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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Pertumbuhan Industri manufaktur dipengaruhi oleh tingginya investasi di

sektor industri dan konsumsi di dalam negeri. Oleh karena itu, Kementerian

Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan berbagai upaya strategis untuk

meningkatkan daya saing industri nasional sebagai katalis utama dalam

pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui program Akselerasi

Industrialisasi. Sasaran utama dari program tersebut adalah meningkatan nilai

tambah industri dalam negeri melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya

alam, penguasaan pasar domestik dan ekspor untuk produk-produk hasil industri

dalam negeri serta perluasan penyerapan tenaga kerja dan pengentasan

kemiskinan (http://www.kemenperin.go.id).

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya membeli

bahan baku kemudian mengelola bahan baku dengan mengeluarkan biaya-biaya

lain menjadi barang jadi yang siap untuk dijual (Mulyadi:2009:11). Pada proses

tersebut perusahaan harus 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).

Pengendalian biaya yang digunakan perusahaan adalah metode biaya

standar. Menurut Mulyadi (2009:387). Biaya standar adalah biaya yang

ditentukan dimuka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan

untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu,

dibawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sistem

biaya standar merupakan salah satu sistem akuntansi biaya yang mengolah
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informasi biaya sedemikian rupa, sehingga manajemen dapat mendeteksi

kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya

standar yang ditentukan. Sistem akuntansi biaya ini mencatat biaya yang

seharusnya biaya standar dan biaya sesungguhnya serta menyajikan analisis

penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar (Mulyadi:2009:388).

Keberhasilan atas pengendalian biaya produksi diperoleh harga pokok

produksi yang rendah, sehingga mampu bersaing dipasaran dengan tidak

mengesampingkan kualitas dari produk yang dihasilkan. 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.

CV Kurnia Mebeul merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang

bergerak dalam bidang produksi olahan yang berbahan baku kayu untuk

menghasilkan berbagai macam produk seperti tempat tidur, sofa, dan kitchen set.

Prosedur akumulasi biaya yang digunakan CV Kurnia Mebeul untuk menghitung

harga pokok produk dalam perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar

pesanan adalah Job Order Costing Method, yaitu perusahaan ini akan

mengumpulkan biaya produksinya sesuai dengan pesanan yang diterimanya

dengan kata lain mengumpulkan biaya produksi untuk setiap jenis pesanan

(Mursyidi:2008:28). Manfaat pengendalian biaya bagi manajemen perusahaan

adalah untuk mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan pada proses

produksi serta kemampuan untuk menekan biaya tersebut.

Dalam Perhitungan biaya standar dan biaya sesungguhnya sangatlah

penting untuk melakukan penelitian dan analisis perhitungan biaya standar dan
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biaya sesungguhnya pada biaya produksi. 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 merasa tertarik melakukan

penelitian yang dituangkan dalam laporan tugas akhir yang berjudul: “Tinjauan

Atas Penetapan Biaya Produksi Standar dan Perhitungan Biaya Produksi

Sesungguhnya pada CV Kurnia Mebeul.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul di atas, maka dalam penelitian

ini penulis mengidentifikasi masalah yang dirumuskan dalam pernyataan sebagai

berikut:

1. Bagaimana penetapan biaya produksi standar pada CV Kurnia Mebeul?

2. Bagaimana perhitungan biaya produksi sesungguhnya pada CV Kurnia

Mebeul?

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan biaya standar

pada CV. Kurnia Mebeul 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 produksi standar pada CV Kurnia

Mebeul.

2. Untuk mengetahui perhitungan biaya produksi sesungguhnya pada CV

Kurnia Mebeul.
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan diperoleh

manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi perusahaan yang bersangkutan serta

bagi para pembaca. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat diperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan tugas

akhir serta dapat menambah pengetahuan tentang  perhitungan dan

penetapan biaya standar dan biaya sesungguhnya bahan baku dalam

perusahaan dan serta bagaimana bentuk penyajiannnya dalam suatu

laporan.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen

perusahaan dalam mengembangkan usaha sehubungan dengan perhitungan

dan penetapan biaya standar dan biaya sesungguhnya bahan baku.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan bahan refensi dan memberikan manfaat bagi yang

memerlukan informasi atau juga sebagai sarana penulisan selanjutnya.

1.5 Waktu dan Lokasi Kerja Praktik

Untuk dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini, penulis

mengumpulkan data  yang diperlukan baik informasi secara lisan maupun tulisan

dengan cara melakukan kerja praktik pada CV Kurnia Mebeul yang berlokasi di

Jalan Balandongan Tanjakan Asem No. 160 Sukabumi. Kerja praktik

dilaksanakan sejak bulan September sampai dengan selesai.


