
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan perusahaan yang bergerak di sektor industri di Indonesia 

mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan 

jasa, selain itu sektor industri dapat menciptakan peluang kesempatan kerja yang 

semakin luas. Dengan semakin banyaknya perusahaan industri yang berdiri, 

perusahaan diharapkan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis 

lainnya, terutama dalam menghadapi pesaing-pesaing baru yang mengelola 

perusahaan dengan cara yang lebih baik, karena itu perusahaan harus 

mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk dikelola sedemikian rupa 

agar dapat mencapai taraf produksi yang optimal. 

Apabila perusahaan yang bergerak di sektor industri ingin mencapai taraf 

produksi yang optimal, pada umumnya perusahaan tersebut memenuhi kapasitas 

pabrik dengan kapasitas yang dapat memenuhi kebutuhan pasar beberapa tahun 

yang akan datang. Apabila perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas 

yang mampu memenuhi permintaan pasar sekarang, hal ini akan berakibat 

dilakukannya ekspansi pabrik secara terus menerus. Dengan demikian, umumnya 

perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur, yang seringkali mendorong 

manajemen puncak untuk mempertimbangkan penetapan harga jual di bawah 

harga jual normal.  

Kapasitas produksi perusahaan dapat diartikan sebagai sumber daya, 

seperti bahan baku, modal, manusia, dan dalam bentuk mesin-mesin yang 

digunakan untuk mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang 

jadi. Semakin banyak kapasitas produksi perusahaan yang menganggur, maka 

semakin tidak optimal pemanfaatan sumber daya modal yang telah tersedia untuk 

menjalankan proses produksi, dan akan terjadi penurunan laba perusahaan. 

Apabila terjadi penurunan laba secara terus menerus maka mengakibatkan 

terancamnya kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen harus mencari dan 
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menciptakan alternatif pemecahan masalah tersebut agar kelangsungan hidup 

perusahaan dapat dipertahankan dan tetap optimis untuk meningkatkan laba 

perusahaan. Dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif, alternatif yang cocok 

untuk pemanfaatan kapasitas produksi perusahaan yang menganggur adalah 

dengan cara mempertimbangkan alternatif menerima atau menolak (accepting or 

refusing) pesanan khusus. 

Pengambilan keputusan pada pesanan khusus merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan dan menjadi tanggung jawab pihak manajemen. Jika 

dilihat secara sepintas, dengan menerima pesanan khusus tersebut perusahaan 

akan menderita kerugian karena harga yang diminta pemesan biasanya dibawah 

harga jual normal. Apabila perusahaan ingin tetap dapat laba, maka kebijakan 

penentuan harga jangka panjang seharusnya berpedoman pada suatu pertimbangan 

semua biaya yang dikeluarkan.  

Untuk menentukan harga pokok produksi, umumnya perusahaan-

perusahaan industri di Indonesia lebih berorientasi pada penggunaan metode full 

costing. Bagi pihak eksternal perusahaan, metode full costing sebenarnya 

ditujukan untuk penyediaan informasi biaya, sedangkan bagi pihak internal, 

metode full costing tidak mampu menyediakan informasi yang bermanfaat dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Maka dalam 

pengambilan keputusan pada pesanan khusus, perusahaan dapat menggunakan 

alternatif lain yaitu metode variable costing. 

Informasi metode variable costing untuk memutuskan suatu pesanan 

khusus akan diterima atau ditolak adalah laba. Besarnya laba adalah sebesar 

pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan atas pesanan khusus yaitu sebesar total 

pendapatan penjualan pesanan khusus, atau sebesar harga jual perunit pesanan 

khusus dikalikan dengan jumlah unit penjualannya. Variable cost atas pesanan 

khusus sebesar biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah unit penjualannya. 

Timbul masalah bagi perusahaan, apabila harga jual perunit pesanan 

khusus besarnya sama dengan biaya variabel per unit atau total pendapatan sama 

dengan total biaya variabel. Untuk memutuskan masalah ini pertimbangannya 

bukan hanya laba, karena laba yang dihasilkan sebesar nol atau terjadi laba tidak 

berbeda antara menerima atau menolak pesanan khusus. 
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Pada metode variable costing, hanya biaya variabel yang bibebankan pada 

unit-unit produk yang dihasilkan, sedangkan biaya tetap tidak dibebankan pada 

produk, karena biaya tetap tidak berubah dalam menyediakan kapasitas produksi 

dan kapasitas tidak berubah dalam jangka pendek. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Penerapan Metode Variable Costing dalam Efektivitas 

Pengambilan Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan Khusus.” (Studi 

kasus pada PT. X) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini tentang memadainya metode variable costing yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah metode variable costing yang diterapkan dalam perusahaan sudah 

memadai. 

2. Apakah pengambilan keputusan pesanan khusus telah efektif. 

3. Apakah metode variable costing bermanfaat dalam efektivitas pengambilan 

keputusan pesanan khusus. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan 

metode variable costing dapat membantu pihak manajemen PT. X dalam 

mempertimbangkan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. 

Berdasarkan identifikasi di atas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui metode variable costing yang diterapkan dalam 

pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus pada 

perusahaan sudah memadai. 

2. Untuk mengetahui bahwa perusahaan dalam pengambilan keputusan pada 

pesanan khusus telah efektif. 

3. Untuk mengetahui bahwa metode variable costing bermanfaat dalam 

efektivitas pengambilan keputusan pesanan khusus. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dalam 

rangka menyelesaikan Program Pendidikan Strata 1. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis dapat memahami tentang 

penerapan metode variable costing dalam efektivitas pengambilan keputusan 

pada pesanan khusus. 

3. Bagi perusahaan yang bersangkutan, hasil analisis dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pada pesanan khusus. 

4. Dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk menambah informasi bagi 

rekan-rekan mahasiswa atau pihak lain yang membutuhkan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Suatu perusahaan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup di 

tengah situasi ekonomi yang kurang kondusif, maka dituntut adanya pengambilan 

keputusan yang tepat dan sesuai. Pengambilan keputusan merupakan salah satu 

kegiatan manajemen yang penting di dalam semua organisasi. Manajemen 

seringkali harus mengambil keputusan dari berbagai alternatif. Oleh karena itu, 

manajemen memerlukan seluruh data yang berhubungan dengan pengambilan 

keputusan, misalnya informasi data biaya sebagai salah satu dasar untuk 

pengambilan keputusan tentang pesanan khusus.  

Perusahaan manufaktur umumnya bertujuan memperoleh laba atas produk 

yang dihasilkan. Perusahaan menetapkan harga jual yang wajar dengan 

mempertimbangkan besarnya laba yang akan diperoleh agar dapat bersaing 

dengan harga jual dari perusahaan lain. Apabila perusahaan dihadapkan pada 

masalah kapasitas mesin yang menganggur, yang disebabkan pada waktu membeli 

mesin dan peralatan lain yang didasarkan pada kapasitas yang sesuai dengan 

taksiran permintaan pasar yang paling tinggi. Maka dalam hal ini, manajemen 
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dapat mempertimbangkan untuk menerima pesanan dengan harga dibawah harga 

jual normal, yang disebut pesanan khusus. 

Pada pesanan khusus, karena harga yang diminta berada dibawah biaya 

penuh produk, maka seolah-olah dengan penerimaan pesanan khusus tersebut 

perusahaan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, perusahaan dalam 

pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus dibutuhkan 

informasi akuntansi yang relevan dengan kebutuhan manajemen. 

Pada perusahaan manufaktur di Indonesia biasanya lebih memilih 

menggunakan metode full costing dalam menghasilkan informasi akuntansi yang 

diperlukan. Bagi pihak eksternal perusahaan metode full costing ditujukan untuk 

menyediakan informasi biaya, sedangkan bagi pihak internal metode full costing 

tidak mampu memenuhi kepentingannya dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan jangka pendek, karena metode ini tidak mengolah biaya produksi 

menurut perilaku biaya, tapi menurut hubungan biaya dengan fungsi-fungsi pokok 

perusahaan. 

Untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek, manajemen 

memerlukan informasi biaya yang dipisahkan menurut prilaku biaya dalam 

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam jangka pendek, biaya 

tetap tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan, sehingga hanya 

biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam pengambilan 

keputusannya. 

Apabila perusahaan menggunakan metode variable costing, maka biaya 

dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan. Dalam jangka pendek, perubahan volume kegiatan tidak mempengaruhi 

biaya tetap melainkan biaya variabel. Sehingga hanya biaya variabel yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, sedangkan biaya tetap dianggap 

sebagai beban periode. Metode variable costing menyediakan informasi yang 

lebih baik untuk mengendalikan period cost dibandingkan informasi yang 

dihasilkan metode full costing. Dalam metode ini, period cost yang terdiri dari 

biaya yang berperilaku tetap, dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam 

laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap laba kontribusi. Metode ini juga 
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dapat menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka 

pendek. Dalam pembuatan keputusan jangka pendek yang menyangkut mengenai 

perubahan volume kegiatan, period cost tidak relevan karena tidak berubah 

dengan adanya perubahan volume kagiatan. 

Dalam metode full costing biaya overhead pabrik tetap, diperhitungkan 

dalam tarif biaya overhead pabrik dan dibebankan sebagai unsur biaya produksi. 

Oleh karena itu, manajemen kehilangan perhatian terhadap period cost untuk 

overhead tetap yang dapat dikendalikan. 

Biaya tetap dikelompokan ke dalam dua golongan yaitu biaya tetap 

terkendali (discretionary fixed costs) dan biaya tetap tidak terkendali (committed 

fixed costs). Biaya tetap terkendali merupakan biaya yang berperilaku tetap karena 

kebijakan manajemen dan dalam jangka pendek dapat dikendalikan. Biaya tetap 

tidak terkendali timbul karena kepemilikan fixed asset, equipment dan semua 

biaya yang tetap dikeluarkan, yang tidak dapat dikurangi untuk mempertahankan 

kemampuan perusahan dalam memenuhi tujuan jangka panjang. Biaya tetap 

dipisahkan dalam kelompok tersendiri pada laporan laba rugi dalam metode 

variable costing, manajemen dapat memperoleh informasi biaya yang relevan 

sehingga pengendalian biaya dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh 

manajemen. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis mengemukakan suatu 

hipotesis sebagai berikut : “Penerapan metode variable costing yang memadai 

dapat bermanfaat bagi manajemen dalam efektivitas pengambilan 

keputusan pada pesanan khusus”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini, yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek 

penelitian yang sebenarnya, kemudian disusun, ditelaah, dianalisis dan 

diinterpretasikan. Menurut Moh. Nazir (2003:7), metode penelitian deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 
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suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang  diselidiki. 

 

1.6.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi kasus, artinya 

penulis mengambil salah satu kasus yang terjadi pada suatu perusahaan saja dan 

tidak membandingkan dengan perusahaan lain. Dalam pendekatan ini, penulis 

berusaha mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan masalah yang 

dibahas. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penulis memperoleh data dengan langsung ke perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Salah satu teknik yang digunakan yaitu teknik observasi, artinya 

teknik pengumpulan data yang mengadakan pengamatan langsung ke lokasi 

perusahaan yang diteliti untuk mendapatkan gambaran mengenai proses 

produksi dan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penulis memperoleh data dengan mempelajari buku-buku dan catatan lain 

yang dapat dijadikan referensi yang berhubungan dengan objek penelitian. 

Teknik ini dilakukan untuk membantu penulis dalam mendapatkan data 

sekunder, yang akan dijadikan dasar pertimbangan sebagai landasan teori 

dalam penelitian ini. 
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1.6.4 Variabel Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi yaitu “Penerapan Metode Variable Costing 

dalam Pengambilan Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan Khusus”, maka 

terdapat satu variabel dalam judul tersebut, yaitu “Penerapan metode variable 

costing yang memadai”. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. X yang beralamat di Jl. Industri 2 Bandung. 

Waktu Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Januari 

2009. 

 

 


