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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

  Pada proses produksi suatu perusahaan terutama perusahaan manufaktur 

sangatlah memperhatikan biaya yang akan timbul, maka dari itu perlulah 

perusahaan mempertimbangkan sejauh mana biaya tersebut berpengaruh dalam 

setiap pembebanan pada biaya produksi. Menurut Bastian & Nurlela (2009) 

menyatakan bahwa produksi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

mentransformasi atau merubah input (masukan) menjadi output (keluaran). 

Input tersebut berupa faktor-faktor ekonomi seperti : modal, bahan, tenaga 

kerja, dan teknologi. Sedangkan output adalah berupa produk dan jasa yang 

dihasilkan dalam proses produksi. 

 Biaya produksi sendiri merupakan biaya yang digunakan untuk kegiatan 

produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah biaya bahan baku yang digunakan 

dalam proses produksi pada periode yang bersangkutan, sedangkan biaya 

tenaga kerja adalah gaji atau upah dari tenaga kerja atau pekerja yang jasanya 

dapat diperhitungkan langsung dengan produk yang dihasilkan. Biaya overhead 

pabrik merupakan elemen biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung (Alan Jayaatmaja, 2010 : 9). 

 Aktivitas dasar perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi atau siap pakai. Pada proses tersebut perusahaan harus 
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mengeluarkan biaya – biaya untuk menjalankan proses produksi dan 

diperlukan pengendalian biaya sebagai usaha manajemen untuk mencapai 

tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-

menerus antara pelaksanaan dengan rencana (Firdaus, A & Wasilah, 2012 : 5). 

 Untuk itu, pengendalian biaya yang biasanya digunakan perusahaan adalah 

metode biaya standar. Menurut Horngren (2012:269) menyatakan biaya standar 

yaitu “a carefully determined cost used as a benchmark for judging 

performance”. Definisi tersebut menyatakan bahwa biaya standar merupakan 

suatu benchmark atau tingkat pengukur yang dipilih secara hati-hati untuk 

melakukan penilaian atas suatu kinerja. Artinya biaya standar tersebut 

ditetapkan sebelum proses produksi berlangsung untuk merangsang 

pelaksanaan pekerjaan yang efisien sesuai biaya yang dianggarkan. 

 Dari seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia, yang salah satunya 

adalah PT PINDAD (Persero). PT PINDAD (Persero) merupakan perusahaan 

manufaktur yang bergerak di dalam bidang pembuatan produk militer dan 

produk komersial di Indonesia. Kegiatan PT PINDAD (Persero) mencakup 

desain dan pengembangan, rekayasa, perakitan dan fabrikan serta perawatan. 

Banyak produk yang dihasilkan oleh PT PINDAD (Persero) ini maka 

manajemen perlu mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan pada proses 

produksi serta kemampuan untuk menekan biaya tersebut dengan adanya 

pengendalian biaya ( Sumber PT PINDAD ). 

 Keberhasilan atas pengendalian biaya produksi yang efisien akan 

diperoleh harga pokok produksi yang rendah, sehingga mampu bersaing 
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dipasaran dengan tidak mengesampingkan kualitas dari produk yang 

dihasilkan. Maka pengendalian biaya produksi pada PT PINDAD (Persero) 

dapat dilakukan dengan membandingkan antara hasil biaya produksi yang 

terjadi sesungguhnya dengan anggaran atau biaya standar yang disusun, agar 

manajemen dapat melakukan efisiensi dan kemampuan memperoleh laba dari 

berbagai produk (Firdaus, A & Wasilah, 2012 : 5). 

 Namun permasalahan yang biasanya dihadapi perusahaan yaitu mengenai 

biaya standar dan biaya yang sesungguhnya terjadi, terkadang biaya yang 

sudah direncanakan tidak sama dengan apa yang sudah direncanakan atau tidak 

sesuai dengan kenyataannya. Menurut Mulyadi (2009:395) penyimpangan 

biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih (variance). Oleh 

karena itu, para manajer dapat mengadakan tindakan koreksi terhadap 

penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari hasil perbandingan biaya 

tersebut, untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang 

merugikan. 

 Menyadari pentingnya perhitungan biaya standar dan biaya sesungguhnya 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis perhitungan biaya 

standar dan biaya sesungguhnya pada biaya produksi. Dikarenakan perbedaan 

biaya standar dan biaya sesungguhnya pada biaya produksi tersebut menarik 

untuk di amati dan diselidiki apa faktor yang membuat biaya standar tidak 

sama dengan biaya sesungguhnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka 

penulis mengambil tema biaya standar dalam penyusunan tugas akhir ini 

dengan judul : “Tinjauan Atas Perhitungan Biaya Standar dan Biaya 



4 
 

Sesungguhnya pada Biaya Produksi pada Divisi Tempa dan Cor PT. 

PINDAD (Persero). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis mengidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penetapan dan perhitungan biaya standar dan biaya 

sesungguhnya pada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead 

pabrik pada Divisi Tempa dan Cor PT PINDAD (Persero). 

2. Bagaimana perlakuan selisih biaya standar dan biaya sesungguhnya 

pada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik pada 

Divisi Tempa dan Cor PT PINDAD (Persero) . 

3. Bagaimana pengaruh perhitungan biaya standar dan sesungguhnya 

terhadap biaya produksi yang terjadi pada Divisi Tempa dan Cor PT 

PINDAD (Persero). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik   

 Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan biaya standar 

pada Divisi Tempa dan Cor PT PINDAD (Persero) dan memperoleh data  yang 

dapat membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir untuk 

memenuhi syarat pada Pendidikan Program Diploma Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. Adapun tujuan penulis laporan tugas akhir ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui penetapan dan perhitungan biaya standar dan biaya 

sesungguhnya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead produk 

pada  Divisi Tempa dan Cor PT PINDAD (Persero). 

2. Untuk mengetahui perlakuan selisih biaya standar dan biaya 

sesungguhnya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead produk 

pada Divisi Tempa dan Cor PT PINDAD (Persero). 

3. Untuk mengetahui pengaruh perhitungan biaya standar dan 

sesungguhnya terhadap biaya produksi yang terjadi pada Divisi Tempa 

dan Cor PT PINDAD (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Kerja Praktik  

 Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara langsung dan tidak langsung pada pihak yang 

berkepentingan, seperti berikut : 

1. Kegunaan bagi perusahaan  

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen 

perusahaan dalam mengembangkan usaha sehubungan dengan 

adanya perhitungan dan penetapan biaya standar dan biaya 

sesunggguhnya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead 

pabrik pada produk. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan 

dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki dan 

kesempurnaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan terutama 
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kebijakan mengenai perhitungan biaya standar dan biaya 

sesungguhnya. 

2. Kegunaan bagi penulis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis 

sendiri mengenai penerapan biaya standar pada perusahaan serta dapat 

membandingkan teori yang diperoleh pada masa perkuliahan dengan 

kondisi yang ada dilapangan. Juga sebagai data untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk menempuh ujian akhir Diploma III pada Fakultas Ekonomi 

Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

3. Kegunaan bagi pihak lain  

Sebagai bacaan untuk menambah wawasan mengenai objek yang 

diteliti dan sebagai panduan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan 

penelitian pada objek dan masalah yang sama. Sebagai panduan 

diharapkan dapat mengembangkan dan memperbaiki kekurangannya 

dalam penulisan ini. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  

 Untuk dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini penulis mengadakan 

penelitian pada perusahaan di bidang manufaktur yaitu PT PINDAD (Persero) 

Divisi Tempa dan Cor jalan Jend. Gatot Subroto 517 Bandung. Adapun waktu 

penelitian ini dimulai pada tanggal 01 april sampai dengan waktu yang 

ditentukan 30 april 2014. 


