
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Implementasi 

  Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang 

dikutip oleh Wahab (2004:64) adalah: 

 “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam 

 kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide 

 the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 

 sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat 

 terhadap sesuatu)”.  

 Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa 

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang 

dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

2.2     Konsep Biaya 

2.2.1  Pengertian Biaya 

Setiap perusahaan  pasti mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh laba. 

Laba dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya biaya, harga jual, dan volume 

penjualan. Ketiga faktor tersebut tidak boleh terpisah-pisah karena mempunyai 



 
 

 
 

hubungan yang saling berkaitan. Biaya menentukan harga jual, harga jual 

mempengaruhi volume penjualan, volume penjualan mempengaruhi volume 

produksi, dan volume produksi mempengaruhi biaya. Oleh karena itu, biaya 

merupakan salah satu faktor penting untuk memperoleh laba (Mulyadi, 2009:71).  

Biaya sering didefinisikan sama dengan beban, namun biaya dan beban adalah dua 

hal yang mempunyai pengertian yang berbeda. 

Sebelum menjelaskan pengertian biaya produksi, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian biaya dan produksi. Istilah biaya (cost) tidaklah sama dengan 

istilah beban (expense). Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai 

pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan 

datang, atau mempunyai manfaat melebihi suatu periode akuntansi. Sedangkan beban 

merupakan biaya yang telah memberikan suatu manfaat atau biaya yang telah habis 

masa manfaatnya (expired cost), dan termasuk pula pengeluaran pengeluaran yang 

hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi.  

Bustami dan Nurlela (2009:7)  menjelaskan perbedaan antara biaya dengan 

beban adalah sebagai berikut: 

 "Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam 

 satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai 

 tujuan tertentu. Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan 

 manfaat dan sekarang telah habis." 

 



 
 

 
 

Hansen dan Mowen (2004:38) menjelaskan mengenai definisi biaya, bahwa 

biaya merupakan:  

  "kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang 

 atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan 

 datang bagi organisasi."  

 Menurut Hansen dan Mowen (2004:38) menjelaskan bahwa biaya 

dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat dimasa depan. Dalam perusahaan penghasil 

laba, manfaat dimasa depan biasanya berarti pendapatan. Karena biaya digunakan 

dalam meproduksi pendapatan, biaya ini dimaksudkan untuk kadaluarsa. Biaya yang 

kadaluarsa disebut beban atau expense. 

 Definisi biaya menurut Horngren (2006:26) adalah sebagai berikut: 

 "Accountant usually defines costs as resources sacrificed or foregone to 

 achieve specific objective. For now, consider cost as being measured in the 

 conventional accounting way, as monetary amount (for example, dollar or 

 pesos) that muat be paid for goods and services" 

 Definisi tersebut menjelaskan bahwa nilai pengorbanan dalam bentuk uang 

dan aktiva lain yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan untuk memperoleh barang 

atau jasa yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk saat ini, 

perhitungan biaya menjadi sesuatu yang diukur dalam akuntansi konvensional. 

 Menurut Horngren, Datar dan foster (2003:30), dalam menghitung biaya 

atas sebuah objek biaya, pada umumnya, ada dua tahap yang harus dilalui, yaitu cost 

accumulation dan cost assignment. Cost accumulation atau akumulasi biaya adalah 



 
 

 
 

proses mengumpulkan data biaya dengan menggunakan sistem akuntansi, sedangkan 

cost assignment atau penentuan biaya, merupakan proses yang meliputi (1) 

menelusuri akumulasi biaya yang memiliki hubungan langsung kepada objek biaya, 

dan (2) mengalokasikan akumulasi biaya yang memiliki hubungan tidak langsung 

dengan objek biaya. 

 Sedangkan menurut Mulyadi (2009:8) mendefinisikan biaya dalam pegertian 

umum sebagai berikut: 

 " Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur 

 dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi 

 untuk mencapai tujuan tertentu" 

Dari definisi itu pengorbanan sumber ekonomi dibedakan menjadi: 

a) Pengorbanan yang telah terjadi. 

b) Pengorbanan yang mungkin akan terjadi. 

 Definisi biaya tersebut dapat dikatakan tidak hanya menyangkut biaya yang 

telah terjadi dimasa lalu. Tetapi meliput juga biaya-biaya yang kemungkinan akan 

terjadi dimasa yang akan datang. 

 Sedangkan dalam arti yang lebih sempit, menurut Mulyadi (2009:8) 

pengertian biaya adalah: 

 "Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk 

 memperoleh aktiva."  



 
 

 
 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya 

merupakan pengorbanan yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh barang 

dan jasa. Biaya tersebut dapat berupa biaya yang telah terjadi dimasa lalu ataupun 

biaya yang kemungkinan akan terjadi dimasa depan. 

2.2.2  Klasifikasi Biaya 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2009:12) klasifikasi biaya atau penggolongan 

biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan 

elemen biaya yang ada kedalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk 

dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Klasifikasi biaya yang 

umum digunakan adalah biaya dalam hubugan dengan: 

1. Produk 

2. Volume produksi 

3. Departemen dan pusat biaya 

4. Periode akuntansi 

5. Pengambilan keputusan 

2.2.2.1 Biaya dalam hubungan dengan produk 

Biaya dalam hubungan dengan produk dapat dikelompokan menjadi: 

a) Biaya Produksi 

Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk yaitu biaya-biaya yang 

dapat dihubungkan dengan suatu produk, dimana biaya ini merupakan bagian 

dari persediaan. 



 
 

 
 

1. Biaya bahan baku langsung 

Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat 

ditelusuri langsung kepada produk selesai. 

2. Tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam 

merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan 

dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. 

3. Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan 

tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan 

menjadi produk selesai. 

b) Biaya Non Produksi 

Biaya non produksi ini disebut juga dengan biaya komersial atau biaya 

operasi. Biaya non produksi atau biaya komersial ini juga digolongkan 

sebagai baiay periode yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan 

interval waktu. Biaya ini dapat dikelompokan menjadi elemen: 

1. Beban Pemasaran 

Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan 

apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke konsumen. 

 



 
 

 
 

2. Beban administrasi 

Beban administrasi adalah biaya yang dilkeluarkan dalam hubungan 

dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan 

perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

3. Beban keuangan 

Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi keuangan. 

2.2.2.2 Biaya Dalam Hubungan Dengan Volume Produksi 

Biaya dalam hubungan dengan volume biaya atau perilaku biaya dapat 

dikelompokan menjadi elemen: 

1. Biaya variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan 

volume produksi dalam retang relevan, tetapi secara per-unit tetap. 

2. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang 

relevan tertentu, tetapi secara per-unit berubah. 

3. Biaya semi 

Biaya semia adalah biaya didalamnya mengandung unsur tetap dan 

mengandung unsur variabel. Biaya semi ini dapat dikelompokan dalam dua 

elemen biaya yaitu: 



 
 

 
 

1. Biaya semi variabel 

Biaya semi variabel adalah biaya didalamnya mengandung unsur tetap 

dan memperlihatkan karakter tetap dan variabel. 

2. Biaya semi tetap 

Biaya semi tetap adalah biaya yang berubah dan volume secara 

bertahap. 

2.2.2.3 Biaya Dalam Hubungan dengan Departemen Produksi 

 Biaya dalam hubungan dengan departemen produksi dapat dikelompokan 

menjadi: 

1. Biaya langsung departemen 

Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara 

langsung ke departemen bersangkutan. 

2. Biaya tidak langsung departemen. 

Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri 

secara langsung ke departemen bersangkutan. 

2.2.2.4 Biaya Dalam Hubungan dengan Periode Waktu 

1. Biaya pegeluaran modal. 

Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan 

manfaat dimasa depan dan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan 

sebagai aktiva. 

 



 
 

 
 

2. Biaya pengeluaran pendapatan. 

Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk 

periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. 

2.2.2.5 Biaya Dalam Hubungan dengan Pengambilan Keputusan. 

  Biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokan menjadi 

biaya relevan dan biaya tidak relevan. 

1. Biaya relevan 

Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam beberapa 

alternatif yang berbeda. Biaya relevan terdiri dari: 

a. Biaya diferensial 

b. Biaya kesempatan 

c. Biaya tersamar 

d. Biaya nyata 

e. Biaya yang dapat dilacak 

2. Biaya tidak relevan 

Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi 

keputusan apapun. Biaya tidak relevan dapat dikelompokan menjadi elemen: 

a. Biaya masa lalu. 

b. Biaya terbenam. 

 

 



 
 

 
 

2.3  Biaya Produksi 

2.3.1  Pengertian Biaya Produksi 

Setiap perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa 

didalam menjalankan usahanya harus mengetahui biaya produksinya. Tanpa 

mengetahui berapa biaya produksi dari barang atau jasa yang diproduksi, 

kemungkinan akan terjadi kekeliruan dalam mengambil tindakan-tindakan dalam 

menentukan harga jual. 

 Mulyadi (2009:12) mendefinisikan biaya produksi adalah: 

 " Biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang 

 siap untuk dijual." 

 Menurut Hansen dan Mowen (2004:45), menjelaskan bahwa  biaya produksi 

adalah: 

 " Biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa."  

 Biaya produksi menurut Bustami dan Nurlela (2006:12) menjelaskan bahwa 

biaya adalah: 

 "Biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku 

 langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. " 

Sedangkan menurut Sukirno (2004:205) menjelaskan biaya produksi, 

mengatakan bahwa: 

“Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk memperoleh factor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan 



 
 

 
 

digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan 

tersebut.”  

Berdasarkan pengertian–pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya 

produksi merupakan biaya–biaya yang digunakan dalam proses produksi meliputi 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang 

jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jenis biaya lain. Biaya yang dikeluarkan 

tersebut adalah biaya untuk pembuatan barang ataupun penyediaan jasa. 

2.3.2 Unsur-unsur Biaya Produksi 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan yang termasukdalam unsur-unsur 

biaya produksi adalah : 

1. Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Material cost) 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost) 

3. Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead Cost) 

2.3.2.1 Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Material Cost) 

 Menurut Hansen dan Mowen (2004:45) Bahan Baku Langsung dalam 

kegiatan produksi adalah: 

 "Bahan baku yang dapat ditelusuri pada barang atau jasa yang dihasilkan."  

 Biaya dari bahan ini dapat ditelusuri secara langsung dikenakan pada produk 

karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah yang dikonsumsi 

oleh tiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk berwujud atau yang dapat 



 
 

 
 

digunakan dalam menyediakan jasa biasanya diklasifikasikan sebagai bahan baku 

langsung. 

Bustami dan Nurlela (2009:12) mendefinisikan Biaya Bahan Baku 

Langsung  sebagai berikut: 

 "Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian yang 

 tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung 

 kepada produk selesai." 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya 

bahan baku merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi. Biaya 

tersebut digunakan untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap 

dipasarkan. 

2.3.2.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost) 

 Hansen dan Mowen (2004:45) mendefefiniskan Biaya Tenaga Kerja 

Langsung sebagai berikut: 

 "Tenaga Kerja Langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada 

 barang  atau pelayanan yang dihasilkan." 

 Seperti pada bahan baku langsung, pengamatan fisik dapat digunakan untuk 

mengukur jumlah kerja yang digunakan untk menghasilkan jasa atau pelayanan. 

Karyawan yang mengubah bahan mentah menjadi produk atau yang menyediakan 

pelayanan pada pelanggan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. 

  



 
 

 
 

Biaya Tenaga Kerja Langsung menurut Bustami dan Nurlela (2009:12) 

didefinisikan: 

 "Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah 

 atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri 

 secara langsung kepada produk selesai." 

 Berdasarkan pengertian–pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya 

tenaga kerja langsung merupakan biaya–biaya bagi para tenaga kerja langsung 

ditempatkan dan digunakan dalam menangani kegiatan – kegiatan proses produk jadi 

secara langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini dapat ditelusuri secara langsung 

kepada produk yang telah selesai. 

2.3.2.3 Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead Cost) 

 Hansen dan Mowen (2004:46)  mendefinisikan biaya overhead sebagai 

berikut: 

 "Overhead adalah semua biaya produksi selain dari bahan baku langsung atau 

 tenaga kerja langsung dikumpulkan menjadi satu kategori." 

 Kategori biaya overhead terdiri dari aneka ragam artikel. Banyak masukan 

selain tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung yang diperlukan untuk 

memproduksi produk. seperti depresiasi, pengawasan, listrik, pajak properti pabrik, 

dan keamanan pabrik. 

 



 
 

 
 

Biaya overhead pabrik menurut Bustami dan Nurlela (2009:12) adalah: 

"Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga 

 kerja langsung tetapi membantu dlm mengubah bahan menjadi produk 

 selesai." 

Berdasarkan pengertian–pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya 

overhead merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung yang digunakan dalam proses produksi. 

2.4  Biaya Standar 

2.4.1  Pengertian Biaya Standar 

 Bustami dan Nurlela (2009:271) menyatakan biaya standar sebagai berikut: 

 "Biaya standar menyatakan berapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat 

 diterima, dengan kinerja yang kurang memadai. Untuk penetapan biaya 

 standar ini ditentukan secara ilmiah, dengan menggunakan studi waktu dan 

 estimasi rancangan teknik". 

 Sedangkan menurut Mulyadi (2009:299) bahwa biaya standar itu 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." 

 Kata-kata 'biaya yang seharusnya dikeluarkan' mengandung arti bahwa biaya 

yang ditentukan dimuka merupakan pedoman didalam pengeluaran biaya yang 

sesungguhnya. Jika biaya yang sesungguhnya menyimpang dari biaya standar, maka 



 
 

 
 

yang dianggap benar adalah biaya standar, sepanjang asumsi-asumsi yang mendasari 

penntuannya tidak berubah. Untuk menentukan berapa biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk atau untuk satu satun jasa, harus 

diadakan penyelidikan lebih dahulu mengenai kegiatan produksi atau penyerahan jasa 

yang paling efisien. 

 Menurut Mursyidi (2008:249) menyatakan bahwa biaya standar adalah: 

 "Biaya standar merupakan biaya ditentukan dimuka untuk suatu produk yang 

 bersifat homogin dan relatif stabil. Kalkulasi biaya standar mempunyai dua 

 elemen, yaitu standar fisik (standar input untuk satu unit output), dan standar 

 harga (biaya standar atau tarif per unit input)." 

 Mulyadi (2009:300) berpendapat bahwa sistem biaya standar merupakan 

suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah infromasi biaya sedemikian rupa 

sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang 

biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. 

Berdasarkan pengertian–pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya 

standar merupakan biaya yang ditentukan dimuka. Biaya standar bermanfaat untuk 

mengukur satuan–satuan produk berdasarkan pengalaman masa lalu yang nantinya 

dibandingkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi di perusahaan.  

2.4.2  Kegunaan Biaya Standar 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2009:271) sistem biaya standar dapat 

digunakan dalam perhitungan biaya proses maupun berdasarkan biaya pesanan. 



 
 

 
 

Sistem biaya standar umumnya lebih dapat beradaptasi dalam lingkungan industri 

dengan teknologi yang relatif stabil dan menghasilkan produk yang homogen. Biaya 

standar sangat membantu perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan dalam: 

1. Penetapan anggaran: dengan adanya biaya standar, penyusunan angaran untuk 

volume dan bauran produk dapat disusun dengan cepat dan lebih handal. 

2. Pengendalian biaya; dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur 

efisiensi operasi. Dalam hal ini standar menyediakan informasi sebagai dasar 

untuk mengevaluasi hasil operasi aktual. 

3. Dapat menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat 

penyusunan laporan biaya: biaya standar menyederhanakan perhitungan biaya 

dengan cara mengurangi pekerjaan klerikal, karena dalam standar yang 

lengkap mencakup semua elemen biaya produksi. 

4. Membebankan biaya ke persediaan, produk dalam proses, dan produk jadi : 

beberapaperusahaan tidak menggunakan biaya standar dalam catatan 

akuntansi dan pengendalian persediaan. 

5. Penetapan tawaran biaya kontrak: menghitung biaya yang terjadi untuk suatu 

kontrak akan lebih mudah menggunakan biaya standar, atau jika akan 

memproduksi suatu produk yang spesifik. 

 Mulyadi (2009:300) menjelaskan sistem biaya dirancang untuk 

mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan alat yang penting didalam menilai 

pelaksanaan kebijakan 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. 

 Masih menurut Mulyadi (2009:300) sistem biaya standar yang menyajikan 

analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar memungkinkan 

manajemen melaksanakan pengelolaan mereka dengan "prinsip kelainan" (exception 

principles). Dengan memusatkan perhatian mereka terhadap keadaan keadaan yang 

menyimpang dari keadaan yang seharusnya, manajemen diperlekngkapi dengan alat 

yang efektif untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. 

 Mursyidi (2008:250) menjelaskan bahwa sistem biaya standar dalam suatu 

perencanaan dan pengendalian dapat digunakan sebagai bahan pijakan dalam 

pengambilan keputusan mengenai biaya dan perencanaan laba. Untuk ini, biaya 

standar digunakan dalam rangka: 

1. Penetapan anggaran. 

Proses pengaggaran akan lebih cepat, dan reliabel apabila menggunakan biaya 

standar. 

 



 
 

 
 

 

2. Pengendalian biaya 

Sistem biaya standar memberikan motivasi kepada para tenaga kerja, karena 

tingkat efisien akan dan dapat diukur, sehingga dapat ditetapkan tingkat 

kinerja yang baik. 

3. Penyederhanaan prosedur dan pelaporan biaya. 

Sistem biaya standar akan mengurangi pekerjaan klerikal. 

4. Penetapan harga pokok bahan, barang dalam proses dan barang jadi. 

Pada kondisi ini, pada umumnya perusahaan tidak menggunakan biaya 

standar untuk menentukan harga pokok persediaan-persediaan tersebut. 

5. Dasar untuk melakukan kontrak dan penetapan harga. 

Adanya biaya standar kontrak yang akan dilakukan dan penentuan harga akan 

relatif lebih cepat, apalagi harga pasar tidak dapat diprediksi dan sulit untuk 

dapat ditemukan, amak sistem biaya standar merupakan alat yang tepat untuk 

dijakdikan dasar pijakan da dapat dipergunakan untuk melakukan 

perbandingan dengan harga yang diberikan oleh kompetitor. 

2.4.3  Kelemahan Biaya Standar 

 Menurut Mulyadi (2009:301) tingkat keketaatan atau kelonggaran standar 

tidak dapat dihitung dengan tepat. Meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis 

standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi tidak ada jaminan bahwa standar 



 
 

 
 

telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan keketatan atau 

kelonggaran yang relatif sama. 

 Seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel, 

meskipun dalam jangka waktu pendek. keadaan produksi selalu mengalami 

perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang dilakukan. Perubahan standar 

menimbulkan masalah persediaan. Jika standar sering diperbaiki, hal ini 

menyebabkan kurangnya efektifnya standar tersebut sebagai alat pengukur pelaksana. 

Tetapi jika tidak diadakan perbaikan standar, padahal teah terjadi perubahan yang 

berarti dalam produksi, maka akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat 

dan tidak realistis. 

2.4.4  Prosedur Penentuan Biaya Standar 

 Penentuan biaya standar menurut Mulyadi (2009:302) adalah sebagai berikut: 

1. Biaya Bahan Baku Standar 

Biaya bahan baku standar terdiri dari: 

a. Masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran 

fisik tertentu, atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. 

b.  Harga persatuan masukan fisik tersbut, atau disebut pula harga standar. 

Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari penetapan 

spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik 

pengolahan produk, maupun mutunya. Dari spesifikasi ini kemudian 



 
 

 
 

dibuat kartu bahan baku yang berisi spesifikasi dan jumlah tiap-tiap jenis 

bahan baku yang akan diolah menjadi produk selesai. 

2. Biaya Tenaga Kerja Standar 

Seperti halnya dengan biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja 

standar terdiri dari, dua unsur: Jam tenaga kerja Standar dan Tarif upah standar. 

Syarat-syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah: 

a. Tata letak pabrik (plant layout) yang efisien dengan peralatan yang 

modern sehigga dapat dilakukan produksi yang  maksimum dengan biaya 

yang minimum. 

b. Pengembangan staf perencanaan produksi, routing, scheduling dan 

dispatching. Agar aliran proses produksi lancar, tanpa terjadi penundaan 

dan kesimpangsiuran. 

c. Pembelian bahan baku direncanakan dengan baik, sehingga tersedia pada 

saat dibutuhkan untuk produksi. 

d. Standarisasi kerja karyawan dan metode-metode kerja dengan instruksi-

instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawa, sehingga proses produksi 

dapat dilaksanakan dibawah kondisi yang paling baik. 

Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara: 

1. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikondisikan dalam suatu pekerjaan 

dari kartu harga pokok (cost sheet) periode yang lalu. 

2. Membuat test-run operasi produksi di bawah keadaan normal yang 

diharapkan. 



 
 

 
 

3. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan 

di bawah keadaan nyata yang diharapkan, 

4. Mengadakan taksiran yang wajar, yang didasarkan pada pengalaman dan 

pengetahuan operasi produksi dan produk. 

Jam tenaga kerja standar ditentukan dengan memperhitungkan 

kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari 

(menunggu bahan baku, reparasi dan pemeliharaan mesin) dan faktor-faktor 

kelelahan kerja. Tidakah mungkin seorang pekerja memiliki tingkat kecepatan 

yang sama dalam setiap menit selama 7 jam kerja. 

Penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan 

yang dijadikan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan dan rata-rata tarif 

upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. 

 Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar: 

a. Perjanjian dengan organisasi karyawan. 

b. Data upah masa lalu. Yang dapat digunakan sebagai tarif upah 

standar adalah: rata-rata hitung, rata-rata tertimbang atau median dari 

upah karyawan masa lalu. 

c. Perhitungan tarif upah dalam keadaaan operasi normal. 

3. Biaya Overhead Pabrik Standar 

 Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya 

overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. 

Manfaat utama tarif overhead standar ini, yang meliputi unsur biaya overhead 



 
 

 
 

pabrik variabel dan tetap, adalah untuk penentuan harga pokok produk dan 

perencanaan. Agar tarif overhead standar ini dapat bermanfaat untuk 

pengendalian biaya, maka tarif ini harus dipisahkan kedalam tetap dan 

variabel.  

 Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya 

standar, perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa 

kisaran (range) kapasitas. Ada perbedaan pokok antara tarif biaya overhead 

standar untuk penentuan harga pokok produk dengan tarif biaya overhead 

standar untuk pembuatan anggaran fleksibel. Tarif biaya overhead standar 

menggabungkan biaya tetap dan biaya variabel dalam satu tarif yang 

didasarkan pada tingkat kegiatan tertentu. Sebagai akibatnya dalam tarif biaya 

overhead pabrik ini semua biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai biaya 

variabel. Di lain pihak anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya 

tetap dan variabel, dan memperlakukan biaya overhead  tetap sebagai biaya 

yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. 

 Menurut Mursyidi (2008:251) salah satu standar dalam sistem biaya standar 

adalah standar biaya produksi, yang terdiri dari standar bahan baku, standar biaya 

tenaga kerja dan standar biaya overhead pabrik. 

1. Standar Bahan Baku 



 
 

 
 

 Standar bahan baku terdiri dari biaya standar dan standar kuantitas unit 

bahan. Ada beberapa alasan mengapa harga bahan distandarisasi, antara 

lain: 

a. Adanya berbagai jenis harga dari vendor yang berbeda untuk 

bahan yang sejenis. 

b. Kondisi pasar yang tidak dapat dipastikan. 

c. Kebijakan menekan biaya persediaan dengan filosofi just in time 

(JIT) melalui zero inventories. 

2. Standar Biaya Tenaga Kerja 

 Standar biaya tenaga kerja juga mencakup tarif upah tenaga kerja dan 

penggunaan jam tenaga kerja. Penetapan biaya standar untuk tenaga kerja 

relatif lebih kompleks dibandingkan penetapan biaya standar untuk bahan 

baku. 

 Standar Jam Kerja. Sebagai salah satu dasar penetapan standar 

efisiensi tenaga kerja dalam mecapai produktifitas sebagai kinerjanya. 

Penetapan jam tenaga kerja sebagai standar dapat didasarkan dari 

pengalaman atau hasil studi banding dengan kegiatan sejenis, atau 

berdasarkan penelitian yang seksama. 

 Standar Tarif Tenaga Kerja. Perusahaan sering menetapkan tarif 

tetap untuk tenaga kerja, padahal tenaga kerja langsung untuk setiap pusat 



 
 

 
 

biaya dapat berbeda, sehingga perlu ditetapkan standar tarif yang sesuai 

dengan tujuan, kinerja, keahlian dan posisi tenaga kerja yang bersangkutan. 

3. Standar Biaya Overhead Pabrik. 

Sistem biaya memperlihatkan hal-hal sebagai berikut: 

No Sistem Biaya Bahan Baku Tenaga Kerja Biaya Overhead 

1 Sistem Aktual Sesungguhnya Sesungguhnya Kapasitas aktual x Tarif 

aktual  

2 Sistem Normal Sesungguhnya Sesungguhnya Kapasitas aktual x Tarif 

dimuka  

3 Sistem Standar Standar Standar Kapasitas standar x 

Tarif 

 

   Dalam sistem biaya normal,biaya overhead pabrik dibebankan pada 

persediaan dengan mengalikan kapasitas aktual dengan tarif yang 

ditentukan di muka atau berdasarkan tarif standar; sedangkan dalam biaya 

standar, nilai persediaan ditentukan berdasarkan biaya yang ditentukan 

dimuka untuk semua elemen biaya produksi. 

2.4.5   Analisis Penyimpangan Biaya Sesungguhnya Dari Biaya Standar 

 Mulyadi (2009 : 395) menjelaskan bahwa penyimpangan biaya sesungguhya 

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

dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya, 

untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. 



 
 

 
 

 Analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung berbeda 

dengan analisis selisih biaya overhead pabrik. Dalam analisis selisih biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas: kapasitas 

sesungguhnya dan kapasitas standar. Sedangkan dalam analisis selisih biaya overhead 

pabrik dikenal tiga macam kapasitas: kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan 

kapasitas normal. 

2.4.6   Analisis Selisih Biaya Produksi Langsung 

 Mulyadi (2009 : 395) menyatakan bahwa ada tiga model selisih biaya 

produksi langsung: 

1. Model Satu Selisih (The One-Way Model) 

 Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya 

standar tidak dipecah kedalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya 

ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan 

selisih kuantitas. Jadi dalam analisis selisih biaya produksi hanya akan 

dijumpai tiga selisih: selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja 

langsung, dan selisih biaya overhead pabrik. 

 Analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus 

berikut: 

 

dimana: 

St =   Total selisih 

St  =  (HSt x KSt) - (HS x KS) 



 
 

 
 

Hst =   Harga standar 

KSt =   Kuantitas Standar 

HS =   Harga sesungguhnya 

KS =   Kuantitas sesungguhnya 

2. Model Dua Selisih (The Two-Way Model) 

  Dalam model analisis selisih ini, selisih antara biaya sesungguhnya 

dengan biaya standar dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga 

dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih dapat 

dinyatakan dengan persamaan berikut ini: 

           Rumus perhitungan selisih harga 

           Rumus perhitungan selisih kuantitas 

dimana: 

SH     =   Selisih Harga      SK    =  Selisih Kuantitas/Efisiensi 

HSt    =   Harga Standar    KSt   =  Kuantitas Standar 

HS     =   Harga Sesungguhnya    Ks    =   Kuantitas Sesungguhnya 

3. Model Tiga Selisih (The Three-way Model) 

  Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya 

sesungguhnya dipecah menjadi tiga macam selisih berikut ini: selisih harga, 

selisih kuantitas dan selisih harga/kuantitas. 

  Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas 

sesungguhnya dapat terjadi dengan tiga kemungkinan berikut: 

SK   =  (KSt - KS) x HSt 

SH  =  (HSt - HS) x KS 



 
 

 
 

1. Harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil 

dari harga dan kuantitas sesungguhnya. 

          Untuk menghitung selisih harga 

          Untuk menghitung selisih kuantitas 

         Untuk menghitung selisih  

         gabungan yang merupakan  

         selisih harga/kuantitas. 

2. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. 

          Untuk menghitung selisih harga 

          Untuk menghitung selisih kuantitas 

3. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya 

kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. 

          Untuk menghitung selisih harga 

          Untuk menghitung selisih kuantitas 

2.4.7 Selisih Biaya Overhead Pabrik 

 Perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas 

normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan 

kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem 

biaya standar, analisis selisih biaya overhead pabrik dipengaruhi pula oleh kapasitas 

standar. 

 

SH   =   (HSt - HS) x KSt 

SK   =   (KSt - KS) x HSt 

SHK   =  (HSt - HS) x (KSt - KS) 

SH   =   (HSt - HS) x KS 

SK   =   (KSt - KS) x HSt 

SH   =   (HSt - HS) x KSt 

SK   =   (KSt - KS) x HSt 



 
 

 
 

 Model satu selisih 

 Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara 

mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar 

dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. 

 Model dua selisih 

 Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model satu selisih 

dapat dipecah mejadi dua macam selisih: Selisih terkendali dan selisih 

volume. 

 Selisih terkendalikan adalah perbedaan biaiya overhead sesungguhnya 

dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar. 

 Selisih volume adalah perbedaan antara biaya overhead yang 

dianggarkan pada jam standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan 

kepada produk (kapasitas standar dengan tarif standar). 

 Model tiga selisih 

Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model satu selisih dapat 

dipecah mejadi tiga macam selisih. 

 Selisih pengeluaran, adalah perbedaan biaya overhead pabrik 

sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas 

sesungguhnya. 



 
 

 
 

 Selisih kapasitas, adalah perbedaan antara biaya overhead yang 

dianggarkan pada kapaitas sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang 

dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya. 

 Selisih efisiensi, adalah tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan 

selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. 

 Model empat selisih 

 Model empat selisih ini merupakan perluasan metode tiga selisih. 

Dalam model ini, selisih efisiensi dalam model tiga selisih dipecah lebih 

lanjut menjadi selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. 

2.5   Karakteristik Jasa 

2.5.1  Pengertian Jasa  

 Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

sendiri mempunyai banyak arti dari mulai pelayanan personal (Personal Service) 

sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa 

yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Berikut ini adalah beberapa di 

antaranya : 

Kotler (2007 : 42) mengatakan bahwa jasa adalah : 

 "Setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak 

 lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

 kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja terkait atau mungkin juga 

 tidak terkait dengan produk fisik." 

 



 
 

 
 

Menurut Rangkuti (2004:90) : 

 "Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari 

 satu  pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi 

 secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa 

 mempengaruhi hasil jasa tersebut." 

 Dari berbagai definisi di atas, tampak bahwa di dalam jasa selalu ada aspek 

interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang 

terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan merupakan barang, jasa adalah suatu 

proses atau aktivitas, dan aktivitas-aktivitas tersebut tidak berwujud. Jadi pada 

dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan 

produk dalam bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang 

sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya 

kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang 

dihadapi konsumen. 

2.5.2   Ciri- ciri Jasa 

 Produk jasa memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan barang (Produk fisik). 

Kotler (2007:49) menyebutkan ciri-ciri tersebut sebagai berikut : 

a) Intangibility (tidak berwujud). Artinya jasa tidak dapat dilihat, dicecap, 

dirasakan, didengar, atau dicium sebelum dibeli oleh konsumen. 

b) Inseparability (tidak dapat dipisahkan). Artinya bahwa jasa tidak dapat 

dipisahkan dari penyedianya, entah penyedianya itu manusia atau mesin. 



 
 

 
 

c) Variability (bervariasi). Artinya bahwa mutu jasa tergantung pada siapa yang 

menyediakan jasa disamping waktu, tempat dan bagaimana disediakan. 

d) Perishability (tidak tahan lama). Artinya jasa tidak dapat disimpan untuk 

dijual atau dipakai kemudian. 

2.5.3  Pengertian Kualitas Jasa atau Pelayanan 

 Kualitas pelayanan (Service Quality) seperti yang dikatakan oleh 

Parasuraman, et, all (1998), dikutip oleh Lupiyoadi dapat didefinisikan yaitu : 

“Seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas pelayanan 

yang mereka terima/peroleh.” Sementara menurut Rangkuti (2004:28) bahwa: 

“Kualitas jasa didefinisikan sebagai penyampaian jasa yang akan melebihi tingkat 

kepentingan konsumen." Definisi tersebut menekankan pada kelebihan dari tingkat 

kepentingan konsumen sebagai inti dari kualitas jasa. 

 Salah satu model kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset 

pemasaran adalah model ServQual (Service Quality) seperti yang dikembangkan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry seperti yang dikutip oleh Lopiyoadi (2001) dalam 

serangkaian penelitian mereka terhadap enam sektor jasa, reparasi, peralatan rumah 

tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan ritel, dan 

pialang sekuritas. 

 ServQual (Service Quality) dibangun atas adanya perbandingan dua faktor 

utama. Faktor tersebut yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka 

terima (perceived service) dengan pelayanan yang sesungguhnya 

diharapkan/diinginkan (expected service). 



 
 

 
 

2.5.4  Dimensi Kualitas Jasa 

 Konsep kualitas pelayanan merupakan faktor penilaian yang merefleksikan 

persepsi konsumen terhadap lima dimensi spesifik dari kinerja layanan. Parasuraman 

et al, 1990 (dalam Kotler, 2007:56) menyimpulkan bahwa ada lima dimensi 

ServQual (Service Quality) yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan,yaitu: 

1) Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan menunjukan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti 

nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

2) Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3)  Responsiveness atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4)  Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. 

5) Emphaty, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. 

 



 
 

 
 

2.6  Usaha Kecil Menengah 

 Jumlah usaha kecil di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik dan 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu lebih dari 99,8 persen dari 

jenis usaha yang ada. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, pengertian 

usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang 

secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk 

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Undang Undang No. 9 

tahun 1995 tentang usaha kecil, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dengan ketentuan sebagai berikut: 

 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00, tidak  

    termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. 

 3. Milik warga negara Indonesia. 

 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

     yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak  

    langsung  dengan usaha menengah atau usaha besar; dan 

 5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan      

     hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 

 Menurut Wibowo (2008), ciri-ciri lain yang sering digunakan sebagai ukuran 

suatu usaha tergolong kecil adalah 

 1. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. 



 
 

 
 

 2. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. 

 3. Usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. 

 4. Usaha tidak memiliki banyak karyawan. 

 5. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. 

 6. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. 

 Indonesia dan negara berkembang lain memandang penting keberadaan usaha 

kecil. Hal ini disebabkan tiga alasan utama (Wibowo, 2008)  yaitu: 

 1. Kinerja usaha kecil cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga  

     kerja yang produktif. 

 2. Usaha kecil sangat dinamis, dengan investasi dan inovasi teknologinya        

     usaha kecil mampu mencapai peningkatan produktivitas yang tinggi. 

 3. Usaha kecil memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga mampu hidup di  

     sela-sela kehidupan usaha besar. 

 4. Kemampuan usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung       

     pendapatan rumah tangga. 

 Menurut Primiana (2009), terdapat berbagai masalah yang dialami oleh 

UKM seperti: 

 1. Permodalan 

a. Modal kecil, sulit untuk memenuhi pesanan. 

b. Sulit mendapatkan kredit bank. 

c. Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan. 



 
 

 
 

d. Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga. 

 2. Pemasaran 

  a. Kurang dapat melihat peluang pasar/ selera pasar. 

  b. Akses terhadap informasi pasar kurang. 

  c. Terbatasnya tempat pemasaran. 

  d. Kemampuan negosiasi yang lemah sehingga berakibat kerugian  

      pada sistem pembayaran. 

  e. Kurang kerjasamanya dengan perusahaan besar atau sesama UKM. 

  f. Kurang mampu merancang strategi bisnis. 

 3. Produksi/ Teknologi 

  a. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memproduksi barang 

      yang berkualitas, efisien, dan tepat waktu. 

  b. Tidak adanya transfer teknologi dari usaha besar. 

  c. Tidak melakukan riset dan pengembangan. 

  d. Tidak mengerti pentingnya kerjasama dengan pihak supplier. 

  e. Tidak adanya proses perbaikan yang berkesinambungan. 

 4. Sumber Daya Manusia 

  a. Pendidikan rendah. 

  b. Rendahnya jiwa wirausaha. 

  c. Keahlian terbatas. 

  d. Rendahnya produktivitas pekerja. 



 
 

 
 

  e. Tidak ada pembagian kerja. 

 5. Pemerintah 

  a. Kurangnya dukungan dengan berbagai kebijakan yang berpihak  

        pada UKM. 

  b. Kurangnya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. 

2.7   Kerangka Pemikiran 

 Persaingan yang semakin ketat mengharuskan setiap perusahaan untuk 

mengelola biaya nya secara efektif dan seefisien mungkin agar mampu 

mempertahankan kelangsungan hidup dan unggul dalam persaingan (Martusa, 

2010).  Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk bisa mengendalikan biaya produksi 

agar dapat menekan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. 

 Efektif berhubungan dengan tujuan perusahaan, sedangkan efisiensi 

berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber dalam mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Supriyono (2000:33) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu 

pusat tanggung jawab dengan yang harus dicatat, semakin besar kontribusi keluaran 

yang dihasilkan terhadap nilai pencatatan sasaran tersebut maka dapat dikatan 

semakin efektif pula unit tersebut. 

 Pengendalian biaya produksi menggunakan suatu alat ukur yang dapat 

menentukan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk stiap kali produksi yang 

dinamakan biaya standar. Pengendalian ini dilakukan dengan tujuan tercapainya 

profitabilitas maksimal yang telah direncanakan oleh manajemen. Pengendalian biaya 



 
 

 
 

produksi dilakukan dengan membandingkan antara biaya standar dengan biaya 

sesungguhnya. 

 Menurut  Bustami dan Nurlela (2009:271) biaya standar menyatakan berapa 

biaya yang seharusnya dicapai dan dapat  diterima, dengan kinerja yang kurang 

memadai. Untuk penetapan biaya standar ini ditentukan secara ilmiah, dengan 

menggunakan studi waktu dan estimasi rancangan teknik. 

 Menurut Kusuma (2004:1) menyatakan bahwa pengendalian Produksi 

dimaksudkan untuk mendayagunakan sumber daya produksi yang terbatas secara 

efektif, terutama dalam usaha memenuhi permintaan konsumen dan menciptakan 

keuntungan bagi perusahaan. 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2009:19), mengemukakan bahwa 

Pengendalian Biaya produksi terdiri dari: 

1. Pengendalian Biaya Bahan Baku 

2. Pengendalian Biaya tenaga kerja 

3. Pengendalian Biaya overhead pabrik. 

Dari ketiga Pengendalian biaya diatas dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Pengendalian Biaya bahan baku  

Melakukan pengendalian terhadap prosedur penyediaan dan pemakaian 

bahan baku, dimana pengendalian dilakukan sejak pemesanan pembelian 

bahan baku, sehingga tidak terjadi kerugian-kerugian yang cukup besar 



 
 

 
 

dalam penyediaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi 

baik kualitas maupun kuantitasnya. 

2. Pengendalian Biaya tenaga kerja. 

 Bagi perusahaan pengendalian biaya tenaga kerja memerlukan informasi 

yang penting, mengingat biaya tenaga kerja merupakan komponen yang 

cukup signifikan untuk total biaya produksi. Pengendalian biaya tenaga 

kerja dimulai dari penetapan tenaga kerja, perencanaan skedul produksi, 

penyusunan biaya tenaga kerja, waktu penyelesaian dan perencanaan 

upah insentif. 

3. Pengendalian Biaya overhead pabrik. 

 Dimana pembebanan biaya overhead pabrik harus dipertimbangkan untuk 

mengetahui jumlah biaya yang sewajarnya dibebankan kepada produk 

dan memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Tarif yang 

digunakan dalam overhead pabrik berbeda satu dengan yang lain. Sebagai 

akibatnya dalam tarif biaya overhead pabrik ini semua biayanya 

diperlakukan sebagai biaya variabel. 


