
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Usaha 

yang  dilakukan  untuk  mengembangkan  negara  Indonesia  ini  adalah  melalui 

pembangunan. Dengan adanya pembangunan telah banyak dicapai kemajuan di 

segala  bidang  baik  di  bidang  industri,  perdagangan  barang  dan  jasa  serta 

teknologi.  Hal  ini  mengakibatkan  setiap  perusahaan  berusaha  untuk  mencapai 

tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lain.

Namun sekarang ini, kondisi perekonomian di negara kita tidak stabil. Hal 

ini  disebabkan  oleh  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan.  Keadaan  seperti  ini 

membawa dampak buruk bagi negara Indonesia yang akibatnya juga berpengaruh 

pada perusahaan, terutama di sektor industri.

Dalam  perusahaan  industri  pada  umumnya,  faktor  intern  yang  penting 

adalah perhitungan biaya produk yang merupakan akumulasi atau pengumpulan 

dari biaya-biaya yang dikorbankan untuk melaksanakan produksi. Biaya-biaya itu 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya 

produksi  merupakan  biaya  yang  paling  besar  dikeluarkan  oleh  perusahaan 

dibandingkan biaya-biaya  lain  seperti  biaya  pemasaran,  biaya  administrasi  dan 

umum, karena itu manajemen harus benar-benar mampu menerapkan fungsinya 

agar pengendalian biaya produksi benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dalam 

pengendalian  biaya  produksi  diperlukan satu tolok ukur yang dapat  digunakan 

sebagai bahan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat efisiensi biaya produksi 

untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan yang diharapkan. Oleh karena 

itu, sebagai tolok ukur efisiensi biaya produksi, banyak perusahaan menerapkan 

biaya standar.

Biaya  standar  ini  dapat  menggambarkan  biaya  yang  direncanakan  dari 

suatu  produk  dan  ditentukan  sebelum proses  produksi  dimulai.  Tujuan  utama 

penggunaan biaya  standar  adalah  untuk  mengendalikan  biaya  produksi  dengan 



cara membandingkan antara biaya yang seharusnya dengan biaya produksi yang 

telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  penggunaan biaya  standar  sangat  membantu 

manajemen  melaksanakan  pengendalian  dalam usaha  mencapai  efisiensi  biaya 

produksi. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

”EVALUASI  PENERAPAN  BIAYA  STANDAR  DALAM  EFEKTIVITAS 

PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI”.

Adapun alasan pemilihan  perusahaaan ini  karena PT. Sanlit  Inti  Plastik 

belum  menerapkan  biaya  standar  dalam  produksinya,  maka  dari  itu  perlu 

ditetapkan biaya standar.

1.2 Identifikasi Masalah

Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penetapan biaya standar dalam perusahaan telah memadai.

2. Apakah pengendalian biaya produksi telah efektif.

3. Apakah  penerapan  biaya  standar  berperan  dalam  efektivitas 

pengendalian biaya produksi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk  mengetahui  memadainya  penetapan  biaya  standar  dalam 

perusahaan.

2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian biaya produksi.

3. Untuk  mengetahui  memadainya  penerapan  biaya  standar  dalam 

efektivitas pengendalian produksi pada perusahaan. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Bagi Penulis

• Sebagai  sarana  bagi  penulis  untuk  menambah  wawasan, 

kemampuan dan pengetahuan setelah melaksanakan suatu studi 

dan perbandingan antara teori yang diperoleh penulis di bangku 



kuliah dengan praktek di lapangan.

• Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi, 

baik bagi penulis maupun pihak yang berkepentingan di masa 

yang akan datang.

• Merupakan  masukan  yang  sangat  berarti  dalam  penyusunan 

skripsi guna memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sidang 

sarjana.

2. Bagi Perusahaan

• Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi perusahaan sehubungan dengan penerapan biaya 

standar dalam pengendalian biaya produksi.

• Sebagai  informasi  yang  digunakan  manajemen  mengenai 

pentingnya  biaya  standar  sebagai  salah  satu  alat  dalam 

menunjang efektifitas pengendalian biaya produksi.

3. Bagi Penelitian yang Sejenis

• Sebagai penambah ilmu pengetahuan mengenai akuntansi biaya 

dan sebagai referensi dan titik ukur dalam penelitian yang lebih 

luas dan lebih mendalam mengenai pembahasan yang berkenaan 

dengan penelitian ini.

1.5 Rerangka Pemikiran

Dewasa  ini  sulitnya  perekonomian  mengakibatkan  banyak  perusahaan 

yang tidak dapat  melanjutkan usahanya.  Hal ini  disebabkan oleh permasalahan 

yang dihadapi oleh manajemen dalam perusahaan itu sulit dan kompleks. Agar hal 

itu tidak terjadi pada perusahaan-perusahaan lain maka manajemen dituntut untuk 

selalu  bekerja  secara  efektif  dan  efisien.  Usaha  ini  dilakukan  dengan 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara lebih baik, terutama pada fungsi 

perencanaan,  pengawasan  dan  pengendalian.  Jika  ketiga  fungsi  tersebut  tidak 

saling  mengisi  dan  mendukung  maka  akan  timbul  adanya  penyimpangan  dan 

kesalahan dalam proses produksi.



Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul  penelitian:  Evaluasi  Penerapan  Biaya  Standar  Dalam  Efektivitas 

Pengendalian Biaya Produksi yang sebelumnya telah di teliti oleh Isti Amnestia 

(Mahasiswi Universitas Widyatama) pada tahun 2004. Dimana perusahaan belum 

menerapkan biaya standar dalam produksinya.

Agar  fungsi  perencanaan,  pengawasan  dan  pengendalian  dapat  berjalan 

dengan lancar,  manajemen tidak hanya perlu mendapatkan informasi  mengenai 

biaya produksi yang sebenarnya saja tapi juga diperlukan suatu alat yang dapat 

digunakan untuk menilai dan mengarahkan kegiatan produksinya sehingga hasil 

yang  diinginkan  dapat  dicapai.  Alat  tersebut  dapat  berupa  penetapan  biaya 

standar.

Definisi biaya standar menurut Mulyadi (2000;415) sebagai berikut: 

”Biaya standar  adalah biaya yang ditentukan  dimuka,  yang 
merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 
membuat  salah  satu  satuan  produk  atau  untuk  membiayai 
kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, 
dan faktor lain tertentu”. 

Sedangkan menurut Masiyah kholmi dan Yuningsih (2003:141): 

“Biaya  standar  adalah  biaya  yang  ditentukan  dimuka,  yang 
merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 
membuat satu satuan produk atau untuk membiayai  kegiatan 
tertentu”.
Jadi  biaya  standar  adalah  biaya  yang  ditentukan  sebelumnya  untuk 

memproduksi satu unit atau sejumlah unit produk selama periode tertentu di masa 

mendatang. Untuk mengevaluasi pelaksanaan dari standar tersebut perlu adanya 

suatu  pengendalian  yang  efektif,  sehingga  manajemen  dapat  dengan  segera 

mengetahui adanya penyimpangan dalam biaya produksi.

Biaya produksi merupakan penjumlahan dari tiga unsur biaya, yaitu:

1. Biaya Bahan Baku

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung

3. Biaya Overhead Pabrik

Agar dapat memproduksi secara efisien maka perlu adanya suatu pedoman 

berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produk atau suatu 



tingkat  produksi  tertentu.  Dalam menghasilkan  pedoman  yang  baik  jenis-jenis 

biaya apa saja yang akan diserap dalam pembuatan ataupun proses harus dapat 

ditentukan.  Dengan  demikian  diperlukan  biaya  standar  untuk  mengukur  dan 

menilai biaya operasi yang terjadi atau sesungguhnya.

Penyimpangan  biaya  sesungguhnya  dari  biaya  standar  disebut  selisih. 

Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis dan dari analisis ini 

diselidiki  penyebab  terjadinya  yang  kemudian  dicari  jalan  untuk  mengatasi 

terjadinya  selisih  yang  merugikan,  sehingga  perusahaan  dapat  memperbaiki 

penyebab  kerugian  tersebut  dengan  cara  mengawasi  dan  menganalisis 

penyimpangan  secara  rutin.  Manajemen  dapat  mengambil  tindakan  koreksi 

sebelum penyimpangan tersebut menjadi besar.

Sistem biaya standar juga dapat digunakan dalam pengendalian terhadap 

biaya produksi perusahaan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen. 

Pedoman  ini  digunakan  untuk  mengetahui  berapa  biaya  yang  seharusnya 

dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga manajemen mungkin 

akan  melakukan  pengurangan  biaya  dengan  cara  perbaikan  metode  produksi, 

pemilihan tenaga kerja dan kegiatan lainnya.

Agar  standar  dapat  digunakan sebagai  alat  yang  dapat  diandalkan  bagi 

manajemen  dalam  pengendalian  biaya  produksi  menurut  Mulyadi 

(2000:416-417), maka:

”1. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya.
  2. Biaya  standar  merupakan  alat  yang  paling  penting  dalam 

menilai  pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan 
sebelumnya.

  3. Jika  biaya  standar  ini  ditentukan  dengan  realistis,  hal  ini 
akan  merangsang  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan 
efektif  karena  pelaksana  telah  mengetahui  bagaimana 
pekerjaan seharusnya dilaksanakan, dan pada tingkat biaya 
berapa pekerjaan tersebut sehartusnya dilaksanakan.

  4. Sistem  biaya  standar  memberikan  pedoman  kepada 
manajemen berapa  biaya  seharusnya  untuk  melaksanakan 
kegiatan  tertentu  sehingga  memungkinkan  mereka 
melaksanakan  pengurangan  biaya  dengan  cara  perbaikan 
metode produksi, pemilihan tenaga kerja dan kegiatan lain”.



Pengertian  pengendalian  menurut  Usry  dan  Carter  (2002:4) sebagai 

berikut:

“Contol is management's systematic effort to achieve objectives by  

comparing performance to plan and taking approporiate action to  

correct important differences”.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengendalian 

adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan memperbaiki standar yang 

telah  digunakan sebagai  ukuran pelaksanaan  sehingga  tujuan perusahaan dapat 

tercapai.

Menurut  Horngren  (2000:228),  pengertian  efektivitas  adalah  sebagai 

berikut:

 ”Effectiveness is the degree to which a predetermined objective or  

target is met”.

Jadi efektivitas lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi 

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

efektivitas didasarkan atas sejauh mana tujuan organisasi tersebut dapat dicapai.

Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar 

merupakan alat yang penting di dalam menilai pelaksanaan kebikajan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini akan 

merangsang pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif, karena 

pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan,  dan 

pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. 

Sistem  biaya  standar  memberikan  pedoman  kepada  manajemen  berapa 

biaya  yang  seharusnya  untuk  melaksanakan  kegiatan  tertentu  sehingga 

memungkinkan  mereka  melakukan  pengurangan  biaya  dengan  cara  perbaikan 

metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain.

Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  mengemukakan  hipotesis  deskripsi 

sebagai berikut:

”Penetapan  biaya  standar  yang  memadai  berperan  dalam  efektivitas 

pengendalian biaya produksi”.



1.6 Metode Penelitian

Metode penlitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi 

ini  adalah  metode  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan  mengumpulkan  fakta-fakta 

yang diperoleh selama penelitian untuk kemudian dianalisis  dan diproses lebih 

lanjut berdasarkan teori-teori yang ada. Pengumpulan data yang penulis lakukan 

dalam  penyusunan  skripsi  ini  meliputi  pengumpulan  data  primer  dan  data 

sekunder karena penelitian ini dilakukan pada satu perusahaan saja.

1) Data  primer,  data  diperoleh  penulis  dengan  cara  datang  ke  perusahaan 

yang bersangkutan dengan melakukan penelitian lapangan (field research)

a. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan wawancara langsung (tanya jawab) dengan 

pihak-pihak  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam 

memberikan data dan keterangan.

b. Pengamatan  (observation) yaitu  dengan  cara  mengadakan 

pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian  yang  berhubungan 

dengan data yang diperlukan.

c. Kuesioner

Yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  mengajukan  daftar 

pertanyaan yang diiisi oleh pejabat yang bersangkutan, untuk mendapatkan 

data mengenai masalah yang diteliti.

2) Data sekunder, dikumpulkan oleh peneliti melalui penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelaahan 

terhadap literatur-literatur,  catatan-catatan  kuliah  serta  bahan-bahan lain 

yang berhubungan dengan masalah.

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi  objek  penelitian  dalam penyusunan  skripsi  ini  adalah  pada  PT. 

Sanlit  Inti  Plastik.  Penelitian ini  dilakukan selama bulan Agustus 2008 sampai 

dengan selesai.


