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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam suatu perusahaan peranan biaya sangatlah penting karena biaya 

merupakan menjadi pengorbanan yang dapat mempengaruhi kas sehingga kas 

berkurang serta mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu 

perusahaan. Oleh karena itu biaya perlu sangat diperhatikan karena biaya dapat 

menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan tersebut. 

Pada proses produksi perusahaan manufaktur  untuk menjalankan proses 

produksi perlu adanya biaya yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya 

yang selalu ada di dalam proses produksi terdapat macam – macam biaya 

produksi yaitu biaya bahan baku , biaya tenaga kerja , dan biaya overhead. 

Biaya bahan baku adalah biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk 

keperluan proses produksi sedangkan biaya tenaga kerja  juga sangat penting juga 

karena tenaga berfungsi sebagai karyawan adalah gaji atau upah dari tenaga kerja 

yang jasanya dapat diperhitungkan langsung dengan  produk yang dihasilkan dan 

biaya overhead adalah semua jenis biaya kecuali biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung yang diperlukan dalam produksi. 

Aktivitas dasar perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi atau siap pakai. Pada proses tersebut perusahaan harus 

mengeluarkan biaya - biaya untuk menjalankan proses produksi  dan diperlukan  

pengendalian biaya  sebagai alat bagi manajemen sehingga mempunyai patokan 

atau acuan sebagai tolak ukur , pengendalian biaya tersebut adalah biaya standar. 

Biaya standar adalah biaya yang ditentukan dimuka merupakan biaya 

seharusnya yang dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk 

membiayai kegiatan tertentu, dibawah asumsi kondisi ekonomi , efisien dan faktor 

– faktor tertentu.  
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Biaya standar dapat berguna bagi manajemen sebagai pengendalian biaya, 

pembuatan anggaran serta sebagai alat yang dapat membantu manajemen dalam 

menghindari penyimpangan biaya yang direncanakan dari biaya sesungguhnya. 

Sistem biaya standar adalah sebagai salah satu sistem akuntansi biaya yang 

mengelola sedemikian rupa sehinggga manajemen dapat mendeteksi atau 

menemukan kegiatan perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar 

yang sudah ditentukan. Dalam sistem akuntansi ini mencatat biaya yang 

seharusnya dikeluarkan dengan biaya sesunggguhnya dan menghubungkan 

perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya serta menyajikan 

analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. 

Melalui proses produksi seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia salah 

satunya adalah PT. Dirgantara Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang 

bergerak di dalam bidang pembuatan pesawat terbang untuk dalam negeri dan luar 

negeri. 

Produk yang dihasilkan oleh PT Dirgantara Indonesia dan atas kerjasama 

Cassa Spanyol salah satunya adalah pesawat C 212 – 400 yang kini berubah nama 

menjadi NC 212 - 400 mempunyai keunggulan dibandingkan dengan versi 

terdahulunya dari segi teknologi dan mempunyai masa depan yang baik terutama 

dalam pasar pesawat sehingga pesawat ini akan banyak diminati konsumen dunia 

yang berpengaruh baik serta memberikan dampak positif bagi PT Dirgantara 

Indonesia sebagai perusahaan yang menghasilkannya. 

Permasalahan yang 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 sama dengan kenyataannya 

yang menghasilkan selisih  masalah itu timbul karena dipengaruhi contohnya oleh 

masalah ekonomi dunia yaitu meningkatnya harga minyak bumi yang imbasnya 

terutama pada biaya – biaya yang ada dalam proses produksi. 

Menyadari pentingnya perhitungan biaya standar dan biaya sesungguhnya 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis perhitungan biaya standar 

dan biaya sesungguhnya bahan baku dan overhead karena bahan baku dan 

overhead dipandang menarik untuk di amati dibandingkan dengan biaya tenaga 
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kerja dan diselidiki apa faktor yang membuat biaya standar tidak sama dengan 

biaya sesungguhnya tersebut.  Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis 

merasa tertarik untuk mengambil tema biaya standar dalam penyusunan tugas 

akhir ini dengan judul :  “Tinjauan Atas Analisis Perhitungan Biaya Standar 

dan Biaya Sesungguhnya Bahan Baku,  Overhead Badan Pesawat NC 212 - 

400  pada PT. Dirgantara Indonesia.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul dan penjelasan yang telah 

diuraikan diatas , penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana penetapan biaya standar dan sesungguhnya  bahan baku, 

overhead pada badan pesawat NC 212 - 400 pada PT. Dirgantara 

Indonesia ? 

2. Bagaimana perhitungan biaya standar dan sesungguhnya bahan baku , 

overhead badan pesawat NC 212 - 400 pada  PT. Dirgantara Indonesia ? 

3. Bagaimana perlakuan selisih biaya standar dan sesunguhnya bahan baku, 

overhead badan pesawat NC 212 – 400 pada PT Dirgantara Indonesia? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik  

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan biaya standar 

pada PT. Dirgantara Indonesia dan memperoleh data  yang dapat membantu 

penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk memenuhi syarat pada 

Pendidikan Program Diploma Fakultas Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan penulis Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penetapan biaya standar dan biaya sesungguhnya bahan 

baku, overhead  produk pada  PT. Dirganatara Indonesia. 

2. Untuk mengetahui perhitungan biaya standar dan biaya sesungguhnya 

bahan baku, overhead  produk pada di PT. Dirgantara Indonesia. 
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3. Untuk mengetahui perlakuan selisih biaya standar dan biaya sesungguhnya 

bahan baku, overhead produk pada PT. Dirgantara Indonesia. 

 

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 standard dan biaya seunggguhnya 

bahan baku , overhead produk badan pesawat NC 212 - 400. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam 

pengambilan keputusan untuk memperbaiki dan kesempurnaan dalam 

menetapkan kebijakan perusahaan terutama dalam kebijaksanaan 

perhitungan biaya standar dan biaya sesungguhnya produk badan 

pesawat NC 212 - 400.  

2. Kegunaan bagi Penulis 

a. Penulisan ini dapat memberikan wawasan bagi penulis sendiri 

mengenai penerapan standar biaya pada perusahaan  

b. Dapat membandingkan teori yang diperoleh pada masa perkuliahan 

dengan kondisi yang ada dilapangan. 

c. Sebagai data untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian 

akhir Diploma III pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widayatama Bandung. 

3. Kegunaan bagi pihak Lain 

a. Sebagai bacaan untuk menambah wawasan mengenai objek yang 

diteliti. 

b. Sebagai panduan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian 

pada objek dan masalah yang sama . 
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c. 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 PT. Dirgantara Indonesia jalan 

Pajajaran No. 154 Bandung. Adapun waktu penelitian ini di mulai pada tanggal 16 

September  sampai dengan waktu yang ditentukan 31 Oktober 2013 dengan kerja 

praktik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


