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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Di Indonesia terdapat beberapa jenis perusahaan diantaranya yaitu 

perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa 

adalah perusahaan yang menjual jasa kepada pihak lain atau konsumen, kemudian 

perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang 

dan dijual kembali kepada pihak lain atau konsumen, sedangkan perusahaan 

manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan baku mentah menjadi 

produk jadi melalui proses produksi kemudian dijual kepada pihak lain atau 

konsumen. 

Kegiatan utama dari perusahaan manufaktur ialah mengolah bahan baku 

mentah menjadi barang jadi. Proses tersebut dinamakan proses produksi. Proses 

produksi memerlukan pengorbanan dari perusahaan seperti biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan proses produksi atau dengan kata lain merupakan 

biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijualMulyadi 

(2009:14). Menurut Raiborn dan Kinney (2009:42) biaya produk (product cost) 

berhubungan dengan pembuatan atau pemerolehan produk atau menyediakan jasa 

yang secara langsung menghasilkan pendapatan untuk sebuah perusahaan. 

Sedangkan menurut Horngren (2008:51) biaya produk (product cost) adalah 

jumlah biaya yang dibebankan ke suatu produk untuk tujuan tertentu. 

Biaya produksi terbagi menjadi dua, yaitu biaya standar dan biaya 

sesungguhnya (aktual). Menurut Mulyadi (2009:387) biaya standar adalah biaya 

yang ditentukan dimuka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk membuat satuan produk atau untuk membiayai kegiatan 

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

tertentu.Sedangkan menurut Horngren (2008:269) biaya standar adalah biaya 
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yang ditetapkan dengan cermat untuk satu unit output. Penentuanbiaya standar 

dibagi kedalam tiga bagian: biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, 

dan biaya overhead pabrik standar Mulyadi (2009:390).Sistem biaya standar 

menggunakan standar yang merinci perkiraan biaya dan kuantitas yang 

dibutuhkan untuk pembuatan unit tunggal produk atau menjalankan jasa tunggal 

Raiborn dan Kinney (2009:334-335). Menurut Mulyadi (2009:388) sistem 

biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan 

alat yang penting didalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan biaya sesungguhnya atau aktual adalah biaya yang 

dilaporkan dalam kondisi sebenarnya khususnya untuk pengguna laporan 

keuangan eksternal, metode ini hanya dapat dilakukan setelah proses produksi 

selesai atau setelah melewati periode tertentu Firdaus dan Wasilah (2012:339). 

Perbedaan biaya produksi standar dan biaya produksi sesungguhnya 

menghasilkan selisih (variance). Menurut Mulyadi (2009:395) penyimpangan 

biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut selisih (variance). Selisih biaya 

sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisis diselidiki 

penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan mengatasi terjadinya selisih jika 

merugikan, lalu dilakukan pencatatan akuntansi yang seharusnya terjadi.Bagi 

perusahaan manufaktur, biaya produksi menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya perolehan laba perusahaan, karena biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan akan mempengaruhi harga pokok.Manajemen dapat 

menekan biaya produksi dengan cara melakukan pengendalian biaya dalam 

kegiatan produksi. Pengendalian biaya akan membantu manajemen untuk 

melakukan perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan antara biaya 

sesungguhnya dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu alat 

pengendalian biaya perusahaan adalah mengoptimalkan penggunaan biaya 

standar. 

Pada saat ini berdiri banyak perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 

bidang yang beraneka ragam. Dengan banyaknya perusahaan manufaktur maka 

untuk menjaga agar perusahaan bisa bertahan dan bersaing dengan perusahaan 

manufaktur lainnya perusahaan melakukan berbagai macam cara, salah satunya 
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yaitu kebijakan manajemen tentang kebijakan dan penggunaan biaya. Dalam 

rangka memperoleh manfaat saat ini maupun masa depan, para manajer harus 

berusahan untuk meminimalkan biaya yang diperlukan atau sering disebut juga 

dengan efisiensi biaya. Dengan melakukan efisiensi biaya produksi perusahaan 

harus bisa mengukur apakah efisiensi biaya produksi sudah tepat sesuai dengan 

tujuan perusahaan (sumber : http://www.kompasiana.com). 

PT. SMITHINDO MITRA MANDIRI adalah perusahaan manufaktur yang 

bergerak dibidang fashion (konveksi). Kegiatan utama dari PT. SMITHINDO 

MITRA MANDIRI ialah mengolah bahan baku seperti kain untuk menjadi barang 

jadi yang siap untuk dipasarkan seperti t-shirt. Dengan demikian perusahaan akan 

mengalami proses produksi untuk menghasilkan barang jadi tersebut. Untuk 

menjalani proses produksi maka perusahaan harus melakukan pengorbanan atau 

dengan kata lain mengeluarkan biaya produksi. Tujuan perusahaan memproses 

bahan baku menjadi barang jadi adalah untuk dipasarkan dan mendapatkan 

keuntungan bagi perusahaan. Untuk mengoptimalkan laba yang diperoleh, 

perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan biaya standar dalam efisiensi 

biaya produksi. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan 

Tugas Akhir di PT. SMITHINDO MITRA MANDIRI dengan judul “Tinjauan 

Atas Penetapan Biaya Produksi Standar dan Perhitungan Biaya Produksi 

Sesungguhnya untuk Membantu Manajemen dalam Menghasilkan Laba 

yang Optimal pada PT. SMITHINDO MITRA MANDIRI”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan judul tersebut diatas, maka 

penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses produksi pada PT. SMITHINDO MITRA 

MANDIRI. 

2. Bagaimana penetapan biaya produksi standar pada PT. SMITHINDO 

MITRA MANDIRI. 

http://www.kompasiana.com/
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3. Bagaimana perhitungan biaya produksi sesungguhnya pada PT. 

SMITHINDO MITRA MANDIRI. 

4. Bagaimana perbandingan biaya produksi standar dan biaya produksi 

sesungguhnya serta perlakuan akuntansinya. 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tugas akhir ini dibuat dengan maksud untuk memperoleh informasi 

mengenai masalah diatas. Informasi yang didapat dikumpulkan dan diolah 

kembali sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam 

penyusunan laporan tugas akhir yang diajukan untuk menempuh ujian akhir 

Diploma III Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir selama ini adalah :  

1. Untuk mengetahui proses produksi pada PT. SMITHINDO MITRA 

MANDIRI. 

2. Untuk mengetahui penetapan biaya produksi standar pada PT. 

SMITHINDO MITRA MANDIRI. 

3. Untuk mengetahui perhitungan biaya produksi sesungguhnya pada PT. 

SMITHINDO MITRA MANDIRI. 

4. Untuk mengetahui perbandingan biaya produksi standar dan biaya 

produksi sesungguhnya. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

1. Penulis  

a. Penulisan ini dapat memberikan wawasan bagi penulis mengenai 

penerapan biaya produksi dan dapat membandingkan teori yang 

diperoleh pada masa perkuliahan dengan kondisi yang ada dilapangan. 

b. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menempuh 

ujian akhir Diploma III pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama. 
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2. Perusahaan  

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam 

pengambilan keputusan untuk memperbaiki dan kesempurnaan dalam 

menetapkan kebijakan perusahaan terutama dalam kebijakan biaya 

produksi sebagai dasar penetapan harga jual. 

b. Dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan yang bermanfaat untuk mengembangkan dan memajukan 

perusahaan. 

3. Pihak Lain 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran 

yang berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. 

b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pada khususnya 

sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  

 Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan kerja praktik untuk 

memperoleh data dan informasi dari PT. SMITHINDO MITRA MANDIRI  yang 

berlokasi di Jalan Suryalaya Barat No.6 Bandung selama bulan Februari 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


