
I.  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang semakin cepat menyebabkan peningkatan 

iklim bisnis dan persaingan usaha. Begitu juga terhadap suatu perusahaan sebagai 

entitas usaha yang juga harus beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi 

agar dapat bertahan dalam persaiangan serta mencapai berbagai tujuan perusahaan 

itu sendiri.  Hal ini menyebabkan banyaknya produk baru yang bermunculan di 

pasar. Untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat,  suatu perusahaan 

harus mampu menghasilkan suatu produk yang dapat memenuhi selera konsumen.

Namun  dengan  adanya  persaingan  ini,  tentu  saja  perusahaan  akan 

menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Permasalahan yang pertama, 

yaitu perusahaan akan dihadapkan pada persoalan harga bahan baku dan jasa yang 

dibutuhkan  untuk  proses  produksi.  Untuk  menghadapinya,  diperlukan  suatu 

peningkatan biaya produksi.  Permasalahan yang kedua, yaitu adanya kewajiban 

perusahaan  terhadap  pemilik  modal  yang  mengaharapkan  laba  yang  besar, 

pegawai  yang  menginginkan  adanya  kenaikan  upah/gaji,  serta  yang  terpenting 

yaitu  adanya  keinginan  konsumen  agar  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  tetap 

terjangkau dan kualitas tetap bagus.

Dari  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  tersebut,  maka  tentu  saja  suatu 

perusahaan  dituntut  untuk  dapat  mencegah  dan  mengurangi  pemborosan  serta 

inefisiensi lainnya yang dapat merugikan perusahaan. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan  perusahaan,  yaitu  dengan  menekan  biaya  produksi  seminimum 
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mungkin.  Tetapi,  yang  harus  diingat  bahwa  perusahaan  tidak  diperkenankan 

mengurangi  kualitas  dan  kuantitas  produk  yang  telah  direncanakan.  Biaya 

produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang nantinya akan 

digunakan perusahaan untuk menentukan harga pokok produk yang diproduksi. 

Biaya  produksi   meliputi:  biaya  bahan  baku  langsung,  biaya  tenaga  kerja 

langsung,  dan  biaya  overhead  langsung.  Dengan  demikian,  manajemen  harus 

membuat suatu perencanaan yang baik untuk biaya produksinya. 

Selain itu, adanya peningkatan efisiensi juga menjadi suatu hal yang penting 

bagi  perusahaan.  Karena  melalui  efisiensi,  diharapkan  kemampuan  perusahaan 

untuk  menghasilkan  laba  semakin  besar.  Untuk  menjaga  kelangsungan  usaha 

perusahaan dan untuk mencapai tujuannya, diperlukan aktivitas usaha yang dapat 

memperoleh keuntungan optimal serta dapat bersaing secara sehat dengan industri 

lainnya. 

Pencapaian efisiensi oleh suatu perusahaan memerlukan suatu perencanaan 

yang  baik  dan  tepat  dalam  aktivitas-aktivitas  perusahaan  tersebut  sehingga 

kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam setiap  bagian  perusahaan  akan  saling 

menunjang menuju sasaran yang telah ditetapkan.  Selain itu,  perencanaan juga 

diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan dari 

rencana yang telah ditetapkan. 

Penyusunan  standar  biaya  produksi  merupakan  salah  satu  cara  untuk 

mengendalikan biaya produksi. Namun jika standar terlalu ketat dan tidak pernah 

dapat  dicapai,  para  pekerja  dapat  menjadi  frustasi  dan  tingkat  kinerja  dapat 

menurun.  Dan  jika  standar  yang  menantang  dan  dapat  dicapai,  cenderung 
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menghasilkan  tingkat  kinerja  yang  lebih  tinggi.  Dengan  adanya  standar  biaya 

yang menantang maka efisiensi dari biaya dapat tercapai. 

Dari standar biaya produksi yang telah ditentukan oleh perushaaan,  dapat 

diketahui  analisis  selisih  biaya  produksi.  Dalam analisis  selisih  biaya  produksi 

seringkali terjadi penyimpangan antara biaya sesungguhnya terjadi dengan yang 

seharusnya  terjadi.  Penyimpangan-penyimpangan  tersebut  menandakan  bahwa 

target yang seharusnya dipenuhi tidak dapat dicapai oleh perusahaan. Informasi 

tersebut dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menerapkan tingkat 

kendali yang lebih baik terhadap biaya produksi, sehingga dapat dicapai efisiensi 

biaya produksi. 

PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) / PTPN XI Persero  Pabrik Gula 

Pradjekan adalah salah satu badan usaha milik negara. Perusahaan manufaktur ini 

bergerak  di bidang pangan dengan hasil produksi utamanya adalah gula. Bagian 

produksi  pada  pabrik  gula  ini  menempati  porsi  terbesar  dalam  pengeluaran 

perusahaan.  Proses  produksinya  dimulai  dari  pembelian  bahan  mentah  berupa 

tebu yang kemudian diproses sedemikian rupa menjadi barang jadi yang berupa 

gula. Dengan adanya proses produksi yang kompleks tersebut, diperlukan suatu 

alat  perencanaan  yang  baik,  agar  tercapai  efisiensi  dalam  bidang  produksi. 

Perencanaan ini akan digunakan untuk pengendalian oleh pihak manajemen dalam 

menilai efisiensi bidang produksi ini. 
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Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  di  atas,  penulis  mempunyai 

keinginan untuk membahas masalah tersebut dengan mengambil judul:

“PENGENDALIAN  BIAYA  PRODUKSI  UNTUK  MENINGKATKAN 

EFISIENSI KEGIATAN PRODUKSI” (Studi  kasus pada  PT. Perkebunan 

Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan, Bondowoso)

1.2 Motivasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi sebagai berikut:

a. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang 

nantinya  akan  digunakan  perusahaan  untuk  menentukan  harga  pokok 

produk  yang  diproduksi  sehingga  perusahaan  dituntut  untuk  menekan 

biaya  produksi  seminimum mungkin  dengan  tidak  mengurangi  kualitas 

dan  kuantitas  produk yang  telah  direncanakan. Penelitian  ini  dilakukan 

untuk  mengetahui  tingkat  pengendalian  biaya  produksi  perusahaan 

tersebut, di tengah persaingan produksi gula lokal dengan gula impor yang 

saat ini semakin ketat.

b. Dari teori yang ada biaya standar mempunyai hubungan yang erat dengan 

pengendalian  biaya  karena  pada  dasarnya  biaya  standar  yang  disusun 

mempunyai  fungsi sebagai alat yang paling penting dalam pengendalian 

biaya.  Mulyadi  (2000:416)  mengemukakan  bahwa sistem biaya  standar 

dirancang  untuk  mengendalikan  biaya.  Biaya  standar  merupakan  alat 

penting di  dalam menilai  pelaksanaan kebijakan  yang telah  ditetapkan 

sebelumnya.  Jika biaya  standar ditentukan dengan realistis,  hal ini  akan 

merangsang  pelaksana  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan  efektif 

4



karena  pelaksana  telah  mengetahui  bagaimana  pekerjaan  seharusnya 

dilaksanakan, dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya 

dilaksanakan.  Jadi,  biaya  standar  dapat  digunakan  untuk  mengukur 

efisiensi  biaya  produksi,  dengan  cara  melakukan  analisis  varians  biaya 

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

Dengan analisis ini penulis mengharapkan pada saat pelaksanaan produksi, 

perusahaan  mampu  melakukan  pengendalian  biaya,  mengetahui  tiap 

penyimpangan  yang  tidak  menguntungkan  sehingga  perusahaan  dapat 

langsung mengatasinya. 

c. Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  pada  PT.  Perkebunan 

Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan karena PT. Perkebunan Nusantara XI 

Pabrik Gula Pradjekan merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang pangan, dengan hasil produksi utamanya adalah gula. 

Bagian  produksi  dalam  PT.  Perkebunan  Nusantara  XI  Pabrik  Gula 

Pradjekan mengambil porsi terbesar dalam pengeluaran perusahaan. Oleh 

karena  itu,  besarnya  income  perusahaan bergantung juga pada  efisiensi 

produksi  perusahaan.  Manajemen  PT.  Perkebunan Nusantara  XI  Pabrik 

Gula Pradjekan diharapkan dapat mengelola kegiatan produksinya secara 

efisien  serta  perlunya  melakukan  evaluasi  secara  berkesinambungan 

sehingga dapat mengefisienkan biaya produksi. 
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1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana  proses  penyusunan  perencanaan  dan  pengendalian 

biaya produksi yang dilakukan perusahaan?

2. Permasalahan  apa  saja  yang  dihadapi  sehubungan  dengan 

pelaksanaan  pengendalian  biaya  produksi  yang  telah  dilakukan 

perusahaan?

3. Apakah pengendalian  biaya  produksi  yang  dilakukan  selama  ini 

telah menunjukkan tingkat efisiensi produksi sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan?

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk  menghindari  penyimpangan  dari  tujuan  yang  telah  ditetapkan, 

diperlukan suatu pembatasan ruang lingkup pembahasan. Analisis pengendalian 

biaya produksi dilakukan dengan mencari varians atau selisih tiap-tiap komponen 

biaya  produksi  untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  biaya  yang  telah  dicapai 

perusahaan.  Biaya  produksi  meliputi  biaya  bahan baku langsung,  biaya  tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead langsung.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka tujuan dari penelitian 

ini adalah:

1. Untuk  mengetahui  proses  penyusunan  perencanaan  dan  pengendalian 

biaya produksi yang dilakukan perusahaan

6



2. Untuk  mengetahui  permasalahan  apa  saja  yang  dihadapi  sehubungan 

dengan pelaksanaan pengendalian biaya produksi yang telah dilakukan 

perusahaan

3. Untuk mengetahui apakah pengendalian biaya produksi yang dilakukan 

selama ini telah menunjukkan tingkat efisiensi produksi sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Bagi  peneliti,  penelitian  ini  merupakan  media  untuk 

menerapkan  pengetahuan  yang  telah  diperoleh  selama  ini  serta  dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan dalam berpikir dan memecahkan 

masalah atas fakta yang terjadi di lapangan.

2. Bagi  perusahaan,  diharapkan  melalui  saran-saran  yang 

diusulkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi, 

kebijakan maupun program sehingga pengelolaannya dapat diupayakan 

lebih efektif di masa yang akan datang.

3. Bagi  pihak  lain,  diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk 

menambah pengetahuan khususnya bagi yang berminat terhadap bidang 

ini.
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