328.986.919,60 

Selisih pengeluaran overhead variable 

2003  = (335.634.216,10-336.237944,70)x 1.1385 

    = (Rp. 687.345,01) 
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2004  = (333.804.523,30-334.346.487,50)x 1.1385 

    = (Rp.617.026,24) 

2005  = (340.353.813,60-340.442.687,70)x 1.1385 

    = (Rp.101.183,22) 

2006  = (336.815.942.80-328.986.919,60)x 1.1385 

    = Rp. 8.913.342.90 

b. Selisih efisiensi overhead variable. 

=  (jam standar – jam actual)x tarif overhead variable standar 

2003  = (1.1328 - 1.1385)x 380.206.440 

    = (Rp. 2.167.167,70) 

2004  = (1.1328 - 1.1385)x 378.133.764 

    = (Rp. 2.155.362,45) 

2005  = (1.1328 - 1.1385)x 385.552.800 

    = (Rp. 2.197.650.96) 

2006  = (1.1328 - 1.1385)x 381.545.100 

    = (Rp. 2.174.807,07) 

 

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui penyimpangan dan 

penyebab penyimpangan yang terjadi. Selama bulan September sampai 

dengan November terjadi selisih pengeluaran overhead variable yang 

merugikan hal ini disebabkan tarif overhead variable sesungguhnya 

lebih besar dari tarif overhead variable standar.sedangkan untuk bulan 

Desember terjadi selisih yang menguntungkan hal ini disebabkan tarif 

overhead sesungguhnya lebih kecil dari tarif overhead variable standar. 

Sedangkan untuk selisih efisiensi overhead variable mengalami kerugian 

karena jam yang sesungguhnya lebih besar dari pada jam yang 

ditetapkan. Tindakan korektif yang harus dilakukan oleh perusahaan 

yaitu memperpendek jam kerja pada seluruh aktifitas pada proses 

knitting dan meningkatkan kapasitas standar mesin. 
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2. Perhitungan selisih overhead variable 

a. Selisih pengeluaran overhead tetap 

= overhead tetap aktual – overhead tetap standar 

• 2003  =  155.496.928 – 154.497.920 

=  Rp. 999.008 

• 2004  =  155.311.422 – 154.321.150 

=  Rp. 990272 

• 2005  =  156.610.015 – 155.539.174 

=  Rp. 1.070.841 

• 2006  =  156.359.940 – 155.411.620 

=  Rp. 948.320 

b. Selisih volume overhead tetap 

• Tarif overhead tetap standar    = overhead tetap standar 
jam standar 

2003    =  154.497.920 
1,1328 

 =  Rp. 136.385.876,70 

2004    =  154.321.150 
1,1328 

 =  Rp. 136.229.828,70 

2005    =  155.539.174 
1,1328 

 =  Rp. 137.305.061,80 

2006    =  155.411.620 
1,1328 

 =   Rp. 137.192.461,20 

• Jam srandar volume denominator  =Produksi standar X jam standar 
    Produksi aktual 

2003    =  120.000  X  1.1328 
                   118.870 

 =  1,1457 
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2004    =  120.000  X  1.1328 
           118.652 

      =   1,1436 

2005    =  120.000  X   1.1328 
      119.721 

 =  1.1358 

2006    =  120.000  X   1.1328 
   119.683 

 =   1.1358 

 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian. 

Dalam proses penyusunan biaya standar terhadap unsure-unsur biaya produksi 

yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan, analisis terhadap biaya produksi dan 

proses pengendalian yang dilakukan oleh PT. Nirwana Textile Industri, maka 

menurut penulis berdasarkan survey, interview, dan observasi yang telah dilakukan 

kepada pihak perusahaan adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1. Penetapan Standar Biaya Produksi. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis berpendapat bahwa 

proses penetapan biaya standar dalam usaha pengendalian biaya produksi di PT. 

Nirwana Textile Industri ini secara keseluruhan telah memadai. Untuk lebih jelasnya 

akan bahas secara rinci mengenai proses penetapan biaya standar dan analisis selisih 

terhadap biaya produksi yang terjadi di dalam perusahaan. 

 

 

4.2.1.1. Standar Biaya Bahan Baku. 

PT. Nirwana menetapkan standar biaya bahan baku terdiri dari standar harga 

bahan baku dan standar kuantitas pemakaian bahan baku. 
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1. Penetapan standar harga bahan baku. 

Standar harga bahan baku yang ditetapan oleh perusahaan telah 

dipergunakan dalam proses produksi secara memadai, sebab dalam 

penetapan standar harga bahan baku  perusahan telah melakukan proses-

proses penetapan standar bahan baku dengan baik, yaitu dengan cara: 

a. Pihak perusahaan telah memiliki pemasok yang berkompeten yang 

dapat menyediakan barang-barang yang berkualitas dengan harga yang 

disepakati antara perusahaan dan pemasok. 

b. Pihak perusahaan telah mempunyai kontrak terhadap harga bahan 

baku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan 

pemasok, sehingga harga standar bahan baku yang ditetapkan oleh 

perusahaan mengikuti harga pasar yang berlaku saat itu. 

c. Standar harga bahan baku ini telah disusun oleh orang-orang yang 

berkompeten yaitu terdiri dari direktur, manajer pembelian, dan 

manajer keuangan sehingga dalam pelaksanaannya harga standar 

bahan baku tersebut didukung oleh seluruh bagian yang ada dalam 

perusahaan. 

2. Penetapan standar kuantitas bahan baku. 

Pihak perusahaan dalam melakukan penetapan standar kuantitas 

pemakaian bahan baku telah memadai, sebab dalam penetapan standar 

kuantitas pemakaian bahan baku, perusahan telah mempertimbangan hal-

hal yang berkaitan dengan kuantitas pemakaian bahan baku seperti jumlah 

bahan baku dan kualitas bahan baku yang akan digunakan dalam proses 

knitting untuk menghasilkan grey. Penetapan kuantitas bahan baku ini 

ditetapkan dengan melakukan uji coba sebelumnya, hasil uji coba inilah 

ditetapkan sebagai standar kuantitas pemakaian bahan baku untuk setiap 

proses knitting. 
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4.2.1.2. Standar Biaya Tenaga Kerja Langsung. 

PT. Nirwana Textile Industri menetapkan standar biaya tenaga kerja langsung 

terdiri dari standar jam kerja dan standar tarif upah tenaga kerja. 

1. Penetapan standar jam kerja. 

Standar jam kerja langsung dalam perusahaan ini dapat dikatakan 

memadai, sebab perusahaan ini telah memperhitungkan secara rinci 

standar jam tenaga kerja dalam proses knitting, dan perusahaan telah 

memperhitungkan antara jam kerja dengan proses produksi. 

2. Penetapan standar tarif upah tenaga kerja langsung. 

Penetapan standar tarif upah yang dilakukan perusahaan telah memadai, 

sebab tarif upah yang ditetapkan perusahaan berdasarkan atas perhitungan 

tarif upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

4.2.1.3. Standar Biaya Overhead Pabrik. 

Dari hasil penelitian penulis, perusahaan telah melakukan penetapan standar 

biaya overhead pabrik. Dasar dari pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan 

jam kerja langsung dan jumlah tenaga kerja. 

Kemudian penulis juga menemukan dari hasil penelitian ternyata perusahaan 

telah memisahkan antara biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik 

variable, sehingga pengndalian yang dilakukan olah perusahaan. Untuk perhitungan 

biaya overhead pabrik seperti yang telah dilakukan di atas, maka perhitungan biaya 

overhead pabrik didasarkan jam kerja langsung pada kapasitas normal perusahaan 

selama satu tahun. Perhitungan dasar pembebanan jumlah jam tenaga kerja langsung, 

karena pada perusahaan tersebut lebih banyak berperan. 
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4.2.2. Manfaat Biaya Standar Pada PT. Nirwana Textile Industri. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Nirwana Textile 

Industri, maka penulis berpendapat bahwa perusahaan telah memanfaatkan biaya 

standar yang telah ditetapkan dengan maksimal. Dimana standar yang telah 

ditetapkan telah dimanfaatkan untuk membantu manajemen dalam menyusun 

anggaran, sehingga dapat digunakan juga untuk mengetahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan proses produksi 

Standard juga dimanfaatkan oleh perusahan dalam membantu pengendalian 

biaya produksi yaitu dengan membandingkan biaya standard dengan biaya 

sesungguhnya terjadi dan hasil itu dibuat untuk tolak ukur penilaian terhadap 

pelaksanaan operasi perusahaan. 

 

4.2.3. Efektifitas Pengendalian Biaya Produksi. 

Proses pengendalian biaya produksi yang ditetapkan oleh pihak perusahaan 

melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. melakukan pengendalian biaya produksi standar yang telah ditetapkan 

dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi dan melakukan analisis 

terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan antara standar dengan 

pelaksanaan sesungguhnya terjadi. 

2. melakukan tindak lanjut atau tindakkan perbaikan atas selisih yang terjadi 

terutama yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan, 

sehingga tidak akan terjadi kembali pada proses produksi selanjutnya. 

Pengendalian biaya produksi pada PT. Nirwana dilakukan setiap bulan dengan 

cara melakukan perbandingan antara biaya sesungguhnya terjadi dengan biaya 

standar. Setiap bulan manajer produksi menyusun laporan biaya produksi yang 

diserahkan kepada bagian akuntansi dan keuangan. Dari laporan biaya produksi dapat 

diketahui jumlah pemakaian bahan baku, jumlah tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik yang sesungguhnya untuk menyelesaikan produk dalam satu bulan. 
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Berdasarkan laporan biaya produksi, bagian akuntansi dan keuangan akan 

membandingkan biaya produksi sesungguhnya dengan biaya produksi yang 

ditetapkan menurut standard. Dalam hal ini perusahaan tidak melakukan analisis 

secara mendalam terhadap selisih yang terjadi, sehingga sulit melakukan tindakan 

perbaikan atas penyimpangan yang terjadi. Perusahaan melakukan dan 

membandingkan antara biaya produksi menurut standar untuk mengtahui apakah 

selisih itu menguntungkan (favorabel) atau merugikan (unfavorabel) 

 

4.2.4. Pencapaian Tujuan Pengendalian Biaya Produksi. 

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Nirwana Textile 

Industri, sehubungan dengan pencapaian tujuan pengendalian biaya produksi, maka 

didapat: 

1. PT. Nirwana Textile Industri telah mampu melakukan proses produksi 

yang berjalan dengan naik. Hal ini dapat dilihat dalam proses produksi 

yang berjalan sesuai dengan tujuan terlihat dari penyimpangan yang 

terjadi pada hasil produksi tidak terlalu besar. 

2. Kegiatan produksi PT. Nirwana Textile Industri mampu mencapai tujuan 

produksi. Hal ini terlihat dari hasil produksi yang dihasilkan hampir 

mencapai rata-rata kapasitas normal perusahaan setiap bulan. 

3. Kegiatan produksi PT. Nirwana Textile Industri mampu menghasilkan 

produk dengan kuantitas yang diharapkan. 

Penulis berpendapat bahwa tujuan pengendalian biaya pada PT. Nirwana 

Textile Industri sudah tercapai. Hal ini terbukti dengan tercapainya proses produksi 

yang berjalan dengan baik dilihat dari penyimpangan yang terjadi pada hasil produksi 

sedikit, tercapainya target produksi, dan dapat menghasilkan produk dengan mutu 

yang baik. 
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4.2.5. Manfaat Biaya Produksi Bagi PT. Nirwana Dalam Menunjang 

Pengendalian Biaya Peroduksi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Nirwana Textile 

Industri, penulis berpendapat bahwa PT. Nirwana Textile Industri telah 

memanfaatkan biaya standar yang telah ditetapkan dengan baik seperti penulis 

uraikan dibawah ini: 

1. Standar yang ditetapkan oleh PT. Nirwana Textile Industri telah 

dimanfaatkan untuk membantu pengendalian biaya produksi, karena 

penyusunannya dimaksudkan tolak ukur penilaian terhadap pelaksanan 

operasi perusahaan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam anggaran 

yang dijadikan pedoman oleh pihak perusahaan untuk mengetahui 

besarnya biaya yang seharusnya dikeluarkan. 

2. Standar uang ditetapakan dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu 

dan memotivasi manajemen dalam melaksanakan aktifitasnya 

mengoptimalkan sumber daya yang digunakan dalam mengorbankan 

biaya seminimal mungkin sehingga hasil produksi yang diharapkan sesuai 

dengan yang diharapkan semaksimal mungkin. 

3. Standar yang ditetapkan dapat memberikan pedoman pada manajer dalam 

memperbaiki kinerja, karena selisih yang terjadi menghasuskan manajer 

melakukan tindak perbaikan untuk menghindari penyimpangan yang 

terjadi selanjutnya. 

Dalam menetapkan biaya standar pada perusahaan, biaya yang terjadi dapat 

dikendaliakan dengan efisien dan efektif. Penetapan biaya standar yang tepat 

didasarkan pada: 

1. Standar pengendalian biaya bahan baku yang terjadi dari pengendalian 

harga bahan baku dan kuantitas bahan baku. 

2. Standar pengendalian biaya tenaga kerja langsung yang terdiri atas 

pengendalian tarif tenaga kerja  dan pengandalian jam tenaga kerja. 
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3. Standar pengndalian biaya overhead pabrik yang terdiri dari pengendalian 

terhadap pengeluaran overhead variabel dan pengeluaran overhead tetap. 

Standar biaya bahan baku pada PT. Nirwana Textile Industri telah cukup baik. 

Hal ini terlihat dari penentuan selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan 

baku yang digunakan sehingga bila terjadi penyimpangan, dapat diselidiki sebab-

sebabnya dan segera dapat dilakukan tindakkan korektif. 

Standar biaya tenaga kerja langsung pada PT. Nirwana Textile Industri cukup 

baik. Hal ini dikarenakan perusahaan telah menetapkan selisih tarif tenaga kerja dan 

selisih jam tenaga kerja atau selisih efisiensi untuk setiap bagian yang berada dalam 

perusahaan. 

Standar biaya overhead pabrik pada PT. Nirwana Textile Industri telah cukup 

memadai. Hal ini dikarenakan perusahaan telah menetukan tarif standar biaya 

overhead pabrik, memisahkan antara biaya overhead pabrik tetap dengan biaya 

overhead pabrik variabel. Sehingga pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan 

mudah untuk dilakukan dan untuk melakukan tindakan korektif atas penyimpangan 

dapat dilakuakan dengan mudah dan tepat. 

Sesuai dengan pembahasan dari hasil penelitan, manfaat biaya standar 

terhadap pengandalian biaya produksi cukup memadai. PT. Nirwana Textile Industri 

sudah memenuhi ketentuan-ketentuan penerapan biaya standar yaitu adanya selisih 

biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead 

pabrik. Dari penemuan ini manajemen dapat menganalisis penyimpangan yang terjadi 

serta tindakan korektif yang perlu untuk dilakukan. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

 Biaya standar merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan efektivitas produksi yang akan 

mempengaruhi penggunaan biaya produksi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. 

Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis bahwa “Biaya standar  sudah 
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bermanfaat dalam  pengendalian biaya produksi, pada PT.  Nirwana Textile 

Industri” untuk dapat mengetahui bermanfaat tidaknya biaya standaryang digunakan 

oleh perusahaan, penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan dan mengadakan 

penelitian secara rinci, terutama mengenai kegunaan biaya standar, pengendalian 

biaya produksi, dan analisis selisih yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengetahui terjadinya peningkatan efektifitas pengandalian biaya produksi yaitu hasil 

dari tindak lanjut yang digunakan manajemen bergasarkan biaya standar yang 

digunakan. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa biaya 

standar yang ditetapkan oleh PT. Nirwana Textile Industri memadai. Hal ini dapat 

dilihat bahwa perusahaan telah melakukan: 

1. menetapkan standar kuantitas dan harga bahan baku, standar biaya tenaga 

kerja langsung, dan standar biaya overhead pabrik. 

2. perusahaan dapat menerapkan biaya aktual baik untuk kuantitas dan harga 

bahan baku, tenaga kerja langsung maupun overhead pabrik. 

 

Analisis deskriptif 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa Biaya standar  sudah bermanfaat dalam  pengendalian 

biaya produksi, pada PT.  Nirwana Textile Industri telah memadai.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas biaya standar yang 

ditetapkan oleh pihak perusahaan, maka penulis menarik kesimpulan dan kemudian 

memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk meningkatkan manfaat biaya 

standar dalam mengendalikan biaya produksi pada perusahaan yang bersangkutan 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai biaya standar yang 

dilakukan oleh PT. Nirwana Textile Industri, maka penulis mengmukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Perusahaan telah menetapkan system biaya standar ke dalam proses 

produksi hal ini dapat dilihat dari: 

1. Dalam menetapkan standar harga bahan baku perusahaan telah 

memperhatikan hal-hal yang menyangkut penetapan standar harga 

bahan baku, seperti pemilihan pemasok yang tepat yang akan 

mempengaruhi dalam pertimbangan kualitas barang dan harga barang 

yang akan diterima perusahaan. 

2. perusahaan telah menetapkan standar biaya bahan baku berdasarkan 

pada kontrak yang telah disepakati dengan penasok baik dalam harga 

maupun kuantitas bahan baku. 

3. perusahaan telah menetapkan standar tarif upah berdasarkan himbauan 

dari pemerintah yaitu sesuai dengan upah minimum regional (UMR) 
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4. perusahaan telah menetapkan besarnya anggaran biaya overhead 

pabrik, dengan cara memisahkan biaya overhead pabrik tetap dengan 

biaya overhead pabrik variable. 

5. perusahaan telah melakukan analisis selisih biaya bahan baku yang 

terdiri dari selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku. 

6. perusahaan telah melakukan analisis selisih biaya tenaga kerja 

langsung yang terdiri dari selisih tarif upah dan selisih efisiensi jam 

tenaga kerja. 

7. perusahaan telah melakukan analisis selisih biaya overhead pabrik 

dengan pemisahan antara biaya overhead tetap dan biaya overhead 

variabel 

b. pengendalian biaya produksi yang telah dilakukan oleh PT. Nirwana telah 

cukup efektif, meskipun setiap laporan realisasi biaya proses knitting 

dapat berbeda atau tidak selalu sama dengan anggaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada 

perusahaan terutama pada biaya produksi, karena unsur biaya produksi 

seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik lebih tinggi atau rendah dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapakan. Tetapi hal ini telah dapat teridentifikasi sehingga tindakan 

koreksi yang perlu dilaksanakan dan dilakuakan. 

c. Biaya standar sangat berperan pada PT. Nirwana Textile Industri sebagai 

alat pengendalian biaya produksi. Hal ini dapat dilihat dari observasi yang 

dilakukan oleh penulis pada perusahaan yang bersangkutan. 

Selain itu juga ada kelemahan yang ditemukan pada PT. Nirwana Textile 

Industri diantaranya: 

1. kurangnya kerjasama dan koordinasi antar bagian dalam perusahaan di 

dalam menyusun anggaran biaya produksi. 

2. dalam menganalisis penyebab terjadinya selisih biaya produksi yang 

terjadi, perusahaan belum menetapkan batas toreransi dari standar yang 
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telah ditetapkan, sehingga semua selisih yang terjadi dianalisis oleh 

perusahaan untuk mengtahui sebab-sebab terjadinya selisihtersebut. Hal 

ini mengakibatkan perusahaan menjadi kurang efektif dalam menindak 

lanjuti penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengajukan 

beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran yang penulis berikan yaitu: 

1. Perusahaan hendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar 

bagian yang ada dalam perusahaan, sehingga dapat menyusun biaya 

standar sebaik mungkin, sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan 

yang akan terjadi. 

2. Perusahaan sebaiknya menentukan batas toreransi penyimpangan yang 

terjadi yang dianggap material dari standar biaya produksi yang ditetapkan 

sehingga memudahkan manajemen dalam menentukan perbaiakan. 

3. Perusahaan hendaknya menaikan nilai kontrak kariawan minimal sebesar 

Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terjadi sengketa dimasa yang 

akan datang, dan dengan meningkatnya kontrak kariawan dapat 

meningkatkan kinerja dan semangat kariawan. 
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