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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bisnis di Indonesia sedang tumbuh dengan pesat. Banyak pelaku bisnis 

baru bermain di berbagai segmen pasar konsumen. Bisnis-bisnis yang sebelum 

reformasi tidak berkembang, kini menjadi ladang emas untuk berusaha. Jenis yang 

paling banyak digiatkan masyarakat adalah usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM). Sektor ini adalah sektor yang paling besar, maka pemerintah berusaha 

memberikan bantuan diantaranya bantuan kredit lunak untuk pemberdayaan 

sektor UMKM yang ditujukan agar masyarakat Indonesia dapat meningkatkan 

kemampuan usahanya. Masyarakat didorong untuk bisa mengembangkan skala 

usahanya sehingga ekonomi nasional tidak lagi didominasi para pemodal besar 

saja (Kautsar, 2008).  

Tidak hanya modal yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

pengelolaan akuntansi juga sangat dibutuhkan, yaitu untuk pelaporan keuangan, 

penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan. Secara umum, akuntansi 

didefisinikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan 

(warren at al. 2006). 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. Termasuk akuntansi biaya yang juga sangat diperlukan karena 
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menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola 

perusahaan, yaitu untuk perencanaan dan pengendalian laba, penentuan harga 

pokok produk atau jasa, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. 

Dalam menjalankan pengelolaan bisnis, sistem informasi akuntansi 

mengharuskan perusahaan untuk mempelajari ilmu yang dibutuhkan yaitu sistem 

akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya sendiri di dalam perusahaan manufaktur 

merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya 

produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Termasuk juga 

sistem pengawasan produksi yang terdiri dari jaringan prosedur-prosedur yang 

ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi perusahaan dan menjamin 

terjadinya koordinasi antara kegiatan penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas 

pabrik dan penyediaan tenaga kerja. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perancangan sistem 

akuntansi biaya, yaitu metode costing yang digunakan, sistem perhitungan biaya, 

dan proses produksinya. Sistem akuntansi biaya sendiri juga dikelompokan 

menjadi dua sistem, yaitu actual cost system (sistem harga pokok sesungguhnya), 

dan standard cost system (sistem harga pokok standar). 

Sistem akuntansi biaya yang dijalankan perusahaan diharapkan dapat 

berhasil dengan baik dalam upaya mencapai tujuan. Maka faktor untuk 

mencapainya harus dapat dipenuhi, yaitu manajemen biaya. Informasi manajemen 

biaya meliputi informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan yang 

penting bagi keberhasilan perusahaan. Informasi keuangan saja dapat berakibat 

buruk bagi perusahaan, karena informasi tersebut cenderung berfokus pada jangka 
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pendek. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan, perusahaan perlu memfokuskan 

terutama pada faktor-faktor yang mempunyai jangka waktu yang lebih panjang, 

seperti kualitas produk dan loyalitas perusahaan. Keputusan ini dapat menjadi 

kekeliruan yang fatal, yang mengarah pada menghilangnya pelanggan dan pasar 

pada jangka panjang.  

Keberhasilan perusahaan juga tidak lupat dari lingkungan bisnis di 

sekitarnya. Lingkungan bisnis yang dinamis sangat berpengaruh pada 

kelangsungan operasional perusahaan, antara lain lingkungan bisnis global dalam 

pertumbuhan pasar dan perdagangan internasional. Lalu teknologi informasi dan 

pemanufakturan guna memperlancar proses operasional. Kemudian fokus pada 

pelanggan, dalam bentuk meningkatnya harapan pelanggan terhadap kualitas 

produk sehingga perusahan bisa menambah model baru secepat mungkin. 

Perusahaan mebel Utama Karya merupakan perusahaan manufaktur yang 

memproduksi barang-barang furniture atau mebel perabot rumah tangga. 

Perusahaan ini, mempekerjakan 36 orang karyawan yang termasuk departemen 

produksi, penyetelan, finishing dan penjaga toko. Distribusi barang masih dalam 

lingkup nasional tetapi dengan frekuensi pengiriman barang lima sampai tujuh 

kali dalam seminggu. Perusahaan juga mempunyai dua toko untuk mendisplay 

barang-barang yang tersedia. Namun dalam hal pengelolaan dan pencatatan 

keuangan perusahaan masih sangat sederhana dalam menghasilkan laporan 

keuangan. Dilihat dari omzet perusahaan sebesar Rp 20 – 30 juta per bulan, maka 

transaksi yang terjadi tidaklah sedikit, sehingga perusahaan seharusnya 

membukukan semua catatan dengan benar di dalam suatu laporan keuangan. 
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Namun perusahaan masih belum mampu melaksanakannya dikarenakan 

pengetahuan yang kurang mengenai penyusunan laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku bersangkutan. Kinerja manajemen perusahaan tersebut tercermin pada 

laba yang terkandung dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu proses penyusunan 

laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang dapat menentukan  

kualitas laporan keuangan.  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai suatu 

pengelolaan keuangan perusahaan yang benar dimulai dari proses produksi hingga 

pencatatan laporan keuangan untuk pemeriksaan kinerja perusahaan dan acuan 

untuk langkah ke depan yang lebih baik sesuai dengan tujuan perusahaan. Maka 

penulis melakukan penelitian dengan  judul “EVALUASI SISTEM 

AKUNTANSI BIAYA PADA PERUSAHAAN MEBEL UTAMA KARYA”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan Akuntansi Biaya pada perusahaan mebel Utama Karya 

sebelum dilakukan penelitian ini? 

2. Bagaimana evaluasi Sistem Akuntansi Biaya pada perusahaan mebel Utama 

Karya? 

3. Bagaimana penerapan Akuntansi Biaya pada perusahaan mebel Utama Karya 

setelah dilakukan penelitian ini? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penerapan Akuntansi Biaya pada perusahaan mebel Utama Karya 

sebelum dilakukan penelitian ini. 

2. Mengevaluasi Sistem Akuntansi Biaya pada perusahaan mebel Utama Karya. 

3. Mengetahui penerapan Akuntansi Biaya pada perusahaan mebel Utama Karya 

setelah dilakukan penelitian ini. 

 

3.1. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini diantaranya : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti untuk 

menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan 

membandingkannya dengan praktek yang terjadi dalam perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan masukan dan informasi mengenai penerapan akuntansi 

biaya yang benar dan tepat untuk mencapai tujuan perusahaan.  

3. Bagi Masyarakat Luas 

Sebagai sumber informasi dan tambahan pengetahuan mengenai penerapan 

akuntansi biaya. 

 


