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ABSTRAK 

ADE HERLINA. 2013. 8323108322. Analisis Efisiensi Biaya Produksi dengan menggunakan 
biaya standar. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 

       Karya ilmiah ini bertujuan 1) Mengetahui penerapan biaya standar untuk bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik di perusahaan, 2) Mengetahui efisiensi 

berdasarkan varians yang terjadi antara biaya standar dan biaya sesungguhnya, dan 3) 

Memperoleh gambaran biaya seharusnya yang dikeluarkan untuk membuat satuan produk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana penelitian ini 

memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang 

ada. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara langsung, dan studi pustaka. 

       Dari hasil analisis menunjukkan bahwa CV Pori Media mengalami tidak mengalami 

hambatan dan kendala, namun CV Pori Media ini terus berupaya untuk melakukan perbaikan 

dalam kegiatan produksinya . 

 

Kata Kunci: Biaya Produksi, Perusahaan Mebel, Metode Biaya Standar. 
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ABSTRACT 

ADE HERLINA. 2013. 8323108322. Analisis Efisiensi Biaya Produksi dengan menggunakan 
biaya standar. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 

This paper aims to 1) determine the application of standard costs for direct materials, direct 
labor and factory overhead at the company, 2) Determine the efficiency based on variances 
between standard costs and actual costs, and 3) Getting a picture of costs should be incurred to 
make unit of product. The method used is descriptive method of analysis which this study gives 
a clear picture of the object under study to look at the facts that exist. The technique of 
collecting data through observation, interviews, and literature. 

        From the results of the analysis indicate that the CV Media Pori had not experienced 
obstacles and constraints, but this Media Pori CV continually strive to make improvements in 
their production activities. 
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      Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan 

Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dengan penuh cinta kepada 

setiap hambanya untuk memilik cita, semangat, dan cinta dalam menjalanin hidup 

didunia ini. Salawat dan Salam kepada Rasullullah Muhammad SAW yang sangat 

berarti sehingga penulisan Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan judul: “analisis 

efisiensi biaya produksi dengan menggunakan metode biaya standar”. 

       Dalam penyusunan Laporan Karya Ilmiah (KI) yang dilaksanakan pada CV Pori 

Media untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Ahli Madya. 

Penulis telah banyak mendapatkan berbagai pengalaman dan ujian dalam memperoleh 

data yang akan diteliti yang dihadapi penulis dalam penyusunan Karya Ilmiah ini. 

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Keluarga penulis, Bapak dan Ibu serta kakak dan adik penulis yang telah 

memberikan semangat yang luar biasa dengan selalu memberikan 

dukungan nasihat, motivasi dan terutama doa agar dapat cepat 

menyelesaikan studi. 

2. Ibu Rida Prihatni, SE, Akt. M.Si selaku dosen pembimbing dalam 

penulisan KI yang telah memberikan waktu luang, bimbingan ,motivasi, 

dukungan serta dengan kesabarannya kepada penulis selama menyusun 

pelaporan KI . 
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3. Seluruh staff Grup Akuntansi atas kepercayaan, bantuan dan dukungannya 

yang diberikan kepada penulis selama penulis menyusun laporan Karya 

Ilmiah. 

4. Teman-teman sekelas dari AK-1 2010 yang sangat membantu dalam 

penulisan pelaporan PKL ini. Semoga kita semua bias lulus bersama. 

5. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu – persatu yang telah 

membantu dan juga telah memberikan semangat yang luar biasa dengan 

selalu memberikan dukungan nasihat, motivasi.. 

       Penulis menyadari bahwa penyususnan Karya Ilmiah ini masih terdapat banyak 

banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dari segi bentuk , bahasa dan 

isi. Oleh karena itu segala saran terhadap kekurangan tersebut akan diterima dengan 

senang hati demi kesempurnaan yang diharapkan. Semoga Allah SWT selalu 

melindungi dan meridhoi atas apa yang telah penulis sampaikan dalam pelaporan ini. 
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