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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

Latar Belakang Masalah : 

      Perusahaan yang dalam kegiatannya meningkatkan persaiangan dan 

teknologi, mengharuskan akuntan mendesain kembali berbagai jenis data 

yang berbeda untuk berbagai pengambil keputusan yang berbeda. 

Pengambilan keputusan memerlukan informasi untuk pemilihan alternatif 

yang dihadapinya, diantaranya adalah informasi keuangan. Namun karna 

berbagai pengambil keputusan melakukan berbagai macam pengambilan 

keputusan yang berbeda, maka informasi keuangan yang diperlukan pun 

berbeda. 

      Manajemen dalam suatu perusahaaan memegang peranan penting 

dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu diperlukan suatu alat 

pengendalian sebagai pedoman untuk mengetahui dan menganalisa 

penyimpangan yang terjadi. Salah satu alat pengendalian yang digunakan 

adalah biaya standar. 

      Konsep mengenai biaya standar untuk tujuan pengendalian biaya 

produksi ini, disamping digunakan untuk mengumpulkan data biaya yang 

terjadi di masa yang lalu, juga digunakan untuk mengumpulkan biaya 

standar dan sesungguhnya (aktual) guna biaya produksi dapat ditekan 

seefektif dan seefesien mungkin, maka tujuan perusahaan untuk 

memperoleh laba yang optimal akan tercapai. Berdasarkan pengumpulan 
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biaya standar dan aktual akan ada perhitungan selisih diantara keduanya. 

Informasi mengenai selisih antara biaya antara biaya standar dengan 

biaya aktual ini disajikan kepada manajemen untuk dipakai sebagai dasar 

penentuan sebab-sebab terjadinya selisih, yang dapat digunakan untuk 

menilai prestasi manajer yang bertanggungjawab atas terjadinya selisih 

tersebut.  

      Carter dan Usry (2002:154) menyatakan pengendalian biaya yang 

efektif bergantung pada pemahaman manajemen atas proses yang 

memicu biaya motivasi karyawan yang mengendalikan proses-proses 

tersebut, dan  biaya standar ini dapat membantu perencanaan, 

pengendalian operasi, dan memberika wawasan mengenai dampak-

dampak yang mungkin dari keputusan laba atau biaya yang dapat 

digunakan untuk menetapkan anggaran, mengendalikan biaya dengan 

cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi, 

menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan 

biaya, dan menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Adapun alasan 

pemilihan judul dikarenakan banyak perusahaan melaksanakan 

pengelolaan mereka dengan memusatkan perhatian mereka terhadap 

keadaan-keadaan yang menyimpang dari keadaan yang seharusnya, 

yang seharusnya manajemen diperlengkapi dengan alat yang efektif untuk 

mengendalikan kegiatan perusahaannya. 
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Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah yang dituangkan oleh penulis dalam Karya Ilmiah 

ini yaitu: 

1. Apakah perusahaan sudah efisien dalam menentukan biaya 

produksi seharusnya dan biaya standar dengan menggunakan 

metode biaya standar untuk menghasilkan satuan produk ? 

 

Tujuan dan Manfaat Penulisan: 

1. Tujuan: 

a. Mengetahui penerapan biaya standar untuk bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung dan overhead pabrik di perusahaan 

b. Mengetahui efisiensi berdasarkan varians yang terjadi antara biaya 

standar dan biaya aktual 

c. Memperoleh gambaran biaya seharusnya yang dikeluarkan untuk 

membuat satuan produk. 

 

2. Manfaat: 

a. Dapat belajar menganalisis suatu biaya standar yang ada 

diperusahaan 

b. mengembangkan ilmu yang diperoleh dari buku dan bangku kuliah 

dengan observasi langsung ke perusahaan.   

 

 




