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ABSTRAK
Tiara Angraeni Jeddah, 2019. Penerapan Biaya Standar Sebagai Alat Pengendalian
Biaya Produksi Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Unit Corn Dryer Gowa,
pembimbing Indrawan Azis.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan
perhitungan biaya standar sebagai alat pengendalian biaya produksi di PT. Japfa Comfeed
Indonesia, Tbk. Unit Corn Dryer Gowa.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif . Adapun sumber data yang
digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data yang digunakan penelitian ini
bersumber dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Unit Corn Dryer Gowa.
Berdasarkan perhitungan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa
biaya bahan baku sesungguhnya untuk produk jagung giling pada bulan Desember
melebihi biaya bahan baku standarnya, oleh karena itu terjadi selisih yang tidak
menguntungkan (unfavourable), sedangkan biaya tenaga kerja langsung mengalami
selisih menguntungkan (favourable) karena adanya penurunan produksi sehingga biaya
tenaga kerja langsung juga menurun. Biaya overhead pabrik mengalami selisih
menguntungkan pada biaya listrik, telepon, biaya bahan penolong, biaya perlengkapan
pabrik, dan biaya kesejahteraan karyawan. Sedangkan biaya lainnya tidak mengalami
perubahan.

Kata Kunci : Biaya Standar, Biaya Produksi, Pengendalian, Favorable, Unfavorable
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dunia bisnis sangat pesat.

Menuntut perusahaan untuk mampu menghasilkan produk yang berkualitas
dengan harga yang terjangkau di pasaran. Banyak perusahaan-perusahaan yang
bermunculan untuk mengelola berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang muncul maka semakin
ketat pula persaingan yang terjadi diantara perusahaan yang sejenis. Persaingan
yang semakin ketat mengharuskan perusahaan mengambil tindakan yang tepat
agar dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, perusahaan menerapkan berbagai
kebijakan untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan tersebut. Pada dasarnya,
tujuan utama sebuah perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba
yang dicapai melalui peningkatan penjualan produk perusahaan atau dengan
mengendalikan biaya produksi.

Laba

yang diperoleh digunakan untuk

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan memenuhi kesejahteraan
para karyawannya. Akan lebih mudah bagi perusahaan untuk merencakan dan
mengendalikan biaya produksi yang merupakan faktor intern daripada
meningkatkan jumlah penjualan.
Dalam perusahaan, khususnya perusahaan industri biaya produksi
memerlukan perhatian khusus karena merupakan biaya terbesar dari seluruh
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biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ahmad (Juvita Pratiwi,
2013:1618) mengemukakan bahwa : “ biaya produksi adalah biaya yang
dilkeluarkan untuk menghasilkan suatu barang”. Unsur-unsur yang terdapat dalam
biaya produksi ialah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Karena harga pasaran yang cenderung naik turun, maka hal
tersebut menimbulkan masalah bagi manajemen dalam mengendalikan biaya
produksi. Dalam hal ini penentuan harga pokok produksi sangat penting agar
perusahaan tidak salah dalam menetapkan harga jual dari produk yang dihasilkan.
Pada perusahaan manufaktur, aktivitas produksi memiliki peranan yang
cukup penting. Untuk itu pengendalian biaya harus dilakukan oleh perusahaan
sehingga biaya yang dikeluarkan benar-benar biaya untuk menghasilkan produk.
Pengendalian tersebut diperlukan untuk mengetahui efektivitas biaya produksi.
Pengendalian biaya produksi dapat dilakukan dengan membandingkan biaya yang
sebenarnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Biaya standar adalah biaya yang ditentukan dimuka, yang merupakan
jumlah biaya yang seharusanya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk
atau untuk membiayai kegiatan tertentu, dibawah asumsi bahwa kondisi ekonomi,
efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu (Mulyadi (Salmon, 2016:881)). Penetapan
biaya standar dapat memberikan pedoman untuk mengetahui biaya yang
seharusnya terjadi dalam proses produksi. Dengan diterapkannya biaya standar
dapat mendorong para eksekutif dan karyawan untuk meningkatkan efektifitas
dan efisiensi proses produksi agar mencapai target yang telah ditetapkan oleh
perusahaan.
2
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Biaya standar yang ditetapkan perusahaan meliputi biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Biaya standar yang ditetapkan oleh
perusahaan digunakan dalam jangka waktu satu tahun untuk semua produk yang
diproduksi dalam tahun tersebut. Pada awal tahun standar yang ditetapkan harus
sudah tersusun sehingga dapat dijadikan landasan dalam proses produksi yang
menjadi faktor penting bagi perusahaan, baik itu perusahaan berskala besar
maupun perusahaan berskala kecil dan menengah.
Biaya standar yang telah ditentukan selanjutnya dilakukan perbandinganperbandingan periodik antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar yaitu
dengan maksud untuk mengukur pelaksanaan dan mengoreksi biaya-biaya,
sehingga pada akhirnya akan menghasilkan varians atau selisih. Yang mana
varians itu sendiri merupakan perbedaan yang terjadi akibat perbandingan antara
biaya aktual denga biaya yang direncanakan (biaya standar). Dalam analisisnya,
pada saat perusahaan mengalami kerugian hal ini disebabkan oleh tingginya biaya
aktual dibanding biaya standar. Sedangkan apabila perusahaan mengalami
keuntungan maka biaya aktual lebih kecil dari biaya standar. (Edison & Sapta,
2010).
PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Corn Dryer Gowa adalah
perusahaan yang bergerak dibidang industri yang memproduksi jagung kering
sebagai bahan pokok pembuatan pakan ternak.

Dalam proses produksinya

bahan baku yang digunakan adalah jagung. Selama beroperasi PT. Japfa Comfeed
Indonesia Tbk Unit Corn Dryer Gowa menyuplai bahan baku jagung mentah yang
berasal dari Gowa, Takalar, Jeneponto hingga Bantaeng.
3
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Dalam upaya mengembangkan usahanya dan untuk mencapai visi misi yang
akan datang, maka saat ini PT Japfa Confeed Indonesia Tbk Unit Corn Dryer
Gowa mulai berbenah dengan intens melakukan pengembangan sumber daya
manusia yang profesional sebagai upaya untuk mendukung kemitraan budidaya
peternakan unggas yang handal dan berkembang secara terus menerus sebagai
penyedia protein hewani berkualitas terbesar ditingkat nasional.
Biaya produksi yang terdapat dalam industri ini adalah biaya bahan baku
langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Realitanya,
banyak sekali industri-industri sejenis yang berdiri, dimana masing-masing
industri tersebut bersaing secara ketat. Dalam rangka memenangkan persaingan di
pasar, PT. Japfa Comfeeed Indonesia, Tbk. Unit Corn Dryer berupaya untuk tetap
mampu memenuhi permintaan konsumer dengan harga yang wajar dapat dapat
diterima konsumen, akan tetapi juga masih memperoleh keuntungan. Berbagai
macam cara dilakukan agar target produksi dapat tercapai, diantaranya dengan
melakukan penekanan-penekanan terhadap sejumlah biaya produksi.
Tentunya biaya standar merupakan salah satu metode penting dalam
pengendalian biaya produksinya. Pengendalian biaya di sini sangat diperlukan
untuk mengetahui apakah proses produksi berjalan dengan efisien atau tidak.
Pengendalian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya standar
dengan biaya aktualnya agar dapat mengetahui sejauh mana penyimpanganpenyimpangan yang sudah terjadi pada industri ini.
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Berikut data biaya produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Unit Corn Dyer
bulan Desember 2018 :
Table 1.1 Biaya Produksi Bulan Desember 2018

Biaya Bahan Baku

Biaya
Biaya
Standar
Aktual
Rp. 11.600.485.000 Rp. 11.846.266.900

Biaya Tenaga Kerja Langsung

Rp. 387.600.000

Rp. 382.500.000

Biaya Overhead Pabrik

Rp. 113.356.477

Rp. 104.172.846

Total

Rp. 12.101.441.477 Rp.12.332.939.746

Sumber :data primer PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.Unit Corn Dryer Gowa

Dengan melihat tabel diatas, dapat diketahui terdapat selisih atau varian
pada biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Dengan melakukan analisis
maka dapat diketahui berapa varian sesungguhnya dan apakah varian tersebut
favorable atau unfavorable.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat
permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan
Biaya Standar Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. Japfa
Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Corn Dryer Gowa”.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka

permasalahan dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana penerapan biaya standar
sebagai alat pengendalian biaya produksi pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.
Unit Corn Dryer Gowa”.
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1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai oleh

penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan biaya
standar sebagai alat pengendalian biaya produksi di PT. Japfa Comfeed Indonesia,
Tbk. Unit Corn Dryer Gowa”.
1.4

Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang
dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain maupun pada perusahaan.
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan
pemahaman lebih mendalam tentang penerapan biaya standar sebagai alat
pengendalian biaya produksi khususnya pada PT PT. Japfa Comfeed
Indonesia, Tbk. Unit Corn Dryer Gowa.
2. Manfaat Praktis
Dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan referensi bagi para
manajer dalam upaya memaksimalkan profitabilitas sebagai tujuan utama
perusahaan. Bagi pihak manajemen dapat digunakan sebagai pedoman
untuk mengetahui biaya yang seharusnya terjadi dalam proses produksi.
Dengan diterapkannya biaya standar dapat mendorong para eksekutif dan
karyawan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi
agar mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi
Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses
identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan
adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegasbagi pengguna informasi
tersebut.Sementara menurut America Institue of Certified Public Accountants
(AICPA), akuntansi Secara luas akuntansi juga dikenal sebagai “bahasa bisnis”.
2.1.2 Tujuan Akuntansi
Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat
agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak
berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Tujuan
akuntansi secara umum ialah :
1. Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun
passive perusahaan
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber
ekonomi (netto) perusahaan.
3. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam
pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan.
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4. Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber
ekonomi perusahaan, baik itu asset, hutang, serta modal.
5. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu
pengguna laporan tersebut.
2.1.3 Manfaat Akuntansi
Akuntansi mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut :
1. Sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan
2. Sebagai bahan evaluasi keuangan
3. Sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabakan
4. Membantu pencatatan ekonomi keluarga
2.2

Akuntansi Biaya

2.2.1 Pengertian Akuntansi Biaya
Akuntansi biaya (cost accounting) adalah proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan, dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk atau
penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu beserta penafsiran terhadap hasilnya
(Surjadi, 2013:1). Dalam akuntansi biaya akan dipelajari penentuan dan
pengendalian biaya yang terjadi dalam perusahaan yang pada akhirnya akan
menghasilkan informasi.
Informasi yang disajikan dalam suatu laporan pembuatan dan penjualan
produk tergantung kepada pemakainya. Apabila pemakai informasi tersebut
adalah di dalam perusahaan maka, akuntansi biaya menjadi bagian dari akuntansi
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manajemen. Sedangkan apabila informasi disajikan adalah untuk pemakai luar
perusahaan maka biaya akan menjadi bagian akuntansi keuangan.
2.2.2 Tujuan Akuntansi Biaya
Akuntansi biaya memiliki tiga tujuan utama, yaitu :
1.

Menentukan harga pokok
Pada akuntansi keuangan, akuntansi biaya akan menyajikan informasi
harga pokok dalam biaya historis, sedangkan pada akuntansi
manajemen, akuntansi biaya tidak terikat pada aturan tertentu tetapi
disesuaikan dengan kebutuhan manajemen di dalam perusahaan.

2.

Mengendalikan Biaya
Proses pengendalian biaya diawali dengan menentukan biaya yang
harus dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk, kemudian
akuntansi biaya melakuakan analisis terhadap penyimpangan dari
biaya sesungguhnya dengan yang direncanakan.

3.

Pengambilan Keputusan
Akuntansi biaya akan menyajikan informasi biaya yang berhubungan
dengan masa depan, selanjutnya informasi tersebut akan menjadi
acuan dalam pengambilan keputusan.

2.2.3 Peran Akuntansi Biaya
Manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi biaya untuk
merencanakan dan mengendalikan operasi atau kegiatan organisasi. Oleh karena
itu, peran akuntansi biaya adalah sebagai berikut :
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1.

Planning : proses yang bertujuan, keputusan sumber daya yang
diperlukan, dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.

Control : kegiatan untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi sesuai
dengan yang telah direncanakan.

2.3

Biaya

2.3.1 Pengertian Biaya
Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang
yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.
Biaya ini belum habis masa pakainya, dan digolongkan sebagai aktiva yang
dimasukkan dalam neraca (Bustami, 2013:7). Sedangkan menurut Hansen dan
Mowen (2009:47) mengemukakan definisi tentang biaya yaitu kas atau nilai setara
kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan
memberi manfaat saat ini atau dimasa depan bagi organisasi.
Sering kali istilah biaya (cost) digunakan sebagai sinonim dari beban
(expenses). Tetapi beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar yang terukur dari
barang atau jasa yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk
menentukan laba, atau sebagai:
“Penurunan dalam aset bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa
ekonomi dalam menciptakan pendapatan atau dari pengenaan pajak dari
badan pemerintah. Beban diukur berdasarkan jumlah penurunan dari aset
atau jumlah peningkatan dalam utang yang berkaitan dengan produksi dan
penyerahan barang dan jasa. Beban dalam arti paling luas adalah
mencakup semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat
dikurangkan dari pendapatan. (Carter, 2009:30)”.
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Istilah biaya menjadi lebih spesifik ketika istilah tersebut diakomodasi
dengan deskripsi seperti langsung, utama (prime), kenversi, tidak langsung, tetap,
variabel, terkendali (controllable), produk, periode, bersama (joint), estimasi,
standar, tertanam (sunk), atau tunai (out of pocket). Setiap modifikasi
mengimplikasikan suatu atribut tertentu yang penting dalam pengukuran biaya.
Setiap

biaya

tersebut

dicatat

dan

diakumulasikan

ketika

manajemen

membebankan biaya ke persediaan, menyusun laporan keuangan, merencanakan
dan mengendalikan biaya, membuat perencanaan dan keputusan strategis,
memilih diantara alternatif, memotivasi karyawan, dan mengevaluasi kinerja.
Akuntansi yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan juga
harus bekerja dengan biaya masa depan, biaya penggantian (replacement costs),
biaya diferensial (differential costs), dan biaya oportunitas (opportunity costs),
dimana tidak satu pun dari biaya-biaya tersebut yang dicatat dan dilaporkan dalam
laporan keuangan eksternal.
2.3.2 Tujuan Akuntansi Biaya
Akuntansi biaya adalah cara perhitungan atas nilai persediaan yang
dilaporkan di neraca keuangan dan nilai harga pokok penjualan yang dilaporkan
di laporan laba rugi serta pengumpulan dan pencatatan informasi keuangan
lainnya yang berkaitan dengan biaya operasional perusahaan. Tujuan akuntansi
biaya adalah untuk :
1. Membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan
yang bersifat operasional.
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2. Menentukan tingkat biaya dan laba perusahaan untuk satu tahun periode
akuntansi.
3. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan untuk
perbaikan kualitas, pengendalian aktivitas operasi, dan pengurangan biaya
perusahaan.
4. Membuat anggaran operasi perusahaan serta menilai dan memprediksi
anggaran untuk tahun-tahun yang akan dating.
5. Mengelola

serta

memilih

metode-metode

apa

saja

yang

dapat

menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Tujuan akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur yang paling utama
adalah sebagai alat analisis untuk memaksimalkan laba dan menekan biaya
perusahaan. Dengan menerapkan akuntansi biaya yang baik dan benar, sebuah
perusahaan tentunya akan mempunyai bisnis yang sehat dan menguntungkan.
2.3.3 Penggolongan Biaya
Mulyadi

(2009:13)

menyatakan

bahwa

biaya

dapat

digolongkan

berdasarkan:
1. Objek pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan
dasar penggolongan biaya misalnya biaya bahan bakar untuk semua
pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar. Salah satu contoh
penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran adalah biaya gaji dan
upah, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dsb.
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2. Fungsi pokok dalam perusahan
Dalam perusahaan manufaktur terdapat tiga fungsi pokok, yaitu :
a) Biaya produksi (production costs)adalah biaya yang dikeluarkan
untuk membuat bahan baku menjadi barang jadi.
b) Biaya pemasaran (marketing costs) merupakan biaya yang
dihasilkan dari penjualan dan pengiriman produk serta mencakup
biaya promosi penjualan dan mempertahankan pelanggan serta
biaya transportasi, pergudangan, dan distribusi lainnya.
c) Biaya administrasi (administrative costs) merupakan biaya yang
dikeluarkan dari pengerhan dan pengendalian perusahaan serta
kegiatan umum seperti fungsi personalia dan hukum. Biaya ini
mencakup biaya gaji bagian akuntansi, manajemen dan keuangan,
biaya klerikal, biaya telepon, dan ongkos sewa.
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
a) Biaya Langsung(direct costs)adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu-satunya karena adanya sesuatu yang dibiayai,
contohnya Biaya Bahan Baku (BBB) dan Biaya Tenaga Kerja
Langsung (BTKL).
b) Biaya Tidak Langsung(indirect costs)adalah biaya yang terjadi
tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, contohnya
Biaya Overhead Pabrik (BOP).
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengn perubahan volume kegiatan.
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a) Biaya tetap (fixed cost)adalah biaya yang jumlah totalnya tetap
dalam volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji
direktur produksi.
b) Biaya tidak tetap (variabel cost) biaya yang jumlahnya berubah
oleh volume kegiatan produksi. Contoh biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung.
c) Biaya semi fixed adalah biaya yang tetap tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume
produksi tertentu.
d) Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah
tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya
fotocopy.
5. Jangka waktu manfaatnya
a) Pengeluaran modal (capital expenditures) adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya
adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk promosi
besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset dan pengeluaran suatu
produk.
b) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) adalah biaya yang
hanya mempunyai manfaat dalam satu periode akuntansi.
Contohnya adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja.
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2.4

Biaya Produksi
Faktor yang memiliki kepastian yang relatif tinggi yang berpengaruh

terhadap penentuan harga jual adalah biaya (Sunarto, 2004:175). Oleh karena
untuk memperoleh dan mengolah bahan-bahan menjadi produk jadi dalam
kegiatan proses produksi diperlukan dana atau biaya-biaya, maka untuk menutup
pengeluaran biaya-biaya tersebut biasanya perusahaan memperhitungkannya
dalam penetapan harga jual produk. Kebijakan manajemen dalam penetapan harga
jual produk belum dapat memadai jika hanya ditujukan untuk mengganti
atau menutup semua biaya yang telah dikeluarkan, tetapi juga harus dapat
menjamin adanya laba yang diharapkan, meskipun keadaan yang dihadapi
tidak menguntungkan.

Walaupun

permintaan

merupakan faktor yang menentukan

dalam

dan

penawaran

penetapan

biasanya

harga, namun

penetapan harga jual produk yang menguntungkan akan tergantung pula pada
pertimbangan mengenai biaya.
Untuk itu perusahaan berusaha untuk menekan atau memperkecil
pengeluaran biaya, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan proses produksi,
baik mengenai biaya perolehan bahan baku, biaya yang dikeluarkan untuk bahan
pembantu atau penolong, biaya tenaga kerja, penyusutan peralatan, pemeliharaan,
dan sebagainya (Putra, 2014).
2.4.1 Pengertian Biaya Produksi
Menurut Rustami et al (2014) biaya produksi adalah biaya-biaya yang
terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku menjadi
barang jadi. Mulyadi (2012:14) menyatakan biaya produksi adalah biaya-biaya
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yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk
dijual. Sedangkan menurut Bustami (2009) biaya produksi adalah biaya yang
digunakan dalam proses produksi yang terdiri
tenaga

dari

bahan

baku

langsung,

kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut

juga biaya produk yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu
produk, dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan.
2.4.2 Unsur Biaya Produksi
Unsur-unsur biaya produksi menurut Samryn (2012) dalam Rotinsulu et
al (2013) adalah sebagai berikut :
a. Biaya bahan baku langsung, yang terdiri dari bahan-bahan baku yang
menjadi bagian yang integral dari produksi

jadi dan dapat

diteluuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang
dihasilkan.
b. Biaya tenaga kerja langsung, yang terdiri dari biaya-biaya tenaga kerja
pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam
produk-produk tertentu. Biaya ini juga sering disebut touched labor
karena biaya ini dibayarkan kepada para pegawai atau buruh yang
secara langsung melaksanakan proses produksi biaya ini terjadi
karena adanya penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi.
c. Biaya overhead pabrik meliputi semua biaya yang berhubungan
dengan pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung.
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2.4.3 Macam-Macam Biaya Produksi
a. Biaya produksi jangka pendek
Biaya produksi jangka pendek diturunkan dari fungsi produksi
jangka pendek. Dengan demikian biaya produksi jangka pendek
juga dicirikan oleh adanya biaya tetap.
b. Biaya produksi jangka panjang
Biaya

produksi

disesuaikan

jangka

panjang

adalah biaya

yang

dapat

untuk tingkat-tingkat produksi tertentu. Dalam setiap

kegiatan yang dilakukan organisasi atau perusahaan memiliki suatu
tujuan

yang

perusahaan

sangat
atau

penting

dan

organisasi

harus ditetapkan

mengambil

suatu

sebelum
tindakan/

strategi.Dengan adanya tujuan perusahaan diberikan gambaran yang
jelas dan terarah

mengenai

masa depan yang sangat

ingin

dicapai.Soekanto (1999) dalam Euis dan Cepi (2008) berpendapat
mengenai efektifitas bahwa : ”efektifitas adalah pencapaian tujuan
akan hasil

yang

dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor

tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lain-lain yang telah
dikeluarkan atau digunakan”
2.4.4 Penentuan Standar Biaya Produksi
Garrison, Noreen, Brewer (2006) yang diterjemahkan oleh Hinduan dan
Tanujaya menyatakan bahwa penentuan standar biaya produksi dilakukan oleh
manajer dibantu oleh insinyur dan akuntan menetapkan standar kuantitas dan
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biaya untuk setiap input utama seperti bahan baku dan jam tenaga kerja. Standar
kuantitas menentukan berapa banyak input yang dibutuhkan untuk setiap unit.
2.5

Pengendalian Biaya
Dalam mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan agar tidak

menyimpang dan sesuai dengan rencana awal pengendalian sangat dibutuhkan.
Penyimpangan yang terjadi harus segera diketahui dengan cepat dan dianalisa
agar dapat diambil tindakan seefektif mungkin, penentuan biaya standar serta
analisis biaya dari fungsi akuntansi biaya adalah untuk pengendalian biaya (Nasa
(Salmon, Runtu, 2016).
Pengendalian terhadap biaya produksi merupakan salah satu bagian dari
langkah-langkah

intern

meningkatkanefisiensi.

yang

dilakukan

Pengendalian

biaya

perusahaan
terutama

dalam

harus

usaha

diselaraskan

terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, salah satu tujuan yang
ingin dicapai oleh perusahaan adalah memperoleh
dengan

laba

yang

maksimal

mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya, oleh karena itu

dengan mengendalikan biaya produksi perusahaan berharap akan mendapatkan
laba yang besar. Mulyadi (2009) dalam Rotinsulu et al (2013) mengungkapkan
bahwa dalam pengendalian biaya ada yang dengan menggunakan biaya
standar dan ada juga yang menggunakan taksiran biaya. Menurut Dunia dan
Wasilah (2009) pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai
tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus
menerus

antara pelaksanaan dengan rencana.

membandingkan

hasil yang sesungguhnya dengan
18

Melalui
program

atau

proses
anggaran
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yang

telah disusun, maka manajemen

efisiensi

usaha

dan

dapat melakukan

penilaian

atas

kemampuan memperoleh laba dari berbagai produk.

Nasehatun (1999) mengatakan bahwa pengendalian biaya berarti serangkaian
langkah-langkah mulai dari penyusunan satu rencana biaya sampai kepada
tindakan yang perlu dilakukan jika terdapat perbedaan yang sudah ditetapkan
(rencana) dengan yang sesungguhnya. Pengendalian biaya dapat dibagi dalam
empat langkah, sebagai berikut:
1. Mencari dasar-dasar dan menetapkan standar untuk biaya;
2. Membandingkan antara biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya;
3. Mencari dan menentukan bagian organisasi perusahaan ataupun
diluarnya yang bertanggung jawab atas adanya penyimpangan, dan
4. Melakukan tindakan untuk mengurangi atau mengakhiri penyimpangan.
Pengendalian biaya yang efektif berarti pengendalian biaya dalam waktu
yang sangat pendek, tetapi karena tidak dilakukan secara hati-hati dan
cermat serta kurang melihat
hasil

dari penekanan

biaya

rangkaian

jangka

bagi

perusahaan,

itu tidak lama. Pengendalian biaya mencakup

satu pekerjaan bimbingan dan pengarahan atas
yang

panjang

unsur

biaya

dari

barang

dihasilkan. Pengendalian biaya pada satu tahap dalam prosesnya,

akhirnya

akan membandingkan antara biaya standar dengan biaya yang

sesungguhnya.
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2.5.1 Hal–Hal Yang Diperlukan Dalam Pengendalian Biaya
Menurut Nasehatun (1999:216), terdapat dua hal yang diperlukan
dalam pengendalian biaya yaitu:
a. Pertanggungjawaban organisasi pada pembukuan
Tempat

pertanggung

jawaban

itu

dapat

merupakan

satu

departemen, asal dipenuhi syarat pokoknya, yaitu ada orang yang
bertanggung
dipecah-pecah

jawab.
lagi

Tiap tempat
atas

tempat

pertanggung
biaya

jawaban

lebih kecil,

boleh
dengan

dipergunakannya cara ini, semua biaya baik standar maupun
sesungguhnya dapat ditelusuri ke bagian organisasi yang paling
kecil, dimana masih terdapat satu pertanggungjawaban. Kebutuhan
penelusuran kebagian-bagian kecil organisasi itu digabungkan dengan
sistem pembukuan yang berlaku, yaitu dengan menciptakan catatan
atau bentuk laporan yang sesuai.
b. Penggunaan biaya standar
2.6

Efektivitas dan Efisiensi Pengendalian Biaya Produksi
Efektivitas

merupakan

suatu

keadaan

dimana

perusahaan mampu

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan, sebuah nilai
efektifitas berawal dari bagaimana sebuah perusahaan menjalankan suatu
pengendalian. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara
rencana

dengan

pelaksanaannya.

Pengendalian

melakukan pencatatan-pencatatan semua
perusahaan.
20

transaksi

biaya

dimulai

dengan

yang dilakukan oleh
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Pengendalian dilakukan untuk memastikanbahwa pelaksanaan yang dicapai
sesuai dengan tujuan dan rencana yang ditetapkan sebelumnya, sehingga
dapat ditentukan apakah ada penyimpangan yang timbul pada organisasi atau
unit-unit lainnya. penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau
penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang
(Supriyono, 2000 : 43) dalam Euis dan Cepi (2008).
Pengendalian adalah proses dinamis. Penekanan selalu pada membuat cara
konstruktif untuk mengembalikan prestasi kerja ke standar, bukan hanya sekadar
mengetahui kegagalan pada masa lalu. Dengan demikin proses pengendalian
harus dimulai dengan perencanaan yang realistis

dan

juga

adanya

tanggung jawab dari manajer. Dalam pengendalian yang baik harus diketahui
siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya (Hapsari et al 2013).
2.6.1 Pengendalian Biaya Bahan Baku
Carter (2009:322) Pengendalian bahan baku melalui peraturan fungsional,
pembebanan tanggung jawab dan bukti-bukti dokumenter. Hal tersebut
dimulai dari

persetujuan

anggaran

penjalan

dan

produksi

dan

dari

penyelesaian produk yang siapdijual dan pengiriman produk kegudang atau
pelanggan. Ada dua tingkat pengendalian persediaan yaitu pengendalian unit
dan

pengendalian

uang. Pengendalian bahan baku harus memenuhi dua

kebutuhan yang saling berlawanan, yaitu:
a. Menjaga persediaan dalam jumlah dan variasi yang memadai guna
beroperasi secara efisien.
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b. Menjaga tingkat persediaan yang menguntungkan secara finansial.
Manfaat pengendalian biaya bahan baku antara lain adalah:
1.

Mengurangi penggunaan bahan baku yang tidak efisien.

2.

Mengurangi atau mencegah penundaan proses produksi karena
kekurangan bahan.

3.

Mengurangi resiko pencurian atau kecurangan.

4.

Mengurangi penumpukan persediaan.

Tolak ukur dalam pengendalian biaya bahan baku yang perlu ditangani
oleh controller adalah sebagai berikut :
1. Pembelian dan Penerimaan
a) Membuat SOP pembelian dan penerimaan bahan baku.
b) Penetapan dan pemeliharaan pengecekan interen untuk
memastikan bahwa bahan baku yang dipesan telah dibayar,
diterima, dan digunakan sesuai dengan tujuan.
c) Penetapan varian harga atas pembelian sekarang, melalui
perbandingan biaya yang sebenarnya dengan standar.
d) Membuat standar kuantitas yang dibeli berdasarkan pada
program produk
2. Pemakaian
a) Membuat standar pemakaian bahan baku.
b) Melakukan

perbandingan

kuantitas

sebenarnya digunakan dengan standar.
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bahan

baku

yang
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c) Penyiapan

tentang

bahan

sisa,

pemborosan,

dan

penyimpangan sebagai hasil dari perbandingan biaya Standar.
2.6.2 Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung
Tolak ukur pengendalian biaya tenaga kerja langsung bagi seorang
controller adalah:
1.

Menetapkan prosedur-prosedur untuk membatasi banyaknya
pegawai yang dimasukkan ke dalam daftar upah sampai jumlah
yang diperlukan untuk rencana produksi.

2.

Menyediakan pra rencana yang akan dipergunakan dalam
menetapkan regu kerja dengan perhitungan standar jam yang
diperlukan untuk program produksi.

3.

Melaporkan per jam, per hari, atau per minggu prestasi kerja dari
tenaga kerja yang sebenarnya dibandingkan dengan standarnya.

4.

Menetapkan prosedur-prosedur

untuk pendistribusian

biaya

tenaga kerja yang sebenarnya termasuk pengklasifikasian biaya
tenaga kerja untuk menyediakan analisis selisih tenga kerja yang
informative.
5.

Standar-standar tenaga kerja dan revisi-revisi yangdiperlukan.

6.

Laporan data tambahan mengenai tenaga kerja, seperti:
a)

Jam dan biaya lembur, untuk pengendalian lembur.

b) Biaya

kotrak

komparatif,

yaitu

kontrak lama dengan kontrak baru.
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perbandingan

antara

24

c)

Jam
rata

kerja
dan

rata-rata

per

minggu,

penerimaan

rata-

data serupa untuk negosiasi

2.6.3 Pengendalian Biaya Overhead Pabrik
Setelah rencana produksi disusun, budget-budget biaya harus disusun
untuk setiap pusat pertanggung jawaban. budget-budget tersebut harus dirinci
menurut periode

tertentu

(bulan

atau

triwulan)

dan

berdasarkan

kategori biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya
overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan bagian dari keseluruhan biaya
produksi yang tidak ditelusuri pada produk

atau

overhead pabrik

penolong, tenaga kerja lngsung

terdiri

dari

bahan

kegiatan

tertentu.

Biaya

misalnya gaji, dan biaya-biaya produksi lainnya.
Hansen (2009:31) dalam Bawon et al (2013) mengatakan bahwa
dengan menurunnya unit produk cacat maka sedikit tenaga kerja dan bahan
yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Penurunan jumlah
unit cacat memperbaiki kualitas, sementara pengurangan jumlah input yang
digunakan meningkatkan

efisiensi

produksi.

Ratag

et

al

(2013)

menyimpulkan bahwa efisiensi produksi adalah bagaimana sumber-sumber
daya (input) digunakan dengan baik dan benar tanpa adanya pemborosan
biaya dalam proses produksi dalam menghasilkan output.
Terkendalinya biaya produksi merupakan salah satu kunci keberhasilan
dari pengendalian produksi secara keseluruhan. Sistem biaya standar merupakan
sistem akuntansi biaya yang mengolah informasibiaya sedemikian rupa sehingga
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mudah mendeteksi penyimpangan, yaitu penyimpangan antara biaya standar
dengan biaya aktual. Pada

saat

melakukan pengendalian

biaya,

menguntungkan

terjadi,

pelaksanaan
tiap

produksi

perusahaan mampu

penyimpangan

perusahaan

langsung

dapat

yang

tidak

mengatasinya.

Perusahaan yang mampu mengendalikan biaya dengan baik ini berarti bahwa
perusahaan tersebut bisa dikatakan efisien (Hapsari et al, 2013)
2.7

Biaya Standar
Menurut Witjaksono (2013 : 133) biaya standar adalah patok duga

(benchmark)

yang

secara

efektif

dan

efisien

ditetapkan

dimuka

(predetermined)untuk biaya-biaya yang seharusnya yang dikonsumsi oleh suatu
produk.Biaya

standar

merupakan

biaya

yang

ditetapkan

lebih

dahulu

setelah mempertimbangkan semua faktor yang menentukan dan setelah
mengadakan penilaian atas
perubahan

baik

hal-hal

yang

mungkin

menyebabkan

dalam jumlah maupun harga dari bahan-bahan, tenaga

kerja dan jasa-jasa lain yang diperlukan. Biaya ini merupakan sasaran dan
digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi.
Biaya standar berbeda dengan biaya yang ditaksir (estimated cost).
Biaya standar menunjukkan biaya

yang seharusnya, sedangkan yang ditaksir

biasanya mengandung unsur cara perhitungan biaya yang baik. Biaya
standar biasanya digunakan untuk bahan langsung dan tenaga kerja langsung.
Untuk biaya tidak
untuk

langsung

(biaya overhead),

standar tidak

disiapkan

satu hasil produksi, tetapi untuk seluruh jumlah produksi

meliputi jangka waktu tertentu.
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2.7.1 Menetapkan Standar
Ada tiga langkah dalam menetapkan standar, yaitu sebagai berikut:
a. Mempelajari dan menetapkan spesifikasi dan metode produksi.
Yang dipergunakan adalah metode yang paling efisien. Dengan
mempelajari metode itu, akan ditemukan standar yang diperlukan baik
tentang bahan, cara pengerjaan dan tenaga yang diperlukan.
b. Penetapan

harga

bahan

dan

upah

buruh

langsung.

Penetapan biaya standar, yaitu jumlah standar di kalikan dengaharga
standar.
2.7.2 Analisis penyimpangan dan tindakan perbaikan
Yang dimaksud dengan penyimpangan adalah perbedaan antara biaya
standar dan biaya

yang sesungguhnya, bisa positif ataupun negatif. Ada

tiga macam penyimpangan yang dapat terjadi yaitu:
a. Penyimpangan dalam jumlah dan harga bahan,
b. Penyimpangan dalam jumlah dan tingkat upah, dan
c. Penyimpangan dalam biaya overhead.
2.7.3 Penyusunan Biaya Standar
Setidaknya ada tiga cara yang lazim digunakan untuk menyusun biaya
standar, yakni :
1. Analisis Data Historis
Data historis dengan segala kekurangannya tetap dipercaya memiliki
kegunaan untuk memprediksi masa depan, terutama dalam lingkungan
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produksi yang telah mapan, dimana data-data historis telah banyak
terdokumentasikan dengan baik. Analisis yang kerap dilakukan adalah
analisis perilaku biaya. Namun tetap dituntut kehati-hatian dalam
menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan, terlebih
bila data historis hendak digunakan untuk menyusun standar bagi
produk baru.
2. Analisis Tugas
Cara lainnya adalah dengan melakukan analisis terhadap proses
pembuatan produk dengan tujuan menentukan biaya produk yang
seharusnya. Disini paradigma yang digunakan adalah bergeser dari
biaya produk di masa lampau ke biaya produk di masa mendatang. Alat
analisis yang kerap digunakan adalah time and motion study.
3. Gabungan Keduanya
Tentu saja dimungkinkan untuk menggabungkan kedua metode diatas
untuk mencari standar terbaik. Namun perlu diperhatikan perbandingan
antara biaya yang harus dikeluarkan dengan harapan manfaat yang akan
diperoleh.
2.8

Biaya Aktual
Biaya aktual adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan atau dibayar. Biaya

aktual direalisasiakan dan tidak tergantung pada perkiraan. manajemen
menyiapkan anggaran untuka jangka waktu tertentu dengan maksud untuk
mencapai anggaran selama tahun buku. Namun karena variasi keadaan yang tak
terduga pasti akan terjadi, membuat hasil aktual seringkali berbeda dengan yang
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dianggarkan. Biaya aktual hanya dapat dihitung pada akhir periode akuntansi.
Oleh karena itu sulit sekali menggunakan biaya aktual untuk menghitung
pembebanan biaya overhead.
2.9

Analisis Varians
Horngen (2007:262) berpendapat bahwa varians merupakan perbedaan

antara jumlah yang didasarkan pada hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan.
Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih
(variance) (Mulyadi (2005). Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar
dianalisis, dari hasil analisis ini diselidiki penyebab terjadinya, untuk kemudian
dicarikan solusi untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Berikut
merupakan varians yang terjadi pada biaya produksi:
a. Varians bahan baku adalah selisih bahan baku aktual dengan baha baku
berdasarkan standar yang diperkenankan (Bustami, 2013:281). Varians
bahan baku dapat dianalisis menjadi varians harga bahan baku dan
varians kuantitas bahan baku.
b. Varians tenaga kerja langsung adalah selisih biaya tenaga kerja
langsung aktual dengan biaya berdasarkan standar yang diperkenankan
(Bustami, 2013:284). Terdapat 2 varians pada varians tenaga kerja
langsung, yaitu varians tarif tenaga kerja langsung dan varians efisiensi
tenaga kerja langsung.
c. Varians overhead pabrik adalah selisih biaya overhead pabrik aktual
dengan biaya overhead pabrik berdasarkan standar yang diperkenankan
(Bustami, 2013:286). Dalam menganalisis biaya oerhead pabrik dapat
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dilakukan dengan metode satu varians, metode dua varians, metode tiga
varians, dan metode empat varians.
2.10 Penyebab Varians
Menurut Horngren, Datar, dan Foster (2006) yang diterjemahkan oleh
Lestari, menyatakan bahwa beberapa penyebab operasional dari varians ini
diantara rantai nilai perusahaan adalah :
a.

Rancangan produk atau proses yang buruk.

b.

Pengerjaan yang buruk pada lini produk karena pekerja yang kurang
terampil atau kerusakan mesin.

c.

Penugasan tenaga kerja atau mesin ke pekerjaan tertentu yang kurang
sesuai.

d.

Kemacetan atau kongesti produksi akibat penjadwalan pesanan yang
harus disesuaikan segera dalam jumlah banyak dari tenaga penjualan.

e.

Pemasok tidak membuat bahan baku dengankualitas yang sama
baiknya.

2.11 Hubungan Biaya Standar dengan Pengendalian Biaya Produksi
Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar
merupakan alat yang paling penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang
telah diterapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realitas, hal ini
akan merangsang pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan dengan efektif, karena
pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan, dan
pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan.
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Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen, berapa
biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga
memungkinkan mereka untuk melakukan pengurangan biaya dengan cara
perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain.
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2.12 Penelitian Terdahulu
Table 2.1 Penelitian Terdahulu
No.

Nama & Tahun

Judul

Hasil

1.

Melasari (2015)

Biaya Standar dan
Penerapannya Dalam
Pengendalian Biaya
Produksi
(Studi
Kasus: UKM Tempe
Bu
Mundakir
Semarang)

yang terjadi antara biaya
standar dengan biaya
aktual
tentunya
berdampak pada biaya
produksi
secara
keseluruhan
dan
berdampak pula terhadap
harga jual produk

2.

Junita (2017)

Penetapan
Biaya
Standar dan Analisa
Penyimpangan Biaya
Produksi

Pemakaian harga pokok
standar
memberikan
manfaat
kepada
perusahaan
untuk:
perencanaan
dan
penyusunan
anggaran,
pengambilan keputusan
tentang harga pokok
penjualan,
dan
pengendalian
biaya
produksi.

3.

Martusa, Nasa (2012)

Penerapan
Biaya
Standar
Terhadap
Pengendalian Biaya
Produksi: Studi kasus
Pada CV. Sejahtera
Bandung

Peranan biaya standar
ternyata
sangat
membantu
bagi
manajemen dalam usaha
meningkatkan efisiensi
dan
efektivitas
pengendalian
biaya
produksi
agar
lebih
efektiv dan efisien.

4.

Rusdiyanto (2016)

Analisis
Biaya
Produksi Pada Pabrik
Selang Air di PT.
Maspion IV Surabaya

Dengan adanya analisis
varians dapat diketahui
biaya apa saja yang
mengalami in-efisiensi
biaya dan efisiensi biaya.

31

32

2.13 Kerangka Pikir
Penjelasan dari kerangka pemikiran tersebut adalah biaya produksi
merupakan biaya utama dalam perusahaan manufaktur yang terdiri dari biaya
bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
yang merupakan faktor utama yang ingin ditekan oleh pihak manajemen agar laba
perusahaan dapat meningkat.
PT.Japfa Corn
Dryer Gowa

Biaya
Produksi
Biaya
Aktual

Biaya
Standar

BBBL

BTKL

BOP

BBBL

Biaya
Produksi
Standar

BTKL

Biaya
Produksi
Aktual

Varians

Analisis
Varians

Favorable /
Unfavorable

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti

memilih daerah penelitian perusahaan dilakukan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.
Unit Corn Dryer Gowa yang bertempat di Jalan Poros Pallangga, Bontoala, Pallangga,
Gowa, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam memperoleh data
sekitar 2 (dua) bulan.
3.2

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Penelitian Lapangan
Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi
objek penelitian. Data yang diperoleh adalah data primer yang diperoleh
dengan cara survei lapangan.
2. Dokumentasi
Yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui
dokumen-dokumen perusahaan mengenai data yang terkait dengan data tentang
sejarah berdirinya PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Corn Dryer Gowa
dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi, data produksi dan data
biaya perusahaan yang dikeluarkan selama satu periode.
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3. Wawancara Langsung
Salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara
langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
3.3

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.

Kuncoro (2009:145) mengungkapkan data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam
suatu skala numerik. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa biaya produksi
perusahaan tahun 2017. Data kualitatif merupakan merupakan data yang tidak dapat
diukur dalam skala numerik, Kuncoro (2009:145). Dalam penelitian ini terdapat data
kualitatif berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan proses
pelaksanaan produksi.
Sumber data, menurut Suliyanto (2006) mengungkapkan terbagi atas 2, yaitu
sebagai berikut.
1. Data Primer
Merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber
pertama.
2. Data Sekunder
Adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan
pengolahnya.

34

35

3.4

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak
digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011:21).
Analisis yang digunakan untuk pengendalian biaya produksi dapat dilakukan
dengan menganalisis data-data dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Analisis penyimpangan biaya aktual dengan biaya standar, meliputi:
a. Analisis selisih biaya bahan baku.
St = ( HSt x KSt ) – ( HS x KS )
Dimana :
St

= Total Selisih

HSt = Harga Standar
KSt = Kuantitas Standar
HS = Harga Sesungguhnya
KS = Kuantitas Sesungguhnya
b. Analisis selisih biaya tenaga kerja.
St = ( TUSt x JKSt ) – ( TUS x JKS )
TUSt = Tarif Upah Standar
JKSt = Jam Kerja Standar
TUS = Tarif Upah Sesungguhnya
JKS = Jam Kerja Sesungguhnya
c. Analisis selisih biaya overhead pabrik.
St = BOP Sesungguhnya – BOP dibebankan
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3.5

Definisi Operasional
1. Biaya Standar
Yang dimaksud biaya standar disini adalah biaya yang sudah ditentukan
diawal yang digunakan sebagai patokan biaya dalam melaksanakan
proses produksi.
2. Biaya Aktual
Yang dimaksud dengan biaya produksi disini adalah total biaya yang
dikeluarkan dan dicatat dalam menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan
selama periode waktu yang diberikan.
3. Biaya Produksi
Yang dimaksud biaya produksi disini adalah biaya sesungguhnya yang
dikeluarkan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk.
4. Pengendalian
Yang dimaksud dengan pengendalian disini adalah kemampuan untuk
mencapai

tujuan

yang

telah

ditetapkan

diawal

dengan

cara

membandingkan biaya standar dengan biaya produksi.
5. Varian
Yang dimaksud dengan varian disini adalah selisih antara biaya standar
dengan biaya produksi yang sesungguhnya.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Sejarah Singkat Perusahaan
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk berdiri pada tanggal 08 Maret
1978 dengan Akte Notaris Kartini Mulyadi No.85 dengan status Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN). Lokasi pendirian mula-mula berada di Jalan
Nilam Barat No 5-7 Perak, Surabaya yang menempati satu gudang pada
tanah seluas 3000 m2. Pada tahun 1980, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
pindah ke Jalan HR.Moch.Mangundiprojo Km 3,5 Buduran, Sidoarjo
sampai sekarang, yang semula hanya seluas 2 hektar dan kemudian
berkembang dengan luas 25 hektar.
Tujuan umum pendirian PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk adalah
membantu program pemerintah dalam ketenagakerjaan, meningkatkan gizi
masyarakat, dan alih teknologi dalam bidang pakan ternak.
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan gabungan dari PT.
Japfa Pelletizing Company yang bergerak dalam bidang ekspor impor bahan
baku pakan ternak dan PT.Comfeed Indonesia Ltd yang bergerak dalam
bidang industry pakan ternak. Kedua perusahaan ini merupakan anak
perusahaan dari PT. Ometraco. Setelah berkembang menjadi perusahaan
yang besar, maka PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk melepaskan diri dari
PT. Ometraco.
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PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan perusahaan go public
pada bulan januari 1990. Bahan baku yang diperoleh PT Japfa Comfeed
Indonesia Tbk berasal dari dalam negeri (40%) dan luar negeri (60%). Hasil
produksi dipasarkan ke seluruh Indonesia (98%) dan diekspor (2%).
Dalam pemenuhan bahan baku dan hasil produksi, PT Japfa
Comfeed Indonesia Tbk mengadakan kontrak dengan perusahaan angkutan
darat dan laut EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Besar kecilnya dan
frekuensi pengiriman pakan tergantung dari permintaan konsumen, besar
kecilnya agen dan fasilitas gudang yang dimiliki oleh agen.
4.1.1

Anak Usaha Japfa
Tabel 4.1 Anak usaha PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Nama Anak
Usaha

PT Suri
Pemuka *

Bidang Usaha

Lokasi

Produksi
pakan
udang,
tambak
Tani udang, kamar
Sidoarjo
pendingin
dan
penetasan benur
udang

Mulai
Operasi
Komersi
al

%

Aset
Sebelum
Eliminasi
(Jutaan)
31/12/2016

1987

100

1.699.691

– PT Kraksaan
Tambak udang
Windu

Probolinggo

1991

100

13.882

– PT Artha
Tambak udang
Lautan Mulya

Situbondo

1992

100

47.038

– PT Bumi asri
Tambak udang
Lestari

Situbondo

1989

60

8.653
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Nama Anak
Usaha

Bidang Usaha

– PT Iroha Sidat
Tambak udang
Indonesia

Lokasi

%

Aset
Sebelum
Eliminasi
(Jutaan)
31/12/2016

2012

60

162.039

Perdagangan,
PT
Ciomas peternakan ayam
Jakarta
Adisatwa *
dan rumah potong
ayam

1998

100

3.163.791

–
PT
Indoland

Jakarta

1992

100

778.053

– PT Tretes
Real estat
Indah Permai

Tretes

1995

100

7.120

– PT Jakamitra
Real estat
Indonesia

Surabaya

2010

100

639.721

– PT Indonesia Industri
pellet
Pelleting
(tidak beroperasi)

Jakarta

1967

100

68

– PT Japfa Food
Tidak Beroperasi
Nusantara

Jakarta

1997

100

140

– PT Wabin Perkebunan
Jayatama
peternakan

Serang

1988

100

26.831

– PT Vaksindo
Produksi vaksin
Satwa Nusantara

Jakarta

1981

100

229.122

– Apachee Pte.,
Jasa Transportasi
Ltd

Singapura

2010

100

117.596

– PT Bhirawa Jasa
Mitra Sentosa
barang

Surabaya

1999

100

58.512

Perdagangan
– PT Agrinusa
dan
produksi Jakarta
Jaya Santosa
vaksin

2008

100

234.805

– PT Bintang
Depo container
Laut Timur

1974

100

18.808

1997

50

1.357.455

Japfa

Banyuwangi

Mulai
Operasi
Komersi
al

Real estat

dan

angkutan

Surabaya

Produksi
pakan
PT
Indojaya
ternak
dan Medan
Agrinusa *
pembibitan ayam
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Nama Anak
Usaha

Bidang Usaha

Lokasi

Mulai
Operasi
Komersi
al

%

Aset
Sebelum
Eliminasi
(Jutaan)
31/12/2016

Perdagangan,
unit
pengolahan
PT
Santosa
daging
Jakarta
Agrindo *
dan rumah potong
sapi

1991

100

1.478.242

Perdagangan
– PT Austasia
dan
pembibitan Jakarta
Stockfeed
sapi

1973

100

566.160

Perdagangan
– Japfa Santori
dan
pembibitan Darwin
Australia Pty Ltd
sapi

2013

100

369.839

Comfeed
Finance B.V. *

Amsterdam

2013

100

2.942.837

–
Comfeed
Perdagangan
Trading B.V.

Amsterdam

2013

100

3.087.524

PT
Multi
Makanan Permai Perdagangan
*

Jakarta

2015

70

39.280

Jakarta

2014

Investasi

Investasi Saham
PT Nusa Prima
Perdagangan
Logistik

17,50

424.334

Sumber : PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Corn Dryer Gowa

4.1.2

Visi dan Misi Perusahaan

4.1.2.1 Visi
Menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan
berprotein

terjangkau di

Indonesia,

berlandaskan kerjasama dan pengalaman

teruji, dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.
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4.1.2.2 Misi
1.

Terkemuka
 Menjadi yang utama dan selalu diingat
 Menjadi panutan bagi industri sejenis
 Berkembang melalui proses berkesinambungan
 Selangkah lebih maju dalam persaingan

2.

Terpercaya
 Dapat diandalkan oleh segenap pemasok, pelanggan dan karyawan
 Konsisten, dapat dipercaya, aman, berkualitas baik, produk higienis
 Bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar

3.

Terjangkau
 Mengutamakan masyarakat luas
 Kualitas baik dengan harga terjangkau
 Berperan aktif dalam menanggulangi keterbatasan pangan
 Penyedua protein yang efisien; mengarah pada tingkat keuntungan
jangka panjang yang mendukung kelangsungan usaha

4.

Produk Pangan Berprotein
 Mengembangkan usaha di bidang protein dari hewan ternak termasuk
unggas dan hewan laut
 Termasuk usaha utama di bidang pakan, pembiakan & pemeliharaan
ternak, vaksin, dan lain-lain
 Berujung pada produksi makanan olahan untuk konsumsi manusia

5.

Kerja Sama
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 Bekerja sama dan saling membantu satu sama lain tanpa diminta
 Koordinasi yang sempurna
 Beroperasi sebagai satu kesatuanBerbeda pendapat tetapi tetap bergerak
sebagai satu tim
6.

Pengalaman Teruji
 Memiliki pengalaman teruji di bidang peternakan dan di kawasan
berkembang Asia

7.

Pihak Terkait
Meliputi :
 Karyawan
 Pelanggan
 Pemasok
 Peternak Mitra
 Pemegang Saham
 Masyarakat

4.1.3

Nilai-Nilai PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Kesuksesan utama PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Perseroan),

dibangun atas dasar keyakinan dalam membina hubungan yang saling
menguntungkan, berdasarkan kepercayaan dan integritas. Bersama seluruh pihakpihak

terkait,

Perseroan

selalu

mengambil

posisi

mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan.
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pro-aktif

dalam
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1.

Bersama seluruh pemegang sahamnya, Perseroan senantiasa bertujuan
meraih imbal hasil investasi yang lebih baik.

2.

Bersama rekan bisnis, Perseroan bekerja sama dalam menekan persaingan
yang tidak sehat.

3.

Bersama pelanggan, Perseroan memfokuskan diri untuk memberikan atau
menghasilkan produk unggulan dan pelayanan yang sangat bersaing
dan membina hubungan yang saling menguntungkan.

4.

Bersama pemasok, menawarkan dan mengeksplorasi kesepakatan dalam
bekerja sama.

5.

Bersama karyawan, Perseroan terus mencari dan mengembangkan
program-program yang dapat memberikan hasil dan nilai tambah terbaik
bagi setiap karyawan.

6.

Bersama masyarakat, Perseroan melakukan upaya untuk menjadi warga
dunia usaha yang bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya.
Mengikuti motto "Berkembang Menuju Kesejahteraan Bersama" menjadi
titik tolak kesuksesan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

4.1.4

Profil Perusahaan
PT Japfa Comfeed Indonesia,Tbk Unit Corn Dryer Palangga-Gowa

merupakan salah satu dari tiga unit corn Drier yang ada di Sulawesi, dua
diantaranya adalah Unit Corn Drier Makassar dan Unit Corn Drier Sidrap. Unit
corn drier Gowa bergerak dalam bidang penyalur bahan baku jagung melalui
supplier dari daerah Gowa-Takalar-Jeneponto hingga Bantaeng.PT Japfa Comfeed
Indonesia Unit Corn Dryer Gowa sebelumnya merupakan perusahaan agrobisnis
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yang dimiliki oleh PT Dharmala, tahun 2002 secara resmi dibeli oleh PT Japfa
Comfeed Indonesia,Tbk.
PT Japfa Unit Corn Drier Gowa terdiri atas tujuh dapartemen diantaranya
sales

&

purchasing

departement,

warehouse

departement,

production

departement, technical departement, quality control departement, finance &
accounting departement, dan personnel & general affair departement dengan 37
karyawan tetap dan kurang lebih 16 orang vendor. Jagung dari supplier yang
masuk dibagi menjadi dua yaitu jagung giling yang dijual bebas dan jagung
qualited yang tidak boleh dijual kecuali dibeli sendiri oleh Japfa.
4.1.5

Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisai PT. Japfa Comfeed Indoneisa Tbk Unit
Corn Dryer Gowa
HEAD OF
OPERATION

MANAGEMENT REPRESENTATIF

HEAD OF SALES
AND
PURCHASING
SECTION

HEAD OF
WAREHOUSE
SECTION

HEAD OF
PRODUCTION
SECTION

HEAD OF
TECHNICAL
SECTION

HEAD OF
QUALITY
CONTROL

Sumber : PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Corn Dryer Gowa
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HEAD OF
FINANCE &
ACCOUNTING
SECTION

HEAD OF
PERSONNEL &
GENERAL
AFFAIR SECTION
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4.1.6

Pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan adalah

sebagai berikut:
1. Sales and purchasing
Sales dan purchasing adalah depertement yang terkait dengan proses
pengadaan bahan baku dan barang operasional perusahaan
2. Quality control
Quality control adalah depertement yang yang terkait dengan proses
sampling dan memeriksa apakah barang sesuai dengan standard dan
spesifikasi.
3. Timbangan
Timbangan adalah depertement yang terkait dengan proses timbang
,cetak KIK dan BBM.
4. Finance dan Accounting
Finance dan Accounting adalah deperement yang bertugas melakukan
verifikasi dokumen dan data yang diterima dari procurement.dan
melakukan proses jurnal.
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4.2 Data Biaya Produksi
Table 4.2 Biaya Produksi
Biaya Produksi Langsung
Biaya Bahan Baku
Upah Langsung
Biaya Overhead Pabrik
Variabel
Upah
Listrik
Telepon
Transportasi
Biaya Bahan Penolong
Biaya Perlengkapan pabrik
Biaya Reparasi Gedung dan Peralatan
Biaya Kesejahteraan Karyawan
Tetap
Gaji
THR dan Tunjangan
Biaya Penyusutan Bangunan
Biaya Penyusutan Mesin
Biaya Penyusutan Peralatan Pabrik
Biaya Penyusutan Kendaraan
Biaya Penyusutan Instalasi Air
Biaya Asuransi Bangunan dan Mesin
TOTAL

November
11.600.485.000
387.600.000

Desember
11.846.266.900
382.500.000

20.750.000
15.252.889
210.252
7.500.000
31.969.600
4.398.161
10.000.000
5.920.748

20.750.000
14.611.532
205.773
7.500.000
24.356.150
4.000.846
10.000.000
5.393.718

9.500.000
2.350.000
4.864.333
5.504.827
1.727.161
3.576.390
837.632
1.542.960
12,101,441,477

9.500.000
2.350.000
4.864.333
5.504.827
1.727.161
3.576.390
837.632
1.542.960
12,332,939,746

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa

4.3

Penetapan Standar Biaya Bahan Baku

4.3.1 Harga Bahan Baku Standar
Penyusunan harga standar bahan baku ditetapkan berdasarkan periode
sebelumnya. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data biaya produksi
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pada bulan Desember 2018, maka harga standar bahan baku ditetapkan pada bulan
November 2018.
Table 4.3 Harga Bahan Baku Standar
Nama Bahan Baku

Harga Standar Per Kg

Jagung

Rp. 5.000

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa
(November 2018)

Dalam satu bulan perusahaan beroperasi 24 hari, maka :
Kebutuhan per bulan = kebutuhan per hari x 24 hari
Total biaya = kebutuhan per bulan x harga standar per Kg.
4.3.2 Kuantitas Bahan Baku Standar
Pemakaian bahan baku jagung berbeda setiap bulannya, hal ini disebabkan
karena perusahaan harus menyesuaikan permintaan konsumen setiap bulan.
Berikut rincian kuantitas bahan baku jagung yang digunakan untuk proses
produksi di PT.Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Corn Dryer Gowa :
Tabel 4.4 Kuantitas Bahan Baku Standar
Nama Bahan Baku
Jagung

Kebutuhan per
Hari (Kg)

Kebutuhan per
Bulan (Kg)

Kuantitas Standar
(Kg)

96.670

2.320.097

2.320.097

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa
(November 2018)
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4.3.3 Total Biaya Bahan Baku Standar
Berikut ini adalah rincian total biaya bahan baku standar :
Tabel 4.5 Total Biaya Bahan Baku Standar
Bahan
Baku

Kuantitas
Standar

Harga
Standar
(Kg)

Total BBB Standar
(Rp)

Hasil
Produksi
(Kg)

BBB Standar
Per Kg

Jagung

2.320.097

Rp. 5.000

Rp.11.600.485.000

46.402

Rp.249.999

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa
(November 2018)

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa biaya bahan baku
standar sebesar Rp. 249.999/Kg. Pada bulan November 2018 PT. Japfa Comfeed
Indonesia Tbk. Unit Corn Dryer Gowa mampu memproduksi jagung sebanyak
2.320.097 Kg dengan total harga pembelian Rp.11.600.485.000 dan menghasilkan
46.402 Kg Pakan Ternak Jagung Giling.
Untuk menghitung biaya bahan baku standar per kilo yaitu :

Biaya Bahan Baku =

Total Biaya Bahan Baku Standar
Hasil Produksi

Sehingga dapat diketahui bahwa biaya bahan baku standar per kilo adalah sebesar
Rp. 249.999. (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan rupiah).
4.4

Penetapan Biaya Tenaga Kerja Langsung Standar

4.4.1 Jam Tenaga Kerja Langsung Standar
PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Corn Dryer Gowa mempunyai jam
kerja sebanyak 8 jam setiap hari dan beroperasi selama 24 hari setiap bulan.
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Tenaga kerja langsung yang dimiliki sebanyak 170 orang. Berikut rincian
penetapan biaya tenaga kerja langsung :
Tabel 4.6 Jam Tenaga Kerja Langsung Standar
Jumlah
Pekerja

Jam Kerja
Standar per
Hari

Jumlah
Hari

Total Jam
Kerja
(Bulan)

Jumlah
Produksi
(Kg)

Jam Tenaga
Kerja Standar
(Kg)

170

8

24

32.640

46.402

0,70

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa
(November 2018)

Total jam kerja = Jumlah pekerja x jam kerja standar per hari x jumlah hari
dalam 1 bulan.

Jam tenaga kerja standar =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

Sehingga dapat diketahui bahwa jam tenaga kerja langsung standar per kilo
sebesar 0,70.
4.4.2 Tarif Upah Standar
Penetapan tarif upah standar disini berdasarkan kesepakatan diawal antara
pekerja dengan perusahaan, yaitu sebesar Rp. 95.000. Berikut ini rincian tarif
upah standar :
Tabel 4.7 Tarif Upah Standar
Tarif Upah
Standar per Jam
Rp. 12.500

Total Jam Kerja
(Bulan)
32.640

Total Biaya Tenaga Kerja
(Bulan)
Rp. 408.000.000

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa (November
2018)
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Total biaya tenaga kerja = tarif upah standar per jam x total jam kerja per bulan
Dari tabel diatas diketahui bahwa besarnya tarif upah per jam adalah Rp. 12.500
4.4.3 Total Biaya Tenaga Kerja Langsung Standar
Total biaya tenaga kerja langsung standar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.8 Total Biaya Tenaga Kerja Langsung Standar
Standar Jam Tenaga
Kerja (Kg)

Tarif Upah Standar
per Jam (Rp)

Total Standar Biaya
Tenaga Kerja (Kg/Rp)

0,70

Rp. 12.500

Rp. 8.750

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa
(November 2018)

Total standar biaya tenaga kerja = standar jam tenaga kerja x tarif upah standar
per jam
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa total standar biaya tenaga kerja adalah
sebesar Rp. 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
4.5

Penetapan Biaya Overhead Pabrik Standar
Biaya overhead pabrik disini dibagi kedalam 2 bagian, yaitu :
1. Biaya overhead pabrik variabel.
2. Biaya overhead pabrik tetap.
Untuk menentukan biaya overhead pabrik standar disini menggunakan
rumus :
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑂𝑃

BOP St = 𝐽𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑥 𝑗𝑎𝑚/𝑢𝑛𝑖𝑡
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4.5.1 Biaya Overhead Pabrik Standar Variabel
Biaya overhead pabrik standar variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.9 Biaya Overhead Pabrik Standar Variabel
Keterangan

447,17
329,71
4,53
161,63
688,97
94,78

Total Biaya per
Bulan
20.750.000
15.252.889
210.252
7.500.000
31.969.600
4.398.161

215,50

10.000.000

127,60
2.069

5.920.748
96.001.650

Biaya (Rp/Kg)

Upah
Listrik
Telepon
Transportasi
Biaya Bahan Penolong
Biaya Perlengkapan pabrik
Biaya Reparasi Gedung dan
Peralatan
Biaya Kesejahteraan Karyawan
Total

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa (November
2018)

Catatan tambahan :
1. Biaya Bahan Penolong
Biaya bahan penolong yang dimaksud adalah biaya pembelian kemasan
(karung). Pada bulan november ini perusahaan ini memproduksi
sebanyak 46.402 kg jagung giling. Sedangkan dalam satu karung isinya
sebanyak 50 Kg. Maka kemasan yang digunakan pada bulan ini
sebanyak 928 kemasan. Untuk biaya packing per 50 Kg sebesar Rp.
34.450, maka untuk produksi satu bulan ini memerlukan biaya penolong
sebesar Rp. 31.969.600, atau Rp. 688,97/Kg.
2. Biaya Transportasi
Di perusahaan ini terdapat 10 mobil truk untuk mengangkut bahan baku
ke pabrik. Frekuensi pengambilan masing-masing truk 3 kali. Dalam 1
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kali pengambilan biaya transportasinya sebesar Rp. 250.000. Jadi dalam
pada bulan ini biaya transportasi yang dikeluarkan adalah Rp.7.500.000
atau sebesar Rp. 161,63/Kg.
3. Biaya Reparasi
Untuk biaya reparasi ini tidak rutin per bulan, namun apabila terjadi
kerusakan pada peralatan maka diperlukan perbaikan. Jadi biaya reparasi
dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 per bulan, atau Rp. 2,82/Kg.
4. Biaya Listrik
Biaya listrik setiap bulannya berbeda. Tergantung pada aktivitas
produksinya. Misalnya pada musim panen jagung bahan baku akan
melipah dan proses produksi juga akan meningkat. Apabila produksi
meningkat maka biaya listrik juga akan naik. Pada bulan ini jumlah
biaya listrik Rp. 15.252.889, atau Rp. 328.7/Kg.
4.5.2 Biaya Overhead Pabrik Standar Tetap
Dalam penelitian ini, biaya overhead pabrik tidak akan dijabarkan karena
penelitian ini lebih focus kepada biaya overhead pabrik variable dan juga nilai
dari biaya overhead pabrik akan selalu sama untuk setiap tahunnya.
4.6

Perhitungan Biaya Produksi Aktual

4.6.1 Biaya Bahan Baku Aktual
Dalam produksi bulan Desember 2018 harga bahan baku jagung tidak
mengalami perubahan dari bulan sebelumnya namun terdapat perbedaan kuantitas
produksi bahan baku yang mengalami penurunan. Berikut ini perhitungan biaya
bahan baku aktual secara rinci :
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Tabel 4.10 Biaya Bahan Baku Aktual
Nama Bahan
Baku
Jagung

Harga Aktual
per Kg
Rp.5.150

Kuantitas (Kg)

Total Biaya (Rp.)

2.300.246

Rp.11.846.266.900

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa
(Desember 2018)

Berdasarkan tabel diatas, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. dalam satu bulan
memproduksi pakan ternak jagung giling dengan total biaya bahan baku sebesar
Rp.11.846.266.900.
4.6.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung
Untuk biaya tenaga kerja langsung, Perusahaan ini mempekerjakan 170
karyawan dibidang produksi yang berhubungan langsung pada saat produksi
berlangsung. Dengan jam kerja sehari sebanyak 8 jam. Dalam seminggu 6 hari
produksi dan satu

hari libur dengan upah Rp.95.000/orang per hari. Untuk

rinciannya sebagai berikut :
Tabel 4.11 Tarif Upah Aktual
Tarif Upah
Standar per Jam
Rp. 12.500

Total Jam Kerja
(Bulan)
30.600

Total Biaya Tenaga Kerja
(Bulan)
Rp. 382.500.000

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa
(Desember 2018)

Berdasarkan tabel diatas diketahui total tarif upah untuk 170 orang
karyawan sebesar Rp.382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah).
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4.6.3 Biaya Overhead Pabrik Aktual
Berikut ini perhitungan biaya overhead pabrik selama satu bulan :
Tabel 4.12 Biaya Overhead Pabrik Aktual
Keterangan

Biaya (Rp/Kg)

Upah
Listrik
Telepon
Transportasi
Biaya Bahan Penolong
Biaya Perlengkapan pabrik
Biaya Reparasi Gedung dan Peralatan
Biaya Kesejahteraan Karyawan
Total

451,04
317,61
4,47
163,03
29,42
86,97
217,37
117,24
1.887

Total Biaya per
Bulan
20.750.000
14.611.532
205.773
7.500.000
24.356.150
4.000.846
10.000.000
5.393.718
86.818.019

Sumber : Data Primer PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.Unit corn Dryer Gowa (Desember
2018)

4.7

Perhitungan Biaya Produksi Jagung Giling per Desember 2018
Setelah perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya

overhead pabrik, maka selanjutnya adalah menghitung berapa besar harga pokok
produksi. Berikut ini perhitungan harga pokok produksi :
Table 4.13 Perhitungan Biaya Produksi per Desember 2018
Keterangan
Biaya Bahan Baku
Biaya Tenaga Kerja Langsung
Biaya Overhead Pabrik Variabel
Jumlah
Jumlah Produksi
Biaya per Kilo (Kg)

Total Biaya
11.846.266.900
382.500.000
86.818.019
12.315.584.919
46.005
267.701

Sumber : Data internal perusahaan diolah

Dari data diatas dapat diketahui biaya produksi jagung giling untuk satu kilo
sebesar Rp.267.701 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah).
Biaya produksi ini didapat dari total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
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langsung, biaya overhead pabrik kemudian dibagi dengan total produksi satu
bulan yang sebesar 46.005 Kg.
4.8

Analisis Varians
Table 4.14 Analisis Varians Biaya Bahan Baku

Keterangan

KS
1

HS
2

KA
3

HA
4

V
(1x2)-(3x4)

F/UF

Jagung

2.320.097

5.000

2.300.246

5.150

(245.781.900)

UF

(245.781.900)

UF

Total
Sumber : Data internal perusahaan diolah

Pada bulan Desember biaya bahan baku mengalami selisih unfavorable karena
terjadi kenaikan harga sebesar Rp.150 dari periode sebelumnya dan menurunnya
kuantitas bahan baku. Pada periode sebelumnya bahan baku jagung mencapai
2.320.097 Kg, sedangkan pada periode per desember 2018 bahan baku yang
diterima hanya sebesar 2.300.246 Kg dikarenakan banyak bahan baku yang
memiliki kualitas rendah sehingga tidak cocok untuk produksi.
Varians yang terjadi dalam biaya bahan baku langsung banyak bahan baku
yang masuk dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena
pengiriman bahan baku telah melalui perjalanan yang cukup jauh sehingga ada
kemungkinan rusak dalam perjalanan.
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Table 4.15 Analisis Varians Biaya Tenaga Kerja Langsung
Keterangan
Bag. Produksi

TUS
1
12,500

JKS
2
32,640

TUA
3
12,500

JKA
4
30,600

V
(1x2)-(3x4)
25,500,000

F/UF
F

Sumber : Data internal perusahaan diolah

Pada periode ini biaya tenaga kerja langsung mengalami selisih favorable
(menguntungkan) dikarenakan jam tenaga kerja aktual lebih rendah daripada yang
telah distandarkan oleh perusahaan yang disebabkan karena adanya penurunan
produksi sehingga biaya untuk tenaga kerja langsung menurun.
Upah biaya tenaga kerja langsung produksi tergantung pada jam kerja
mereka karena upah mereka dihitung per-jam, sehingga disini peran pencatat jam
tenaga kerja langsung sangat diutamakan karena ketika pencatat jam tenaga kerja
langsung tidak dapat mencatat dengan benar maka dapat berpengaruh pada biaya
upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan tidak mencerminkan keadaan yang
sebenarnya.
Table 4.16 Analisis Varians BOP Variabel
Keterangan
Upah
Listrik
Telepon
Transportasi
Biaya Bahan Penolong
Biaya Perlengkapan pabrik
Biaya Reparasi Gedung dan
Peralatan
Biaya Kesejahteraan Karyawan

BOP
Dibebankan
11,750,000
15,252,889
210,252
7,500,000
31,969,600
4,398,161

BOP
Sesungguhnya
11,750,000
14,611,532
205,773
7,500,000
24,356,150
4,000,846

10,000,000
5,920,748

Sumber : Data internal perusahaan diolah
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Varians

F/UF

641,357
4,479
7,613,450
397,315

F
F
F
F

10,000,000

-

-

5,393,718

527,030

F
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Biaya overhead pabrik mengalami selisih favorable pada biaya listrik,telepon,
biaya bahan penolong, biaya perlengkapan pabrik, dan biaya kesejahteraan
karyawan. Biaya – biaya ini mengalami penurunan disebabkan oleh terjadinya
penurunan produksi akibat kurangnya bahan baku yang akan diproduksi. Untuk
bagian biaya yang lain masih tetap stabil karena tidak mengalami penurunan atau
peningkatan dari periode sebelumnya.
Dari analisis diatas, terjadi selisih yang tentunya berdampak pada biaya
produksi secara keseluruhan dan berdampak pula pada harga jual jagung giling
nantinya.
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BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT.

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Corn Dryer Gowa mengenai penerapan biaya
standar sebagai alat pengendalian biaya produksi, maka peneliti dapat menarik
kesimpulan :
1. Dalam penetapan biaya standar pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Unit Corn Dryer Gowa menggunakan anggaran yang didasarkan pada
pengalaman dan informasi - informasi tersedia yang berhubungan
dengan kemungkinan harga di masa yang akan datang, sehingga dapat
ditentukan taksiran harga yang akan berlaku pada periode mendatang
untuk membagi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan
biaya overhead pabrik. Dalam penelitian ini penetapan biaya standar
menjadikan biaya produksi bulan November sebagai biaya standar
untuk periode selanjutnya bulan Desember.
2. Perencanaan

dan

memanfaatkan biaya

pengendalian

biaya

produksi

standard dengan memadai

perusahaan

seperti

untuk

pengendalian biaya produksi, sebagai tolak ukur pengendalian biaya
periode selanjutnya dan untuk mengukur biaya-biaya yang berlebihan
pada proses produksi. Penerapan biaya standard dalam perencanaan dan
pengendalian biaya produksi sangat berperan penting karena dengan
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adanya biaya standar dapat diketahui dimana penyimpangan biaya
terjadi dan dapat langsung ditangani.
3. Biaya bahan baku sesungguhnya untuk produk jagung giling pada bulan
Desember melebihi biaya bahan baku standarnya, oleh karena itu terjadi
selisih yang tidak menguntungkan (unfavourable), sedangkan biaya
tenaga kerja langsung mengalami selisih menguntungkan (favourable)
karena adanya penurunan produksi sehingga biaya tenaga kerja
langsung juga menurun. Biaya overhead pabrik mengalami selisih
menguntungkan pada biaya listrik,telepon, biaya bahan penolong, biaya
perlengkapan pabrik, dan biaya kesejahteraan karyawan, sedangkan
biaya lainnya tidak mengalami perubahan.
5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT.

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Corn Dryer Gowa mengenai penerapan biaya
standar sebagai alat pengendalian biaya produksi, maka peneliti member saran
yang dapat berguna bagi perkembangan produksi jagung giling untuk periode
selanjutnya:
1. Dalam penyusunan dan penetapan biaya standar perusahaan sebaiknya
memperhatikan aspek – aspek penting seperti penelitian waktu, penelitian
teknis, penentuan standar kualitas dan kuantitas sehingga memungkinkan
terhindar dari ketidakefisienan yang terjadi.
2. Untuk menentukan standar pemakaian kuantitas bahan baku, harus
disesuaikan dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Perusahaan
59
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sebaiknya menghitung dengan cermat jumlah kebutuhan bahan baku yang
akan dibeli dan memperhatikan kemungkinan akan terjadinya peningkatan
atau penurunan produksi agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan
bahan baku karena salah satu elemen penting dalam penentuan harga jual
adalah harga pokok produksi.
3. Biaya standar yang telah ditetapkan sebaiknya dievaluasi kembali dalam
jangka waktu tertentu, mengingat harga bahan baku yang dapat berubah –
ubah sesuai dengan kondisi yang telah terjadi. Sehingga apabila terjadi
selisih yang tidak menguntungkan maka dapat dengan segera ditindak
lanjuti.
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