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ABSTRAKSI 

PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE STANDART COST 

 (StudiPada PT. IndustriKeretaApiMadiunTahun 2010 - 2012) 

 

Oleh : Diana AyuKartikasari (0910220009) 

DosenPembimbing :DrSitiAisjah,SE.,MS 

 

Pesatnya perekonomian Indonesia menuntut pembangunan yang salah 

satunya dibidang industry untuk lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan. 

Industri Kereta Api (Persero) Madiun merupakan industry terbesar dan merupakan 

satu-satunya perusahaan yang membuat kereta api maupun transportasi khusus di 

Jawa dan Sumatra. Perusahaan atau industri yang besar otomatis mempunyai 

kondisi keuangan yang besar pula, untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis 

dan mengevaluasi biaya –biaya yang telah keluar atau di pergunakan dalam proses 

produksi dan lainnya dengan menggunakan metode standart cost dan time series. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif berupa laporan keuangan PT. INKA (Persero) Madiun selama periode 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Penelitian ini tentang biaya-biaya 

produksi yang dapat dikendalikan dengan biaya standart dengan cara menghitung 

selisih biaya. Selisih tersebut antara lain adalah selisih biaya bahan baku, selisih 

biaya tenaga kerja dan selisih biaya overhead. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengevaluasi laporan 

keuangan dan biaya produksi. Teknikanalisis data yang digunakan dengan cara 

menghitung selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja dan selisih biaya 

overhead dengan menggunakan rumus dan merekapnya dengan time series atau 

membandingankan dari tahun ke tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 

biaya produksi untuk bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik masih dalam 

standart perusahaan, ini menunjukkan pada tahun tersebut perusahaan masih 

efektif dan efisien dalam mengelola biaya operasional khususnya pada bagian 

produksi. Sedangkan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa biaya produksi untuk 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik belum cukup 

memenuhi standart perusahaan, hal ini menunjukkan pada tahun tersebut 

perusahaan belum maksimal dalam mengelola biaya produksi. 

 

Kata Kunci : Pengendalian, Biaya Produksi dan Metode Standart Cost, PT 

INKA (Persero) Madiun  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin pesat dan 

kompetitif, pada bidang  pembangunan khususnya dibidang ekonomi 

mempunyai peranan yang sangat penting. Industri-industri di Indonesia 

dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat. Hal ini mendorong perusahaan untuk dapat 

memaksimalkan nilai perusahaannya dengan melakukan kegiatan 

ekonomi dengan lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai. 

Perusahaan harus meningkatkan mutu dan kualitas produknya agar 

dapat bersaing dan memperoleh keuntungan. 

Pembangunan disektor industri pada akhir-akhir ini memang 

menjadi perdebatan diantara kalangan teknokrat dengan para ekonom, 

yakni mengenai industri yang bagaimana akan dibangun dengan 

melihat situasi dan kondisi di Indonesia saat ini. Pada pertengahan 

tahun 1981 berdirilah salah satu industri yang bergerak dalam bidang 

perkereta apian atau dikenal dengan PT. Industri Kereta Api yang 

tempat kedudukan dan letak perusahaan dipusatkan di Madiun, dimana 

dikemudian hari industri ini diharapkan akan mampu menunjang 

pertumbuhan ekonomi dari hasil yang diperolehnya. 
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PT. INKA (Persero) Madiun atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan Industri Kereta Api merupakan perusahaan terbesar di 

Indonesia yang memproduksi Kereta Api. Selain memproduksi kereta 

api, PT.INKA Madiun juga memproduksi berbagai macam gerbong, 

berbagai jenis KRD dan menerima jasa atau service perbaikkan kereta 

api yang mengalami kerusakan. Target pasar telah menembus sampai 

Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Negara lainnya. 

Produk yang dikirim ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura 

adalah produk jenis lain yang di produksi juga oleh PT. INKA seperti 

city car GEA dan bis-INOBUS. PT. INKA Madiun telah 

menyelesaikan target-target kinerja tahun 2010 dengan baik dan 

dengan kondisi perusahaan termasuk dalam kategori yang sehat. 

Upaya-upaya menjaga “going concern” sebagai akibat perubahan 

lingkungan bisnis telah di lakukan dengan meresponsisi bisnis menjadi 

3 pilar yaitu sebagai manufaktur, EPC Project, retail dan service.  

Sejak beberapa tahun terakhir ini PT INKA berupaya berbenah 

diri, diawali dengan penyediaan dan peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang handal dalam melaksanakan tugas dengan 

kompetensi yang memadai, ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana 

yang memadai dan diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan 

pelanggan dimasa yang akan datang. Setelah dilakukan assessment 

oleh tim BPKP skor Good Corporate Goverment (GCG) tahun 2009 

mencapai 71,05 melebihi skor tahun sebelumnya sebesar 63,57 di 

tahun 2008, diharapkan terajdi peningkatan skor pada tahun 2010. 
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Kinerja PT INKA pada tahun 2010 telah menunjukkan capaian-

capaian yang cukup menggembirakan. Terkait dengan realisasi 

Program Kerja tahun 2010, secara garis besar dapat dilihat bahwa 

kinerja perusahaan memperoleh predikat “AA” dengan nilai 81,00 

yang artinya tingkat kesehatan perusahaan termasuk kategori “sehat”. 

Berdasarkan hasil capaian ukuran Key Performance Indicator (KPI) 

yang ditargetkan Pemegang Saham yang dijabarkan dalam 6 (enam) 

kriteria sebagaimana tertuang dalam Kontrak Manajemen, dengan nilai 

capaian KPI sebesar 88,11 dari target 100. 

Disamping prestasi pencapaian GCG dan KPI, selama tahun 2009 

PT. INKA juga memperoleh penghargaan dan prestasi yang 

memuaskan. PT. INKA telah berhasil meningkatkan pendapatan dan 

menghasilkan keuntungan dengan adanya pertumbuhan asset selama 5 

tahun terakhir dengan rata-rata mengalami peningkatan 15,63% per 

tahun, pada tahun 2006 perusahaan mempunyai asset sebesar Rp. 

266,38 milyar berkembang menjadi Rp. 698,51 milyar pada tahun 

2010. Total pendapatan pada tahun 2008 Rp. 577,14 milyar dan 

kemudian meningkat di tahun 2009 menjadi Rp. 630,84 milyar. Laba 

bersih tahun 2010 sebesar Rp. 29,29 milyar naik sebesar 9,73% 

dibanding tahun 2009 sebesar Rp. 26,69 milyar. 

Untuk produksi K3, pada tahun 2012 lalu PT. INKA (Persero) 

Madiun memmproduksi 50 unit K3 AC dengan total keuntungan tidak 

lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2011 kemarin. Hal ini 

disebabkan terjadinya kelonjakan harga yang cukup signifikan pada 
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biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik pada 

tahun tersebut. Produksi tersebut dikerjakan dengan tenaga kerja 

langsung produksi yang berjumlah 371 pegawai dengan waktu dan 

tariff yang telah di tentukan oleh perusahaan. Sedangkan pada tahun 

2011 PT. INKA (Persero) Madiun memproduksi 30 unit K3 AC dan 

tahun pada 2010 memproduksi 11 unit K3 NON AC (Green Car).  

Perusahaan industri kereta api merupakan perusahaan industri yang 

relatif besar maka tak lepas dari tuntutan yang cukup besar pula agar 

mempunyai kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan 

kesempatan yang akan datang. Dalam menghadapi masa depan yang 

tak pasti, diperlukan adanya suatu perencanaan dan pengendalian 

untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Salah satu cara yang ditempuh 

adalah dengan berusaha mengendalikan biaya-biaya yang terjadi dalam 

perusahaan. Karena pada dasarnya pengendalian – pengendalian biaya 

ini dimaksudkan juga untuk menekan biaya over cost yang dialami 

suatu perusahaan.  

Biaya operasional merupakan suatu pengeluaran yang masa 

manfaatnya tidak lebih dari satu tahun atau pengeluaran yang dikaitkan 

secara langsung dengan pendapatan dalam suatu periode tertentu atau 

dengan kata lain merupakan biaya yang dikeluarkan yang ada pada 

hakikatnya dianggap terpakai dalam masa satu tahun 

(Supriyono,2004:185). Terbagi menjadi 3 bagian yaitu biaya produksi, 

biaya administrasi dan umum serta biaya penjualan. Dalam penelitian 

ini lebih menekankan pada biaya operasional produksi, karena pada 
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dasarnya biaya produksi suatu perusahaan lebih mengalami banyak 

penyimpangan diantaranya terdapat penyimpangan pada biaya bahan 

baku, penyimpangan pada biaya tenaga kerja langsung dan 

penyimpangan terhadap overhad pabrik. Menurut obyek 

pengeluarannya secara garis besar biaya produksi dibagi menjadi biaya 

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

Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan 

istilah biaya utama, sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik seringpula disebut dengan istilah biaya konversi yang 

merupakan biaya untuk mengkonversi(mengubah) bahan baku menjadi 

produk jadi. Di samping biaya produksi terdapat juga biaya pemasaran 

dan administrasi dimana dalam biaya tersebut terdapat biaya-biaya lagi 

yang lebih umum seperti biaya promosi dan biaya umum lainnya.  

Penentuan biaya operasional yang tepat akan bermanfaat bagi 

manajemen untuk membuat keputusan yang baik. Keputusan-

keputusan manajemen seperti pemberian harga jual produksi, 

pengendalian biaya produksi, peningkatan kualitas operasioanal dan 

perkembangan produksi yang ada memerlukan informasi biaya 

operasioanal tersebut. 

Perencanaan mempunyai peranan penting sebagai dasar dan 

landasan bagi penyusunan suatu standar yang akan ditetapkan dalam 

perusahaan, karena standar disusun berdasarkan perkiraan-perkiraan 

yang diharapkan akan terjadi di masa datang. Ketepatan dalam 



6 
 

 
 

melakukan analisis dan perkiraan kemungkinan di masa yang akan 

datang mempengaruhi ketepatan dalam penyusunan sistem standar. 

Untuk itu diperlukan suatu pengendalian biaya. Sebagaimana telah 

dijelaskan oleh William K. Carter (2009) bahwa pengendalian adalah 

usaha sistematis manajemen untuk mencapai tujuan. Aktivitas 

dimonitor secara kontinu untuk memastikan bahwa hasilnya akan 

berada dalam batas yang diinginkan. Sebagai alat pengendalian, biaya 

standar yang telah ditetapkan akan diteliti berapa besarnya 

penyimpangan (selisih) dan penyebab penyimpangan tersebut. 

Kemudian secara maksimal akan dilakukan perbaikan-perbaikan 

terhadap kinerja perusahaan agar penyimpangan tersebut akan 

dikurangi atau dihilangkan. 

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan perlu melakukan 

suatu tindakan pengendalian yang bertujuan untuk mengarahkan 

organisasi agar dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 

Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai 

tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan 

membuat tindakan yang tepat unfuk mengoreksi perbedaan yang 

penting. Pengendalian adalah membandingkan antara rencana dan 

pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul 

apakah sudah menjadi tanda bahaya bagi organisasi atau unitnya, 

penyimpangan tersebut digunakan sebagai evaluasi atau penilaian 

persepsi dan umpan balik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 



7 
 

 
 

Pengendalian biaya perlu dilakukan agar pencapaian tujuan 

perusahaan dapat dilakukan secara efisien, sehingga tidak terjadi 

pemborosan sumber daya perusahaan pada saat kegitan-kegiatan 

dilaksanakan. Pengendalian biaya tidak hanya menyangkut penentuan 

terlebih dahulu terhadap hasil pencapaian tingkat penjualan yang 

diharapkan, tidak juga meliputi tindakan untuk mengarahkan 

pencapaian hasil dengan pengorbanan biaya paling efisien. 

Efisiensi yang terjadi dalam pusat biaya operasional dinilai atas 

dasar hubungan antara masukan dan keluarannya. Untuk keperluan 

penilaian tersebut diperlukan biaya standar mengenai biaya operasional 

yang didalamnya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran dan biaya 

administrasi dan umum. Biaya standar merupakan biaya yang telah 

ditentukan sebelumnya untuk memproduksi suatu produk selama 

periode waktu tertentu (William K. Carter,2009). Dalam pusat biaya 

produksi, sistem biaya standar ini sekaligus merupakan dasar 

penyusunan anggaran dan laporan biaya.  Anggaran ini sangat penting 

karena akan memberikan dasar pelaksanaan yang lebih jelas, dalam 

jumlah kuantitatif maupun dalam jumlah rupiah dari berbagai sumber 

ekonomi yang akan dipakai. 

Prestasi manajer dalam hal ini bisa terlihat dari selisih yang timbul. 

Jika selisih yang terjadi merupakan selisih yang menguntungkan maka 

prestasi manajer dapat dikatakan baik. Sebaliknya, apabila selisih yang 

terjadi merupakan selisih yang merugikan maka prestasi manajer perlu 
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ditingkatkan lagi. Dalam hal ini perlu diperhatikan apakah selisih itu 

terkendali atau tidak terkendali dan material atau tidak material. Jika 

selisih itu material dan terkendalikan maka perlu dianalisis mengenai 

faktor-faktor penyebabnya. Dengan berdasarkan analisis ini, manajer 

dapat membuat tindakan perbaikan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan metode 

biaya standar sebagai tolok ukur untuk pembanding antara biaya yang 

seharusnya terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi dalam 

operasional perusahaan. Tanpa ada tolok ukur tersebut akan 

menyulitkan pihak manajemen perusahaan untuk penerapan biaya-

biaya yang terjadi pada pencapaian tingkat efisiensi biaya produksi 

serta sulit untuk menilai prestasi karyawan. 

Atas dasar masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengendalian Biaya Produksi Dengan 

Menggunakan Metode Standar Cost Pada PT. Industri Kereta Api 

Madiun Tahun 2010 - 2012”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan adalah sebagai penegasan tentang 

apa yang menjadi masalah dalam menyusun skripsi sehingga arah 

penelitian tidak akan menyimpang terlalu jauh dari masalah. Bertitik 

tolak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 
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 “Bagaimana manfaat penerapan Metode biaya standar dalam 

pengendalian biaya produksi yang dilakukan PT. INKA Madiun 

periode tahun 2010 - 2012?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Guna memperoleh pembahasan yang lebih fokus dan terarah dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini hanya dibatasi pada biaya 

produksi Kereta Ekonomi 50 unit (K3 AC) pada tahun 2012, Kereta 

Ekonomi 30 Unit (K3 AC) pada tahun 2011 dan Kereta Ekonomi 11 

Unit (K3 NON AC) serta pengendaliannya dengan menggunakan 

standar cost yang terdiri dari selisih biaya bahan baku, selisih biaya 

tenaga kerja dan selisih biaya overhead pabrik serta dibandingan 

dengan menggunakan time series pada PT. Industri Kereta Api 

(Persero) Madiun. Untuk lebih jelasnya Batasan Masalah dapat dilihat 

pada table dibawah ini. 

Biaya Produksi 

Tahun 

Unit Bahan Baku Tenaga 

Kerja 

Overhead 

2010 11 K3 

NON AC 

Wire,Weldingrod 

Roundbar Sus 

Linox Stone 

Moulding Pipa 

Plat  

Roundbar Pipa 

Tenaga Kerja 

Langsung 

Produksi 

Biaya Tak 

Langsung 

2011 30 K3 AC Wire,Weldingrod 

Roundbar Sus 

Linox Stone 

Moulding Pipa 

Plat  

Roundbar Pipa 

Air Conditioner 

 

Tenaga Kerja 

Langsung 

Produksi 

Biaya Tak 

Langsung 
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2012 50 K3 AC Wire,Weldingrod 

Roundbar Sus 

Linox Stone 

Moulding Pipa 

Plat  

Roundbar Pipa 

Air Conditioner 

Tenaga Kerja 

Langsung 

Produksi 

Biaya Tak 

Langsung 

 

1.4 Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

“Untuk mengevaluasi dan menganalisis biaya produksi dengan 

menggunakan metode biaya standar yang dilakukan oleh PT. 

INKA Madiun periode tahun 2010 – 2012”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang 

tepat dan terperinci tentang standard cost pada perusahaan ini dan 

mengevaluasi sejauh mana penggunaan biaya standard melakukan 

pengendalian biaya operasional. 

b. Bagi ilmu pengetahuan 

Sebagai bahan pembanding untuk penelitian yang sama dimasa 

yang akan datang dan sebagai perbendaharaan perpustakaan 

almamater  peneliti yang nantinya dapat dipergunakan sebagai 

bahan bacaan yang berarti bagi generasi mendatang. 
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c. Bagi perusahaan 

Memberikan saran, petunjuk kepada perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam mengawasi dan 

mengendalikan biaya produksi sebagai dasar dalam menetapkan 

harga jual. 

d. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para 

investor sebelum melakukan investasi pembelian saham suatu 

perusahaan dengan melakukan pengamatan pada laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. 

e. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan reverensi untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya dan dapat pula digunakan 

menjadi bahan bacaan yang bermanfaat sehingga dapat menambah 

pengetahuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diperlukan untuk memberikan gambaran 

secara menyeluruh mengenai pokok-pokok isi penelitian serta 

mempermudah dalam penggunaan,berikut adalah sistematika penulisan 

dalam penelitian ini. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi 

dasar pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang akan 

dijadikan sebagai pedoman untuk mencari penyelesaian 

masalah penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang 

meliputi metode pengumpulan data, populasi dan sampel, 

variable penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian 

hipotesis dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan analisis 

data serta pembahasannya berdasarkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

        BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Marsiana Jennie (2010) melakukan penelitian dengan penelitian 

yang berjudul “Evaluasi Biaya Standar Dalam Pengendalian Produksi 

(Study pada PT. PG. RAJAWALI, SUBANG)”. Dalam penelitian ini 

Pabrik gula PT. PG. Rajawali mempertimbangkan besar kecilnya biaya 

yang akan terjadi agar biayanya efisien dan efektif dengan membuat biaya 

standar. PT. PG. Rajawali menggunakan biaya standar sebagai acuan 

untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan yang diharapkan oleh 

perusahaan sebelumnya. Perusahaan dapat membandingkan  biaya yang 

sesungguhnya dengan biaya yang dstandarkan untuk mengevaluasi suatu 

perbedaan atau penyimpangan didalam pembiayaan. Dari penyimpangan 

yang terjadi dapat diketahui apakah biaya produksi efisien dan efektif atau 

tidak. Dari hasil penelitian pada PT. PG Rajawali dapat diketahui bahwa 

penetapan biaya produksi standar, pengendalian biaya produksi standar 

dan pengendalian biaya standar dalam pengendalian  biaya produksi pada 

PT. PG. Rajawali telah memadai. 

Lim Ade Nasa (2012) melakukan penelitian dengan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Biaya Standar Terhadap Pengendalian Biaya 

Produksi (Study pada C.V SEJAHTERA BANDUNG)”. Dalam penelitian 

ini C.V Sejahtera Bandung merencanakan dan mengendalikan biaya 

produksi dengan biaya standar agar mencapai tujuan perusahaan. 
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Penyimpangan yang terjadi di analisa dengan cara mengendalikan biaya – 

biaya produksi. Dari hasil penelitian pada C.V Sejahtera Bandung dapat 

ditarik kesimpulan bahwa biaya produksi perusahaan masih kurang begitu 

akurat, kurang stabilnya anggaran biaya produksi dan biaya standard an 

peranan biaya standar sangat berpengaruh meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pengendalian biaya produksi perusahaan. 

Wahyu Puspita (2011) melakukan penelitian dengan penelitian 

yang berjudul “Analisis Standar Costing Sebagai Alat Pengendalian Biaya 

Produksi Pada Departemen Produksi Di PT. VARIA USAHA BETON 

WARU SIDOARJO”.  Dalam penelitian ini PT. VARIA USAHA BETON 

WARU SIDOARJO harus meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan 

selama proses produksi dengan menekan biaya seefisien mungkin untuk 

menghasilkan laba. Untuk itu di perlukan alat yang dapat mengendalikan 

biaya – biaya produksi perusahaan yaitu dengan menggunakan analisis 

standar costing. Dari hasil penelitian pada PT.  Varia Usaha Beton Waru 

dapat diketahui biaya bahan baku tahun 2009 belum terkendali, biaya 

tenaga kerja lansung juga tahun 2009 belum terkendali secara maksimal 

yang mengakibatkan kerugian selain itu biaya overhead pabrik tahun 2009 

juga mengalami kerugian atau tidak terkendali namun dari selisih anggaran 

dan efisien PT. Varia Usaha Beton Waru mengalami keuntungan yang 

nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi perusahaan untuk 

terus berkembang. 

Winda Ayubudi Wulan Ksheshariani (2011) melakukan penelitian 

dengan penelitian yang berjudul “Analisis Biaya Standar Sebagai Alat 
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Pengendalian Biaya Produksi (Studi pada UKM Wingko Babat Cap Kapal 

Terbang Semarang)”. Dalam penelitian ini UKM Wingko Babat Cap 

Kapal Terbang Semarang belum mengelola biaya produksinya dengan 

baik, sedangkan biaya produksi yang tidak dikelola dengan baik akan 

berpotensi menimbulkan kerugian. Untuk itu harus dilakukannya 

pengendalian biaya, Peneliti melakukan pengendalian dengan cara 

membandingkan biaya standar dengan biaya actual dengan menganalisis 

menggunakan analisis varians biaya standar. Dari hasil penelitian pada 

UKM Wingko Babat Cap Kapal Terbang Semarang dapat diketahui bahwa 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji t, untuk 

bahan baku langsung masih dalam batas pengendalian, pada varians tenaga 

kerja langsung terhadap upah tenaga kerja langsung masih dalam batas 

pengendalian. 

Wiwik Purwi Triswanti (2008) melakukan penelitian dengan 

penelitian yang berjudul “Perlunya Standard Cost Sebagai Alat Tolok 

Ukur Pelaksanaan Yang Efektif Dalam Penggendalian Biaya Bahan Baku 

Perusahaan Pada PT. INKA MADIUN”. Dalam penelitian ini digunakan 

analisa data deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data dari perusahaan, 

yaitu PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun yang berupa biaya baku 

dengan menggunakan sistem biaya standar yang telah digunakan oleh 

perusahaan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan standar 

serta menyelidiki penyimpangan atau selisih yang timbul untuk 

mengetahui efektif tidaknya pemakaian biaya standar. Dari hasil penelitian 

pada PT. INKA Madiun dapat diketahui bahwa berdasarkan biaya bahan 
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baku maka PT. INKA Madiun tidak efektif dalam menerapkan biaya 

standar sehingga biaya bahan baku tidak dapat dikendalikan dengan baik, 

secara umum selisih biaya bahan baku bersifat tidak menguntungkan. 

2.2 Laporan Keuangan 

 2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan serta merupakan suatu ringkasan dari transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 

Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan dapat juga 

digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai 

laporan keuangan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. 

Menurut Munawir (2004:2) laporan keuangan pada 

dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisa terhadap pos-pos 

neraca akan dapat diketahui atau akan diperoleh gambarang 

tentang posisi keuanganny, sedangkan analisa terhadap laporan 

laba ruginya akan memberikan gambaran tentang hasil atau 

perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal 
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laporan keuangan,sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk 

membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu 

periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga 

dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian 

laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang 

dilakukan perusahaan sekarang dan kedepan, dengan melihat 

berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan 

yang dimiliki. 

Informasi yang diberikan oleh laporan keuangan ada 2 

macam, yaitu yang pertama bagian verbal, bagian yang sering 

disajikan sebagai surat dari direktur utama yang mengiraikan hasil 

operasi perusahaan tahun lalu dan membahas perkembangan –

perkembangan baru yang akan mempengaruhi operasi perusahaan 

di masa mendatang. Kedua, laporan tahunan memberikan catatan 

empat laporan keuangan dasar yaitu neraca,laporan laba 

rugi,laporan laba ditahan,dan laporan arus kas. Semua laporan ini 

memberikan gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan 

perusahaan (Brigham,2006:45). 

Baridwan (2008:18), berdasarkan PSAK (Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan)  No. 1 (Revisi 1998) tentang 

penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan 

lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan 

suatu perusahaan pada tanggal tertentu. 
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b. Laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil 

usaha dan biaya-biaya selama satu periode akuntansi. 

c. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan 

sebab-sebab perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode 

menjadi jumlah ekuitas pada akhir periode. 

d. Laporan arus kas (cash flow statment), menunjukkan arus kas 

masuk dan keluar yang dibedakan menjadi arus kas operasi, 

arus kas investasi dan arus kas pendanaan. 

e. Catatan atas laporan keuangan. 

Jenis laporan keuangan yang banyak dipakai adalah neraca 

(balance sheet) dan laporan rugi laba (income statement). 

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan 

suatu unit usaha pada tanggal tertentu dan akan berubah 

manakala ada transaksi keuangan dalam entitas tersebut dicatat 

sebagaimana dikatakan Larson sebagai berikut  

“Balance sheets describes a company’s financial position 

(types an amounts of assets, liabilities and equity) at a point in 

time”(Larson,2008:18). 

Artinya bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan 

perusahaan (jumlah asset, kewajiban dan ekitas) pada titik 

waktu tertentu. 

Laporan laba rugi menggambarkan hasil operasi perusahaan 

dalam suatu periode waktu tertentu selain itu juga laporan laba rugi 
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menunjukkan keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan 

dalam upaya mencapai tujuannya. 

Welcsh mengatakan bahwa  

“Laporan laba rugi mengukur keuntungan atau kerugian 

dari operasi normal perusahaan selama periode waktu 

tertentu”.(Welcsh,2000:11) 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu 

laporan keuangan merupakan informasi yang penting bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan, 

dan merupakan suatu produk akhir dari proses kegiatan-kegiatan 

akuntansi dalam suatu usaha serta dapat dijadikan sebagai bahan 

penguji dalam pekerjaan menganalisis pembukuan dan menilai 

posisi keuangan suatu perusahaan. 

 

2.2.2  Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan 

sebagai berikut (Standar Akuntansi Keuangan,2009:3): 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan,kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan kpeutusan ekonomi. 

2. Disusun untuk memenuhi kebutuhan bersamaoleh sebagian 

besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu. 
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3. Laporan keuangan juga merupakan apa yang dilakukan 

manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang di percayakan kepadanya. 

Sedangkan menurut kasmir (2010:10), merumuskan 

beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan, yaitu : 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang 

dimiliki perusahaan saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban 

serta modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang di peroleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya 

yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi terhadap aktiva,pasiva dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Dari beberapa tujuan yang disebukan di atas,maka secara 

umum tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi keuangan perusahaan secara menyeluruh, 

pertanggungjawaban pihak manajemen kepada para pemegang 
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saham dan pihak eksternal perusahaan dan sebagai dasar untuk 

mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu 

tertentu. 

2.2.3 Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Ada empat laporan keuangan dasar yang biasa digunakan 

untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja keuangan 

dalam suatu laporan tahunan menurut Brigham,et al (2006:45), 

yaitu 

1. Neraca, menunjukkan posisi keuangan (aktiva, hutang, dan 

ekuitas pemegang saham ) suatu perusahaan pada tanggal 

tertentu,seperti pada akhir triwulan atau akhir tahun. 

2. Laporan laba rugi, menyajikan hasil usaha (pendapatan, beban, 

laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham) untuk 

periode akuntansi tertentu. 

3. Laporan laba ditahan, melaporkan berapa banyak laba 

perusahaan yang ditahan dalam usahannya dan tidak 

dibayarkan sebagai devidennya. 

4. Laporan arus kas, memberikan informasi tentang arus kas 

masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, investasi 

selama suatu periode tertentu. 

Menurut PSAK No.1 (2009:9), laporan keuangan terdiri dari: 

1. Neraca 

Adalah laporan tentang posisi keuangan perusahaan yaitu 

aktiva, kewajiban dan ekuitas, yang dilpaorkan pada tanggal 
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tertentu. Biasanya neraca dibuat per 31 desember atau setiap 

akhir bulan. Menurut SAK, komponen neraca adalah: 

a) Aktiva (asset) yang terdiri dari aktiva lancer, aktiva tetap 

dan aktiva lain-lain. 

b) Kewajiban (liability), kewajiban terdiri atas kewajiban 

jangka pendek dan jangka panjang. 

c) Ekuitas (equity) adalah hak pemilik bank dari setoran 

modal maupun laba yang belum dibagi. 

2. Laporan Laba Rugi 

Yaitu akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan 

pendapatan dan biaya selama periode tertentu, misalnya 

bulanan dan tahunan. Dalam SAK menyebutkan laba rugi 

merupakan gambaran kinerja operasional perusahaan yang 

dicatat dengan dasar akrual. Adapun komponen laba rugi 

adalah: 

a. Pendapatan atau penjualan 

b. Harga Pokok Penjualan 

c. Biaya Penjualan 

d. Biaya administrative dan umum 

e. Pendapatan luar usaha (non operasional) 

f. Biaya luar usaha 

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

Menjelaskan perubahan modal,laba ditahan ,agio atau 

disagio. Laporan ini menggambarkan saldo dan perubahan hak 
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bagi pemilik yang melekat pada perusahaan. PSAK No.1, 

menyebutkan bahwa perusahaan harus melaporkan laporan 

perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan 

yang menunjukkan : 

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau 

kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK yang 

berkaitan di akui secara langsung dalam ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan 

perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur 

dalam PSAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada 

pemilik. 

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode 

serta perubahannya. 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis 

modal saham, agio saham dan cadangan pada awal dan 

akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap 

perubahan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan ini menggambarkan perputaran uang (kas dan 

setara kas) selama periode tertentu, misalnya bulanan atau 

tahunan. Menurut PSAK No.2, jika digunakan dalam kaitannya 

dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat 
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memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai 

untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan,struktur keuangan (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah 

serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan 

keadaan dan peluang.  

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa 

depan (future cash flow) dari berbagai perusahaan. Informasi 

tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja 

operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan 

pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda 

terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Disamping itu, 

informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari 

taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya 

dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas 

bersih serta dampak perubahan harga. Adapun laporan arus kas 

ini terdiri dari: 

a) Arus kas dari kegiatan operasi 

Aktivitas operasi adalah aktivitas pendapatan utama 

perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaann. Jumlah arus kas 
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yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indicator yang 

menentukan apakah operasi dari perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan 

para sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsure 

tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, 

berguna untuk memprediksi arus kas informasi masa depan. 

b) Arus kas dari kegiatan investasi 

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan 

aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak 

termasuk setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumberdaya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan arus kas masa depan. 

c) Arus kas dari kegiatan pendanaan  

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 

modal dan pinjaman perusahaan. Pengungkapan yang 

terpisah yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu 

dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim 

terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal 

perusahaan. 
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5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), cacatan atas 

laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan 

mengungkapkan: 

a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap 

peristiwa dan transaksi penting. 

b) Informasi yang disajikan dalam PSAK tetapi tidak disajikan 

di neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas serta 

laporan perubahan ekuitas. 

c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan tetapi di perlukan dalam rangka pelaporan secara 

wajar. 

2.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Meskipun demikian, laporan keuangan memiliki beberapa 

keterbatasan, keterbasan tersebut antara lain menurut Munawir 

(2004:9) yaitu: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya 

merupakaninterim report (laporan yang dibuat antara waktu 

tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan 

laporan yang final. 
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2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang 

kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan 

transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau 

tanggal yang lalu dimana daya beli (purchasing power) uang 

tersebut menurun, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam 

rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang 

dijual semakin besar, mungkin kenaikan tersebut disebabkan 

naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti 

kenaikan harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan 

dengan suatu uang. 

2.3 Biaya 

 2.3.1 Pengertian Biaya 

Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, 

diringkas dan disajikan oleh akuntansi biaya. Proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan dan penyajian serta penafsiran 

informasi biaya tergantung untuk siapa proses tersebut ditujukan. 

Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
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pemakai luar perusahaan maupun kebutuhan pemakai dalam 

perusahaan. 

Pengertian biaya menurut William K. Carter (2009) 

menyatakan bahwa : 

“Biaya adalah biaya suatu nilai tukar, pengeluaran atau 

pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. 

Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada 

tanggal akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau asset 

lain yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang.” 

 Menurut Hansen dan Mowen (2009:47) yang 

diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary mendefinisikan biaya 

sebagai berikut :  

“Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat 

saat ini atau dimasa depan bagi organisasi, biaya dikatakan sebagai 

setara kas karena sumber non kas dapat ditukar dengan barang atau 

jasa yang diinginkan.” 

Sedangkan Mulyadi (2009) mengemukakan bahwa biaya 

dalam artian sempit merupakan objek yang dicatat, digolongkan, 

diringkas dan disajikan oleh akuntansi biaya. Sedangkan biaya 

dalam artian luas adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan 

akan terjadi untuk tujuan tertentu. 
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Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang, proses pengukuran peringkasan dan 

pelaporan informasi baik informasi keuangan maupun informasi 

non keuangan yang berhubungan dengan biaya yang digunakan 

untuk memproduksi suatu produk atau jasa yang akan 

terjadidikemudian hari untuk tujuan tertentu dan sebagai nilai tukar 

pengeluaran, pengorbanan dan memperoleh suatu manfaat 

dikemudian hari. Dapat diambil kesimpulan  bahwa biaya adalah 

sebagai sumber daya yang di ukur dengan uang yang digunakan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menghasilkan manfaat saat 

ini dan di masa depan, maka manajemen perusahaan harus 

merencanakan dan mengendalikan dengan baik penentuan biaya 

karena informasi biaya memberikan kerangka berpikir untuk 

mengelola masukan agar nilai masukan yang dikorbankan lebih 

rendah dari nilai keluaran yang diperoleh oleh perusahaan. Dari itu 

dapat diketahui bagaimana biaya dan kecenderungannya. Dengan 

memahami biaya berarti telah mengetahui berapa biaya yang harus 

dikorbankan untuk membuat suatu produk.  

Pembebanan biaya untuk menentukan biaya pembuatan 

suatu produk  adalah penting dalam menyediakan informasi kepada 

manajer dalam rangka pengendalian biaya. Karena dengan 

menguasai pemamfaatan informasi biaya, menajemen yang 

berhasil memperoleh pendapatan, akan mampu mengelola alokasi 
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sumber ekonomi dalam perusahaan agar usahanya mampu 

menghasilkan laba yang optimal dengan investasi yang dilakukan. 

2.3.2 Penggolongan Biaya 

Menurut Mulyadi (2007:14) dalam bukunya “Akuntansi 

Biaya”, umumnya penggolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan 

yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut, karena dalam 

akuntansi biaya dikenal konsep “different costs for different 

purposes”. Biaya dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluarannya. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 

3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu    

yang dibiayai. 

4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya 

dengan   perubahan volume kegiatan. 

5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. 

  Adapun penjelasan dari kutipan tersebut di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. 

Dalam cara penggolongan ini, maka obyek pengeluaran 

merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama obyek 

pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran 

yang berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan 

bakar”. Contoh penggolongan biaya atas dasar obyek 
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pengeluaran dalam perusahaan karung plastik adalah sebagai 

berikut : biaya gaji dan upah, biaya depresiasi mesin, biaya 

asuransi, biaya bunga, biaya zat warna. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, 

yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi 

administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam perusahaan 

manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok : 

a. Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. 

Contohny adalh biaya depresiasi mesin, biaya bahan baku, 

biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan baik yang 

langsung maupun yang tidak langsung. 

b. Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi 

untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. 

c. Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya 

untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran. 

3. Penggolongan  biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu 

yang dibiayai. 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau 

departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang 

dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan : 
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a. Biaya langsung (direct cost). 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang 

penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang 

dibiayai. Perhitungan biaya langsung juga yang merupakan 

perhitungan biaya variabel, membebankan ke prodsuk yang 

hanya biaya produksi yang bervariasi secara langsung 

dengan volume penjualan, bahan baku langsung, tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel yang 

dibebankan ke barang dalam proses, barang jadi dan harga 

pokok penjualan. Biaya produksi tetap seperti penyusutan, 

asuransi, pajak, gaji supervisor, dan gaji bagian kebersihan, 

satpam, bagian pemeliharaan, dan karyawan kantor 

dikeluarkan dari biaya produk. Karena biaya tetap 

tampaknya berkaitan dengan berlalunya waktu 

dibandingkan dengan aktivitas produksi, maka biaya-biaya 

tersebut dibebankan ke beban periodic dan bukannya ke 

persediaan. 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost). 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak 

hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak 

langsung dalm hubungannya dengan produk disebut dengan 

istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead 

pabrik. Biaya ini tidak mudah di identifikasi dengan produk 

tertentu. Jika perusahaan hanya menghasilkan satu produk 
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saja maka semua biaya merupakan biaya langsung dalam 

hubungannya dengan produk. Dalam hubungannya dengan 

departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi 

di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih 

dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi 

di departemen pembangkit tenaga listrik, baik untuk 

penerangan maupun untuk menggerakan mesin dan 

equipmen yang mengkonsumsi listrik. Bagi departemen 

pemakai listrik, biaya listrik yang diterima dari alokasi 

biaya departemen pembangkit listrik merupakan biaya tidak 

langsung departemen. 

4. Penggolongan   biaya   menurut   perilakunya   dalam   

hubungannya   dengan  perubahan volume kegiatan. 

Dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan, biaya dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu : 

a. Biaya Variabel. 

Biaya Variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding    dengan perubahan volume kegiatan. 

b. Biaya Semivariabel. 

Biaya Semivariabel adalah biaya yang berubah tidak 

sebanding dengan     perubahan  volume kegiatan. 
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c. Biaya Semifixed. 

Biaya Semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat 

volume kegiatan tertentu dan  berubah dengan jumlah yang 

konstan pada volume produksi. 

d. Biaya Tetap. 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

kisar volume kegiatan tertentu. 

5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi 

menjadi dua yaitu : 

a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditures). 

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai 

manfaat dari satu periode akuntansi (biasanya periode 

akuntansi adalah salah satu tahun kalender). Pengeluaran 

modal ini dapat saja terjadinya dibebankan sebagai harga 

pokok aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang 

menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi. Contoh 

pengeluaran untuk pengembalian kativa tetap, untuk 

reparasi besar untuk aktiva, untuk promosi besar-besaran, 

dan untuk pengeluaran untuk riset dan pengembangan  

suatu produk. Karena pengeluaran untuk produk tersebut 

biasanya melibatkan jumlah yang besar dan memiliki masa 

manfaat lebih dari satu tahun, maka pada saat pengeluaran 
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tersebut dilakukan, pengorbanan tersebut diperlakukan 

sebagai pengeluaran modal dan dicatat sebagai harga pokok 

aktiva periode akuntansi, yang menikmati manfaat 

pengeluaran modal tersebut dibebani sebagian pengeluaran 

modal tersebut berupa biaya depresiasi dan biaya 

amortisasi. 

b. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure). 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya 

mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya 

pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran 

pendapatn ini dibebankan sebagai biaya yang dipertemukan 

dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya 

tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah 

biaya iklan, telex, dan biaya tenaga kerja.  

2.3.3 Objek Biaya 

Sistem akuntansi dibuat untuk mengukur dan 

membebankan biaya kepada entitasnya yang disebut dengan objek 

biaya. Don R.Hansen dan Maryanne M.Mowen (2009:37) dalam 

bukunya “Akuntansi Manajemen”, yang diterjemahkan oleh 

Ancella A.Hermawan mengemukakan pengertian objek biaya 

adalah sebagai berikut : 
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“Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, 

departemen, proyek, aktivitas dan sebagainya, dimana biaya diukur 

dan dibebankan”. 

Proses pengukuran dan pembebanan biaya kepada 

entitasnya atau yang disebut dengan objek biaya ini, harus 

dilakukan secara akurat. Pengertian tentang keakuratan adalah 

tidak saja dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya yang 

sesungguhnya, tetapi keakuratan adalah suatu konsep yang relatif 

dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan 

metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan 

membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh 

objek biaya, dimana pembebanan biaya yang terdistorsi dapat 

menghasilkan keputusan yang salah dan evaluasi yang buruk, 

selain itu juga pembebanan biaya yang buruk dapat menciptakan 

pemborosan. 

Untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan 

biaya dapat dilakukan dengan cara menggali dari hubungan antara 

biaya dan objek biayanya. Biaya secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan objek biaya, sebagai contoh biaya 

langsung adalah biaya yang dengan mudah dan akurat dilacak 

sebagai objek biaya, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya 

yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak sebagai objek 

biaya. Pembebanan  biaya dapat “Ditelusuri dengan mudah” berarti 

biaya dapat dibebankan dengan cara yang layak secara ekonomi 
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dan “dilacak dengan akurat” berarti biaya dapat dibebankan dengan 

menggunakan hubungan sebaba kibat. Semakin besar biaya yang 

dapat ditelusuri ke objeknya, semakin akurat pembebanan 

biayanya. 

Agar biaya dapat dibebankan dengan mudah dan akurat, 

maka perlu adanya penelusuran biaya yaitu pembebanan aktual 

dari biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat 

diamati pada konsumsi sumber daya oleh objek biaya. Don 

R.Hansen dan Maryanne M.Mowen (2009 :38) dalam bukunya 

“Akuntansi Manajemen”, yang diterjemahkan oleh Ancella 

A.Hermawan mengemukakan penelusuran biaya ke objek biaya 

dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara berikut ini : 

1. Penelusuran Langsung. 

2. Penelusuran Penggerak. 

Adapun penjelasan dari kutipan tersebut di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelusuran langsung. 

Adalah suatu proses pengidentifikasian dan 

pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan secara 

fisik dengan suatu objek. Penelusuran langsung paling sering 

dicapai melalui pengamatan secara fisik. Sebagai contoh, 

asumsikan objek biaya adalah sebuah pakaian, produk 

menggunakan bahan dan tenaga kerja, dalam hal ini mudah 
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mengamati berapa meter kain yang dipakai dan bagian lainnya 

yang digunakan oleh produk, dan jumlah jam tenaga kerja yang 

diperlukan untuk memproduksi pakaian. Penggunaan bahan 

dan tenaga kerja dapat di observasi secara fisik, maka dari itu 

pembebanan biayanya dapat dibebankan langsung  ke objek 

biaya. Akan tetapi tidak semua biaya bisa dibebankan ke objek 

biaya dengan menggunakan penelusuran langsung, karena 

seringkali tidak mungkin atau tidak mudah mengamati secara 

fisik berapa jumlah pasti sumber daya yang sedang dikonsumsi 

oleh objek biaya. 

2. Penelusuran penggerak.  

Adalah suatu pendekatan yang menggunakan dalil 

sebab akibat untuk mengidentifikasikan berbagai faktor 

(penggerak) yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi 

sumber daya objek biaya. Penggerak (driver) adalah faktor 

yang menyebabkan perubahan penggunaan sumber daya, 

penggunaan aktivitas biaya dan pendapatan. Penelusuran 

penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan 

biaya ke objek biaya. Walaupun tidak seakurat penelusuran 

langsung, jika hubungan sebab akibat, keakuratan yang tinggi 

dapat diharapkan. Penelusuran penggerak menggunakan dua 

jenis penggerak dalam menelusuri biaya ke objek biaya yaitu 

penggerak sumber daya dan penggerak aktivitas. Penggerak 

sumber daya mengukur permintaan sumber daya atau aktivitas 
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dan digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke 

aktivitas, sedangkan penggerak aktivitas mengukur permintaan 

aktivitas oleh objek biaya dan digunakan untuk membebankan 

biaya aktivitas ke objek biaya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

biaya adalah setiap item yang dibiayai, yang diukur dan 

dibebankan, dimana proses pembebanan biaya tersebut harus 

dilakukan secara akurat yang keakuratannya dapat ditelusuri 

melalui penelusuran biaya. Karena Penelusuran biaya menentukan 

seberapa objektif, dapat diandalkan, dan berartinya ukuran biaya 

yang dihasilakan, dan seberapa yakinnya pengambilan keputusan  

dalam memahami dan mengandalikan ukuran biaya sebagai dasar 

untuk membuat prediksi dan pengambilan keputusan  sehingga 

pembebanan biaya yang tepat dapat tercapai dan menghasilkan 

penghematan serta keputusan yang benar dan evaluasi yang baik.  

2.3.4 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya sangat diperlukan untuk mengembangkan 

data biaya yang ada. Horngren et al (2009) mengklasifikasikan 

biaya menjadi dua yakni: 

a. Biaya langsung, yang merupakan biaya yang berhubungan 

secara langsung terhadap objek dan dapat dihitung sebagai nilai 

ekonomis. 
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b. Biaya tidak langsung, yang merupakan biaya yang 

berhubungan dengan biaya produk namun tidak dapat dihitung 

sebagai nilai ekonomis produk. 

Sementara itu, untuk tujuan perhitungan biaya produk 

dan jasa, biaya dapat diklasifikasikan menurut tujuan khusus 

atau fungsi-fungsinya. Hansen dan Mowen (2009) 

mengklasifikasikan biaya kedalam dua kategori fungsional 

utama, antara lain: 

1. Biaya produksi, merupakan biaya yang berkaitan dengan 

pembuatan barang atau penyediaan jasa. 

Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai: 

a. Biaya bahan langsung, adalah bahan yang dapat di telusuri 

ke barang atau jasa yang diproduksi. Biaya bahan langsung 

ini dapat dibebankan ke produk karena pengamatan fisik 

dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang 

dikonsumsi oleh setiap produk. 

b. Tenaga kerja langsung, adalah tenaga kerja yang dapat 

ditelusuri pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. 

Seperi halnya bahan langsung, pengamatan fisik dapat 

digunakan dalam mengukur kuantitas karyawan yang 

digunakan dalam memproduksi suatu produk dan jasa. 

Karyawan yang mengubah bahan baku menjadi produk atau 

menyediakan jasa pelanggan diklasifikasikan sebagai 

tenaga kerja langsung. 
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c. Overhead, merupakan semua biaya yang tidak termasuk 

kedalam bahan langsung dan tenaga kerja langsung. 

Kategori biaya overheadmemuat berbagai item yang luas. 

Banyak input yang diperlukan dalam membuat sebuah 

produk ataupun jasa. Bahan langsung yang merupakan 

bagian yang tidak signifikan dalam proses produksi 

biasanya dimasukkan kedalam kategori biaya overhead. Hal 

ini dibenarkan atas dasar biaya dan kepraktisan. Biaya 

lembur tenaga kerja langsung biasanya dibebankan 

ke overhead, dengan asumsi bahwa tidak semua operasi 

produksi tertentu secara khusus dapat diidentifikasikan 

sebagai penyebab lembur. 

2. Biaya non produksi, merupakan biaya yang berkaitan dengan 

fungsi perencanaan, pengembangan,pemasaran, distribusi, 

pelayanan pelanggan dan administrasi umum. Terdapat dua 

jenis biaya non produksi yang lazim digunakan, diantaranya: 

a. Biaya penjualan atau pemasaran, adalah biaya yang 

diperlukan dalam memasarkan, mendistribusikan dan 

melayani produk atau jasa. 

b. Biaya administrasi, merupakan seluruh biaya yang 

berkaitan dengan penelitian, pengembangan dan 

administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat 

dibebankan ke pemasaran ataupun produksi. Administrasi 

umum bertanggung jawab dalam memastikan bahwa 
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berbagai aktivitas organisasi terintegrasi secara tepat 

sehingga misi perusahaan secara keseluruhan dapat 

terealisasi. 

 

2.4 Biaya Operasional 

2.4.1 Pengertian Biaya Operasional 

Secara umum, biaya operasional diartikan sebagai biaya 

yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan 

perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Dimana biaya operasi 

sering disebut juga sebagai operational cost atau biaya usaha. 

Menurut kamus akuntansi yang dibuat oleh Syahrul dan 

Muhammad afdi Nizar (2007 : 256) pengertian biaya operasional 

adalah sebagai berikut : 

“Biaya operasional adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan administratif dan penjualan dari suatu 

perusahaan. Disebut juga non manufacturing expense. Merupakan 

biaya periode yang berkaitan dengan waktu, bukan dengan produk. 

Biaya ini dibagi atas biaya penjualan dan biaya administrasi 

umum.” 

Pengertian biaya operasional yang dikemukakan oleh 

Supriyono (2000 : 185) adalah sebagai berikut : 

“Biaya operasi merupakan suatu pengeluaran yang masa 

manfaatnya tidak lebih dari satu tahun atau pengeluaran yang 



43 
 

 
 

dikaitkan secara langsung dengan pendapatan dalam suatu periode 

tertentu atau dengan kata lain merupakan biaya yang dikeluarkan 

yang ada pada hakikatnya dianggap terpakai dalam masa satu 

tahun”. 

Selain pengertian diatas, biaya operasional juga dapat 

diartikan sebagai pengeluaran yang masa manfaatnya tidak lebih 

dari satu tahun atau pengeluaran yang dikaitkan secara langsung 

dengan pendapatan dalam suatu periode tertentu atau dengan kata 

lain merupakan biaya yang dikeluarkan yang ada pada hakikatnya 

dianggap terpakai dalam masa satu tahun. Dalam biaya operasional 

tersebut sudah termasuk segala pemeliharaan suatu aktivitas dan 

peralatan milik perusahaan serta biaya penggantian bagian-bagian 

peralatan untuk mempertahankan norma-norma teknis yang ada. 

Begitu pula biaya perolehan aktiva yang nilainya dianggap kurang 

berarti atau dianggap mempunyai masa manfaat kurang dari satu 

tahun. 

 2.4.2 Unsur – Unsur Biaya Operasional 

Biaya operasi atau biaya usaha merupakan biaya yang 

secara langsung berhubungan dengan operasi pokok perusahaan. 

Menurut Munandar (2000 :25) mengelompokkan biaya operasi 

sebagai berikut :  

“Biaya operasional terbagi menjadi tiga kelompok, antara lain : 

biaya pabrik, biaya administrasi, dan biaya penjualan”. 
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  Adapun uraian dari klasifikasi diatas tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Biaya pabrik (factory cost) yaitu semua biaya yang terjadi serta 

terdapat di dalam lingkungan tempat dimana tempat proses 

produksi berlangsung, terdiri dari biaya bahan mentah (direct 

material), upah tenaga kerja langsung (direct labour), biaya 

pabrik tidak langsung (factory overhead). 

2. Biaya administrasi (administration expense) yaitu semua biaya 

yang terjadi di dalam lingkungan kantor administrasi 

perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk 

keperluan administrasi perusahaan secara keseluruhan, terdiri 

dari: 

a. Gaji karyawan kantor (officesalaries), adalah gaji  yang 

dibayarkan kepada karyawan di kantor administrasi. 

b. Gaji pemeliharaan kantor (office maintenance), adalah 

biaya untuk pemeliharaan ruang dan peralatan kantor 

administrasi. 

c. Biaya perbaikan kantor (office repair), adalah biaya 

perbaikan ruang dan peralatan administrasi. 

d. Depresiasi peralatan kantor (depreciation of 

officefurniture), adalah biaya depresiasi terhadap peralatan 

kator administrasi. 
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e. Depresiasi gedung bagian administrasi (depreciation of 

state building), adalah depresiasi terhadap bangunan 

(gedung) kantor administrasi. 

f. Biaya listik kantor, adalah biaya listrik untuk keperluan 

kantor administrasi. 

g. Biaya asuransi kantor (office insurance), adalah biaya 

asuransi terhadap bangunan serta peralatan kantor 

administrasi. 

h. Biaya supplies kantor (office supplies), adalah biaya-biaya 

untuk keperluan menulis serta keperluan kecil lainnya di 

kantor administrasi. 

3. Biaya penjualan (selling expense), yaitu semua biaya yang 

terjadi serta terdapat di dalam lingkungan di bagian penjualan, 

serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh bagian penjualan. Biaya 

penjualan ini terdiri dari : 

a. Gaji karyawan penjualan (store salaries), adalah gaji yang 

dibayarkan kepada karyawan di bagian penjualan. 

b. Biaya pemeliharaan ruang dan peralatan (store 

maintenance), adalah biaya untuk pemeliharaan ruang dan 

peralatan bagian penjualan. 

c. Biaya perbaikan bagian penjualan (store repair), adalah 

biaya untuk perbaikan ruang dan peralatan bagian 

penjualan. 
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d. Depresiasi peralatan bagian penjualan (depreciation of store 

buildingf), adalah beban depresiasi terhadap beban 

bangunan (gedung) bagian penjualan. 

e. Biaya listrik bagian penjualan (store heat and light), adalah 

biaya listrik untuk keperluan bagian penjualan. 

f. Biaya telepon bagian penjualan (store telephone), adalah 

biaya telepon untuk keperluan bagian penjualan. 

g. Biaya supplies bagian penjualan (store supplies), adalah 

biaya untuk keperluan tulis menulis serta keperluan-

keperluan kecil lainnya di bagian penjualan. 

h. Biaya advertensi (advertising axpense), adalah biaya 

pemasangan iklan di berbagai media massa untuk keperluan 

meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan. 

 

2.5 Biaya Produksi 

 2.5.1 Pengertian Biaya Produksi 

Biaya Produksi merupakan salah satu faktor penting yang 

dapat mempengaruhi hasil kegiatan produksi, sehingga 

memerlukan perhatian yang lebih baik, baik dalam perencanaan 

maupun dalam pengendaliannya. Pengertian biaya produksi 

Menurut Hansen dan Mowen (2009:45) yang diterjemahkan oleh 

Ahmad Hendriyanto dalam buku Manajemen Biaya, menyatakan 

bahwa: 
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“Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan produksi 

barang atau jasa”. 

 Sedangkan pengertian biaya produksi menurut Sujana 

Ismaya (2006:345) dalam “Kamus Besar Akuntansi” mengatakan 

bahwa: 

“Biaya produksi adalah biaya untuk memproduksi yang terdiri dari 

bahan langsung, upah langsung dan biaya tidak langsung”. 

Berdasarkan  pengertian biaya produksi yang telah 

dikemukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya produksi 

adalah biaya-biaya yang terjadi dalam mengolah mengolah bahan 

baku menjadi barang jadi barang dalam periode tertentu. 

 2.5.2 Unsur Biaya Produksi 

Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar unsur-

unsur biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung atau disebut juga dengan istilah biaya utama (prime 

cost), sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya 

overhead pabrik disebut juga dengan istilah biaya konversi 

(conversion cost) yang merupakan biaya untuk mengkonversi 

(mengubah) bahan baku menjadi produksi jadi. 

1. Biaya Bahan Baku 

Pengertian biaya bahan baku menurut Sunarto (2003:5) 

dalam bukunya Akuntansi Biaya menyatakan bahwa: 
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“Biaya bahan baku merupakan harga pokok bahan yang 

dipakai dalam produksi untuk membuat barang”. 

Biaya bahan baku adalah semua biaya yang dikeluarkan 

untuk penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama 

periode yang akan datang. (Munandar, 2000:119) 

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian 

menyeluruh produk jadi, bahan baku yang diolah dalam 

perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, 

impor atau dari pengolahan sendiri. Didalam memperoleh 

bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya 

sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mngeluarkan 

biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya 

perolahan lain. Timbul masalah unsur biaya apa saja yang 

diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli.  

Transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan 

bagian-bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan 

barang, dan asuransi. Dokumen sumber dan dokumen 

pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian local bahan 

baku terdiri dari prosedur permintaan pembelian lain, prosedur 

order pembelian, prosedur penerimaan barang digudang dan 

prosedur pencatatan utang. 

Berdasarkan pengertian biaya bahan baku yang telah 

dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya 
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bahan baku adalah semua biaya untuk memperoleh bahan baku 

yang dipakai dalam proses produksi untuk membuat barang. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Pengertian biaya tenaga kerja langsung menurut 

Mulyadi (2007:319) dalam buku “Akuntansi Biaya” 

menyatakan bahwa: 

“Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang 

dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga 

kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga 

kerja manusia tersebut”. 

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang 

dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga 

kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga 

kerja tersebut.Biaya tenaga kerja langsung adalah salah satu 

unsur dari harga pokok produk karena itu biaya tenaga kerja 

diperlukan dalam penentuan harga pokok produk per unit. 

Sifat-sifat tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut : 

a. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja langsung 

berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan 

produksi. 

b. Umumnya tenaga jenis ini merupakan tenaga kerja 

yang kegiatannya langsung dapat berhubungan dengan produk 

akhir (terutama dalam penentuan harga pokok).  
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 Berasarkan pengertian biaya tenaga kerja langsung yang 

telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang diberikan kepada 

para tenaga kerja yang secara langsung mengolah bahan 

mentah menjadi barang lain.  

3. Biaya Overhead Pabrik 

Pengertian biaya overhead pabrik menurut Hansen dan 

Mowen (2009:45) yang diterjemahkan oleh Ahmad 

Hendriyanto dalam buku Manajemen Biaya menyatakan 

bahwa: 

“Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain 

dari bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung 

dikumpulkan menjadi satu kategori”. 

Biaya Overhead Pabrik dapat dapat digolongkan dengan 

tiga cara penggolonagan, yaitu; 

a. Penggolongan anggaran biaya overhead pabrik menurut 

sifatnya. 

b. Penggolongan anggaran biaya overhead pabrik menurut 

prilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan. 

c. Penggolongan anggaran biaya overhead pabrik menurut 

hubungannya dengan departemen. 
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Berdasarkan pengertian biaya overhead pabrik yang 

telah dikemukakan di atas maka dapat disipulkan bahwa biaya 

overhead pabrik adalah semua biaya yang dikeluarkan selain 

dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang yang 

secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan produksi. 

 2.5.3 Macam-Macam Biaya Produksi 

Secara sederhana biaya produksi dapat dicerminkan oleh 

jumlah uang yang dikel;uarkan untuk mendapatkan sejumlah input. 

Jenis-jenis biaya produksi menurut Sugianto (2000:313) dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu biaya produksi jangka 

pendek dan biaya produksi jangka panjang. 

1. 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. 

2. Biaya produksi jangka panjang  

Biaya produksi jangka panjang biaya yang dapat disesuaikan 

untuk tingkat-tingkat produksi tertentu. Sebagai contoh jika 

capital atau mesin-mesin tidak dapat diubah sesuai dengan 

perubahan produksi maka dikatakan biaya jangka pendek dan 

sebaliknya jika mesin dapat disesuaikan untuk tingkat-tingkat 

produksi tertentu maka dikatakan biaya jangka panjang. 
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2.6 Pengendalian Biaya 

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

mengatur sedemikian rupa tindakan atau kegiatan agar sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan kegiatannya, 

perusahaan perlu melakukan suatu tindakan pengendalian yang bertujuan 

untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang efektif 

dan efisien. Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk 

mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan 

rencana dan membuat tindakan yang tepat unfuk mengoreksi perbedaan 

yang penting. Pengendalian adalah membandingkan antara rencana dan 

pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah 

sudah menjadi tanda bahaya bagi organisasi atau unitnya, penyimpangan 

tersebut digunakan sebagai evaluasi atau penilaian persepsi dan umpan 

balik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

Konsep pengendalian dalam dunia usaha berbeda dengan yang 

digunakan dalam perekayasaan (engineering), dimana pengendalian 

dirancang untuk bekerja terus menerus dengan memakai ukuran-ukuran 

secara fisik sebagai masukan informasi, dan sangat tidak terkait dengan 

keputusan yang diambil. sebaliknya konsep pengendalian dalam dunia 

usaha selalu memasukkan manusia sebagai dasar diambilnya tindakan 

pengendalian mencakup sebagian besar informasi keuangan dan kegiatan 

pengendalian dilakukan secara priodik dan tidak terus-menerus. 

Pengendalian biaya adalah kesadaran dari para manajer akan biaya dan 

mereka memiliki tanggung jawab 
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Pengendalian biaya perlu dilakukan agar pencapaian tujuan 

perusahaan dapat dilakukan secara efisien, sehingga tidak terjadi 

pemborosan sumber daya perusahaan pada saat kegitan-kegiatan 

dilaksanakan. Pengendalian biaya tidak hanya menyangkut penentuan 

terlebih dahulu terhadap hasil pencapaian tingkat penjualan yang 

diharapkan, tidak juga meliputi tindakan untuk mengarahkan pencapaian 

hasil dengan pengorbanan biaya paling efisien. 

Pengendalian biaya yang memadai memerlukan biaya aktual 

dengam target atau jumlah yang ditentukan terlebih dahulu. Pengendalian 

biaya yang ditentukan dimuka, yang merupakan jumlah yang seharusnya 

dikeluarkan untuk membuat suatu satuan produk atau membiayai suatu 

kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi dan lain-

lain. 

 2.6.1 Pengertian Pengendalian Biaya 

Ada beberapa definisi yang menjelaskan arti pengendalian 

ini, antara lain : 

“Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk 

mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja 

dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk 

mengoreksi perbedaan yang penting” (Usry dan Hammer, 2007:5). 

Definisi lainnya: 

“Pengendalian dapat juga didefinisikan sebagai tindakan yang 

melaksanakan keputusan perencanaan dan pengevaluasian prestasi 



54 
 

 
 

yang memberikan umpan balik atas hasil yang dicapai, dimana 

umpan balik ini berkaitan dengan pelaksanaan proses operasi dan 

manajer.” (Horngren, 2009:3) 

Sedangkan menurut peneliti pengendalian adalah proses 

monitoring laporan-laporan apakah pelaksanaannya tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. 

 2.6.2 Proses Pengendalian 

Terdapat tiga tahap proses pengendalian, yaitu tindakan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan dan evaluasi atas tindakan. 

Ketiga tahap tersebut dilaksanakan diseluruh tingkat dalam 

organisasi dalam dari puncak manajemen sampai unit operasi 

tinggat bawah. Menurut Anthony, dkk (1992:9), aktivitas 

perencanaan dan pengendalian yang ada dikelompokkan menjadi 

tiga bagian, yaitu : 

a. Perencanaan dan pengendalian strategi 

Proses memutuskan dan mengevaluasi tujuan organisasi, 

formulasi strategi-strategi umum yang digunakan dalam 

mencapai tujuan. 

b. Pengendalian manajemen 

Proses yang digunakan manajemen untuk memastikan bahwa 

organisasi melaksanakan strategi-strateginya. 

c. Pengendalian tugas 

Proses untuk memastikan bahwa tugas-tugas tertentu 

dilaksanakan secara efisien dan efektif. 
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Ketiga proses diatas merupakan satu kesatuan dalam 

melaksanakan fungsi manajemen. Perencanaan strategis 

merupakan pedoman bagi pengendalian maanjemen, sedangkan 

pengendalian manajemen merupakan penjabaran dan pedoman 

bagi pengendalian tugas. 

2.6.3 Konsep Biaya Untuk Pengendalian 

Suatu sistem pengendalian dilaksanakan melalui tanggung 

jawab yang ada di perusahaan, untuk itulah maka biaya-biaya perlu 

direncanakan sesuai dengan tanggung jawab yang ada dalam 

organisasi tersebut. Berkaitan erat dengan tanggung jawab itu maka 

menurut Supriyono (2004:215) biaya-biaya dapat kita 

kelompokkan dalam : 

1) Biaya terkendali (controllable cost) 

Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat 

dipengaruhi oleh seorang pimpinan tertentu. 

2) Biaya tidak terkendali (uncontrollable cost) 

Biaya yang tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat 

dipengaruhi oleh seorang pimpinan atau pejabat tertentu 

berdasar wewenang yang dia miliki atau tidak dapat 

dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam jangka waktu tertentu. 

Konsep biaya sebagai pengendalian sangat penting jika 

pengelompokkan biaya didasarkan pada suatu struktur wewenang 

dan tanggung jawab yang sehat. Tiap pos biaya dalam tiap 

departemen, atau dalam kesatuan organisasi lainnya harus 
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ditetapkan dengan jelas sebagai biaya terkendali atau biaya tidak 

terkendali dalam segi tanggung jawab tertentu. Pemisahan ini 

penting terutama dalam pengendalian biaya dan dalam pelaporan 

perbandingan-perbandingan antara hasil-hasil sebenarnya dan 

anggaran yang mengukur pelaksanaan atau prestasi manajer-

manajer atau pengawas-pengawas tertentu. 

2.6.4 Hubungan Pengendalian dengan Biaya 

Industri yang telah berkembang pesat, tumbuh dan menjadi 

lebih rumit diperlukan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. 

Untuk itu diperlukan adanya cara pengendalian yang mampu 

mengelola secara lebih efektif. Melalui cara pengendalian ini 

manajemen dapat meencanakan, mengawasi, mengarahkan, 

mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai 

fungsi, departemen dan unit-unit operasi perusahaan. 

Sistem standard cost sebagai tolok ukur perencanaan dan 

pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Sistem 

pengendalian berdasarkan standar memperbandingkan biaya aktual 

dan biaya standar dengan memperhitungkan varians, yaitu 

perbedaan antara aktual dan yang direncanakan pada tingkat 

aktivitas aktual. Dengan mengembangkan harga per unit dan 

standar kuantitas, varians keseluruhan dapat diurai menjadi varians 

harga dan varians penggunaan atau varians efisiensi. 

Dengan membuat penguraian tersebut manajemen dapat 

memiliki informasi yang lebih banyak. Bila varians  tidak 
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menguntungkan, maka manajemen dapat menilai apakah hal itu 

berasal dari perbedaan harga yang direncanakan dengan perbedaan 

aktual, atau keduanya karena manager memiliki pengendalian yang 

lebih besar dalam penggunaan masukan daripada harganya, maka 

varians efisiensi memberikan sinyal khusus tentang kebutuhan 

tindakan korektif dan dimana tindakan tersebut ditujukan. 

Jadi dapat diketahui pentingnya standar sebagai sarana 

perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuan secara efisien dan efektif. 

2.6.5 Teknik Pengendalian Biaya 

Meningkatnya biaya ternyata semakin mengurangi 

kemungkinan untuk memperoleh profitabilitas perusahaan. Oleh 

karena itu,agar perusahaan tetap profit sehingga dapat tetap hidup 

dan beroperasi maka mananjemen harus mengurangi dan 

mengendalikan biaya mengurangi kualitas dan kuantitas produk 

yang telah dihasilkan. 

Pengendalian biaya adalah cara yang efektif untuk 

memelihara profitabilitas perusahaan,karena jika manajemen suatu 

perusahaan diselenggarakan secara efektif, maka akan 

menimbulkan efisien yang tinggi. Menurut Ernawati (2000:15)  

teknik pengendalian biaya dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Melalui tindakan pengurangan biaya 
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Pengurangan biaya ditujukan pada usaha-usaha untuk 

mengurangi atau menekan biaya melalui penyempurnaan 

metode-metode yang digunakan, pendekatan-pendekatan baru 

dan pengaturan kerja yang lebih baik agar diperoleh hasil 

produksi yang lebih bermutu. 

b. Perencanaan Biaya 

Di dalam penyusunan perencanaan laba, semua biaya pada 

setiap pusat pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara 

cermat, perencanaan biaya harus melibatkan semua tingkat 

manajemen, sehingga anggapan biaya yang realistis dapat 

disusun untuk masing-masing pusat pertanggung jawaban. 

c. Perhatian yang terus menerus terhadap keputusan-keputusan 

yang diambil dalam kaitannya dengan pengeluaran biaya. 

Proses pengendalian dalam suatu perusahaan akan 

melibatkan seperangkat variable yaitu manusia, mesin, dan 

organisasi. Variable tersebut harus di arahkan ke arah tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah digariskan. Jadi berdasarkan uraian 

diatas, pengendalian terhadap biaya dipandang sebagai suatu 

aktivitas yang diperlukan agar diperoleh hasil yang dikehendaki 

dengan biaya yang dikeluarkan serendah mungkin. Dalam 

melakukan aktivitas pengendalian terhadap biaya,langkah awal 

yang diperlukan adalah menetukan standar yang akan dijadika 

sebagai tolak ukur. Selanjutnya mencatat prestasi pelaksanaan yang 

sebenarnya dari masing-masing bagian. Kemudian prestasi 
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pelaksanaan yang sebenarnya tersebut yang dibandingkan dengan 

standar yang telah di tetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah agar 

manajer mengetahui terjadinya penyimpangan dan menganalisa 

sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut untuk diambil 

tindakan perbaikan. Dengan adanya pengendalian biaya dapat 

megurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang 

selanjutnya mengarah  pada efisiensi dan efektifitas operasi 

perusahaan. 

 

2.7 Biaya Standar 

Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan dimuka dan 

merupakan pedoman didalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya, dan 

menyajikan perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. 

Sehingga membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian 

operasional. Biaya standar juga memberikan wawasan mengenai dampak-

dampak yang mungkin terjadi dari setiap pengambilan keputusan, 

sehingga manajemen dapat melihat keefektifan kerja dan pada tingkat 

biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan, dan juga dapat 

diketahui ketidak efektifan juga pemborosan yang terjadi . 

 2.7.1 Pengertian Biaya Standar 

Pengertian Standar Cost atau Biaya Standar menurut 

Mulyadi sebagai berikut : 

“Biaya standar adalah biaya yang ditentukan dimuka yang 

merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 
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membuat satu satuan produksi atau membiayai kegiatan tertentu di 

bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi dan faktor-faktor 

lain.”(Mulyadi, 2007:415). 

Biaya standar juga dapat diartikan: 

“Biaya standar adalah biaya yang ditentukan terlebih dahulu untuk 

memproduksi satu unit atau sejumlah unit produk selama periode 

tertentu.” (Matz et al, 1997:95) 

Dari pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

standard cost merupakan jumlah biaya yang penentuannya 

dilakukan sebelum proses produksi dimulai dan ini merupakan 

tolok ukur di dalam penggunaan biaya, sehingga biaya standar 

dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya bahan baku. 

2.7.2 Manfaat Biaya Standar dan Kelemahannya 

Sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi 

biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga 

manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan 

yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. 

Namun demikian sistem biaya standar ini juga memiliki manfaat 

dan kelemahan. 

Dengan digunakannya standard cost sebagai dasar 

perhitungan biaya, maka tujuan atau manfaat yang akan diperoleh 

dengan ditetapkannya standard cost menurut Matz et al (1997:96) 

adalah : 
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a. Menetapkan anggaran. 

b. Mengendalikan biaya, dan memotivasi serta mengukur 

efisiensi. 

c. Menyederhanakan prosedur penetapan biaya dan mempercepat 

laporan penyajian biaya. 

d. Membebankan biaya ke persediaan bahan, barang dalam proses 

dan barang jadi. 

e. Memberikan dasar bagi penetapan tender dan kontrak serta 

harga jual. 

Disamping manfaat, baiaya standar juga memiliki kelemahan 

menurut Mulyadi (2007:117), yaitu : 

a. Tingkat keketatan dan kelonggaran standar tidak dapat dihitung 

dengan tepat meskipun telah ditetapkan dengan jelas oleh 

perusahaan secara keseluruhan dengan keketatan atau 

kelonggaran yang relatif sama. 

b. Standar cenderung menjadi kaku dan tidak fleksibel meskipun 

dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan perbaikan standar 

jarang sekali dilakukan. 

c. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. 

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa biaya standar bermanfaat bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan dan pembuatan rencana, selain itu biaya 

standar juga mempunyai kelemahan meskipun telah ditetapkan 

dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan 
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secara keseluruhan dengan tingkat keketatan atau kelonggaran 

yang relatif sama. 

2.7.3 Jenis – Jenis Standar 

Berbagai jenis standar yang dapat dipertimbangkan 

penggunaanya oleh perusahaan harus didasarkan pada faktor-faktor 

anggapan menurut Supriyono (2004:99) sebagai berikut : 

a. Faktor Tingkat Harga 

Beberapa konsep tingkat harga yang dapat dipakai untuk 

mendasari penentuan harga pokok standar adalah: 

1) Standar ideal (ideal standard) 

Untuk tingkat harga mendasarkan anggapan kepada tingkat 

harga bahan baku, enaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik yang paling rendah. 

2) Standar normal (normal standard) 

Untuk tingkat harga mendasarkan anggapan kepada tingkat 

harga rata-rata yang diharapkan terjadi dalam siklus 

perusahaan. 

3) Standar karen (current standard) 

Untuk tingkat harga mendasarkan anggapan kepada tingkat 

harga yang diharapkan akan terjadi di dalam periode 

akuntansi pemakaian standar. 
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4) Standar dasar (basic standard) 

Untuk tingkat harga menggunakan anggapan kepada tingkat 

harga yang diharapkan terjadi pada tahun pertama 

penggunaan standar. 

b. Faktor Tingkat Prestasi 

Penentuan tingkat prestasi standar dapat dipertimbangkan 

faktor-faktor sebagai berikut : 

1) Standar prestasi teoritis (theoretical performance standard) 

Standar ini didasarkan pada anggapan bahwa semua 

pelaksanaan akan dapat bekerja dengan tingkat yang paling 

efisien. Sehingga tidak terjadi pemborosan biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik 

sama sekali. 

2) Standar prestasi terbaik yang dicapai (attainable good 

performance standard) 

Standar ini didasarkan kepada standar prestasi teoritis 

dengan memperhitungkan hambatan-hambatan prestasi 

yang tidak dapat dihindari terjadinya. 

3) Standar prestasi rata-rata masa lalu (average past 

performance standard) 

Standar ini mendasarkan kepada rata-rata prestasi masa lalu 

untuk menentukan standar prestasi yang akan datang. 
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4) Standar normal (normal performance standard) 

Standar ini didasarkan atas taksiran tingkat prestasi dan 

efisien yang normal dapat dicapai oleh para pelaksana di 

waktu yang akan datang. 

c. Faktor Tingkat Produksi 

Faktor tingkat produksi yang dapat dipertimbangkan di 

dalam penentuan standar adalah sebagai berikut : 

1) Standar kapasitas teoritis (theoretical capacity standard) 

Standar ini mendasarkan pada kemampuan produksi suatu 

departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa henti. 

2) Standar kapasitas praktis (practical capacity standard) 

Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka 

panjang. Standar kapasitas normal adalah standar kegiatan 

produksi yang dihitung dari standar kegiatan teoritis 

dikurangi hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari 

karena faktor internal perusahaan. 

3) Standar kapasitas normal (normal capacity standard) 

Merupakan standar kegiatan produksi yang dihitung dari 

standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan 

yang tidak dapat dihindari baik yang datangnya dari faktor 

internal maupun eksternal perusahaan. 
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4) Standar kapasitas yang diharapkan (expected capacity 

standard) 

Standar ini mendasarkan pada kegiatan produksi yang 

diharapkan dapat dicapai pada periode akuntansi pemakaian 

standar, sehingga merupakan pendekatan jangka pendek. 

2.7.4 Penentuan Biaya Standar 

Biaya standar dapat digunakan baik dalam metode harga 

pokok pesanan maupun metode harga pokok proses. Tetapi bila 

suatu perusahaan manufaktur melakukan sejumlah besar pekerjaan 

yang berbeda dalam jangka waktu yang relatif pendek, maka 

penentuan biaya standar menjadi tidak praktis lagi. Biaya standar 

dapat biasanya lebih dapat beradaptasi dalam lingkungan dengan 

teknologi yang stabil dan menghasilakan produk yang homogen. 

Menurut Supriyono (2004:102) dalam bukunya “Akuntansi 

Biaya(Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan 

Keputusan)”, prosedur penentuan biaya standar meliputi tiga 

bagian yaitu : 

1. Biaya Bahan Baku Standar. 

2. Biaya Tenaga Kerja Standar. 

3. Biaya Overhead Pabrik Standar. 
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2.7.5 Analisis Penyimpangan Biaya Sesungguhnya dari Biaya 

Standar 

Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar 

disebut dengan selisih (variance). Selisih biaya sesungguhnya 

dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki 

penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi 

terjadinya selisih yang merugikan. 

Standar akuntansi keuangan mengisyaratkan bahwa harga 

pokok produk harus dinilai dengan harga pokok sesungguhnya, 

oleh karena itu bila perusahaan menggunakan sistem harga pokok 

standar akan terdapat selisih penilaian harga pokok produk. Selisih 

harus dihitung dan ditampilkan dalam laporan keuangan. 

Biaya sesungguhnya dapat ditemukan dalam catatan biaya 

yaitu pada buku pembantu dan buku besar biaya, sedangkan biaya 

menurut standar harus dihitung lebih dahulu sesuai dengan jumlah 

produksi dan biaya standar masing-masing. Menurut Sunarto 

dalam bukunya “Akuntansi Biaya”, untuk melakukan analisis 

penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Selisih Biaya Bahan  Baku. 

2. Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung. 

3. Selisih Biaya Overhead Pabrik. 

 



67 
 

 
 

2.8 KERANGKA PIKIR 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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Keterangan : 

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat di jelaskan bahwa setiap 

perusahaan yang didirikan dan beroperasi, baik yang menghasilkan produk 

ataupun jasa sudah barang tentu ingin mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Hal ini merupakan tindakan manajemen yang sangat penting 

karena tujuan yang dirumuskan akan menjadi pedoman di dalam 

menjalankan aktivitas perusahaan. 

Perusahaan merupakan kesatuan ekonomis yang didirikan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi tujuan perusahaan satu dengan yang 

lainnya tentu tidak sama, hal ini sesuai dengan kepentingan masing-

masing. 

Begitu pula dengan PT. INKA (Persero) Madiun di dalam 

menjalankan operasional perusahaan ingin mencapai tujuan baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang, diantarannya : 

1. Pencapaian laba, yaitu selisih antara penghasilan penjualan atas semua 

biaya dalam periode tertentu. 

2. Kelangsungan hidup perusahaan, yaitu tujuan perusahaan untuk 

menjaga dan menjalankan kontinuitas produksi dalam perusahaan. 

3. Pengendalian biaya, yaitu penyesuaian pengeluaran biaya produksi 

oleh perusahaan selama proses produksi berlangsung. 

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan jalan mengefektifkan dan 

mengkoordinir bagian-bagian atau unit-unit yang ada di dalam perusahaan, 
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diantaranya bagian gudang, bagian pembelian, bagian keuangan, bagian 

produksi dan juga bagian penjualan. Selain itu perusahaan juga harus 

mengkoordinir biaya-biaya dan keuangan perusahaan, salah satu 

diantaranya terdapat biaya produksi dimana biaya produksi ini 

berpengaruh penting untuk tujuan perusahaan. Namun  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan 

karasteristik variable yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian jenis ini 

digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan 

fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi 

industry atau yang lainnya (Uma Sekaran,2006:158). 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dan pengambilan data penelitian ini 

dilakukan di PT.INKA (Persero) Madiun Jalan Yos Sudarso No. 71 

Madiun, Provinsi Jawa Timur Indonesia. 

 3.2.2 Periode Pengamatan 

Periode pengamatan dalam penelitian ini menggunakan 

data laporan keuangan PT. INKA (Persero) yang meliputi neraca 

dan laporan laba rugi khususnya pada laporan biaya operasianal 

selama tiga tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012. Adapun pertimbangan dan pemilihan PT. INKA (Persero) 

Madiun, sebagai objek penelitian selama tahun 2010 sampai 
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dengan tahun 2012 karena pada tahun-tahun tersebut PT.INKA 

(Persero) Madiun banyak mengalami over cost di bidang 

operasional untuk itu di perlukan penggendalian biaya terhadap 

anggaran operasional di tahun mendatang dengan menggunakan 

standar cost.  

3.3 Sumber Data dan Pengambilan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif, berupa laporan keuangan PT. INKA 

(Persero) Madiun selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012. Sedangkan Sumber data penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Menurut Uma Sekaran (2006:60) data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli baik dari individu atau perseorangan seperti hasil 

dari wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan 

peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara 

terhadap salah seorang narasumber atau informer di bidang 

keuangan bagian pembendaharaan PT. Industri Kereta Api 

(Persero) Madiun yang nantinya dimaksudkan untuk memperkuat 

hasil penelitian. Sedangkan data sekunder menurut Uma Sekaran 

(2006:65) merupakan data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan oleh seseorang dan bukan oleh peneliti. Sumber data 
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sekunder yang digunakan dalam laporan ini adalah Laporan 

Keuangan PT. INKA (Persero) Madiun, yang terdiri dari: 

1. Neraca PT. INKA (Persero) Madiun periode tahun 2010 – 2012 

2. Laporan Laba Rugi PT. INKA (Persero) Madiun tahun 2010 – 

2012 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi. Menurut Nur Indriantoro dan 

Bambang Supomo (2009:147) dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan dengan cara mengamati, mencatat, dan memfotokopi 

dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Data penelitian ini berupa laporan keuangan (neraca dan 

laporan keuangan) PT. INKA (Persero) Madiun dan data-data yang 

relevan terkait dengan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini 

hanya dilakukan pada variable-variable dalam laporan keuangan 

untuk menganalisis dan mengevaluasi biaya – biaya yang telah 

terjadi pada bidang operasional dan mencanangkan penggendalian 

biaya anggaran operasional untuk tahun mendatang. 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variable merupakan segala sesuatu yang dapat diberi nilai, dapat 

berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam 

suatu kirasan nilai. Variable dalam penelitian ini adalah standar cost untuk 

dapat memperkirakan pengendalian biaya perusahaan. Menurut Supriyono 
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( 2004 : 99 ) dalam bukunya “ Akuntansi Biaya “ mengemukakan jenis-

jenis standar didasarkan kepada faktor-faktor anggapan sebagai berikut : 

 Faktor Tingkat Harga 

Beberapa konsep tingkat harga yang dapat dipakai untuk 

menentukan sistem biaya standar adalah : 

a) Standar Ideal ( Ideal Standar ) 

Yaitu standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit 

untuk dapat dicapai. Asumsi yang mendasari standar ideal ini 

adalah bahwa standar merupakan tingkat yang paling efisien 

yang dapat dicapai oleh para pelaksana. 

b) Standar Normal ( Normal Standar ) 

Standar normal untuk tingkat harga mendasarkan anggapan 

kepada tingkat harga rata-rata yang diharapkan terjadi dalam 

siklus perusahaan. Standar ini merupakan standar yang paling 

tepat dalam praktek pengawasan biaya. Standar harga ini 

umumnya tidak direvisi sebelum skedul perusahaan berakhir. 

c) Standar Karen ( Karen Standar ) 

Yaitu standar yang didasarkan atas anggapan kepada tingkat 

harga yang diharapkan terjadi pada tahun pertama penggunaan 

standar. 

 Faktor Tingkat Prestasi 

Didalam menyusun standar harus didasarkan kepada 

konsep tingkat prestasi yang akseptabel ( pantas ) dapat dicapai. 
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Penentuan tingkat prestasi standar dapat dipertimbangkan faktor-

faktor sebagai berikut : 

a) Standar Prestasi Teoritis ( Theoritical Performance Standar ) 

Standar ini didasarkan kepada anggapan bahwa semua 

pelaksana akan dapat bekerja dengan tingkat yang paling 

efisien. Sehingga tidak terjadi pemborosan biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik sekalipun. 

b) Standar Prestasi Terbaik yang Dicapai ( Attamable Good 

Performance Standar ) 

Didasarkan kepada standar prestasi teoritis dengan 

memperhitungan hambatan- hambatan prestasi yang tidak dapat 

terhindarkan. Standar prestasi ini dapat     dicapai oleh para 

pelaksana yang bekerja dengan efisien tinggi, sehingga 

merupakan tingkat prestasi yang banyak dipakai di dalam 

praktek. 

c) Standar Prestasi Rata-rata Masa Lalu ( Average Past 

Performance Standard ) 

Standar prestasi ini mendasarkan kepada rata-rata prestasi masa 

lalu untuk menentukan standar prestasi yang akan datang. 

Standar prestasi ini umumnya relatif mudah dicapai, akan tetapi 

bukan merupakan alat pengukur prestasi yang baik. 
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d) Standar Normal ( Normal Performance Standard ) 

Didasarkan atas taksiran tingkat prestasi dan efisien yang  

normal dapat dicapai oleh para pelaksana diwaktu yang akan 

datang, yang ditentukan untuk jangka waktu yang relatif 

panjang dengan cara mengeliminasi keadaan yang bersifat 

musiman dan fluktuasi  yang bersifat siklikal. 

 Faktor Tingkat Produksi 

Tingkat produksi yang dapat dipertimbangkan didalam 

penentuan standar adalah sebagai berikut : 

a) Standar Kapitas Teoritis  ( Theoritical Capacity Standard) 

Berdasarkan kepada kemampuan produksi suatu departemen 

atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Pada standar 

kapasitas teoritis tidak memperhitungkan hambatan-hambatan 

kegiatan produksi yang tidak dapat dihindarkan, baik yang 

disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. 

b) Standar  Kapasitas Praktis ( Practical  Capacity Standar ) 

Merupakan suatu konsep pendekatan dalam jangka waktu 

panjang. Standar kapasitas praktis didasarkan kepada tingkatan 

produksi  teoritis  dikurangi dengan hambatan-hambatan 

kegiatan produksi yang tidak dapat dihindari oleh faktor 

internal perusahaan. 
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c) Standar Kapasitas Normal ( Normal Capacity Standard) 

Adalah kegiatan produksi yang dihitung dari standar kegiatan 

teoritis dikurangi  hambatan-hambatan yang tidak dapat 

dihindari baik yang datangnya dari faktor internal perusahaan 

maupun faktor eksternal perusahaan. 

d) Standar Kapasitas yang diharapkan (Expected Capacity 

Standard) 

Berdasarkan kepada kegiatan produksi yang diharapkan dapat 

dicapai pada periode akuntasi pemakaian standard, sehingga 

merupakan pendekatan jangka pendek. 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel - variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

pengendalian biaya produksi  dengan menggunakan metode standar cost 

yaitu analisis penentuan biaya standar dengan menggunakan analisis 

selisih biaya produksi Berikut penjelasannya : 

 Selisih Biaya Bahan Baku 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model dua selisih. 

Dalam model analisis dua selisih ini, selisih antar biaya 

sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi dua macam 

selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. 

Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan 

berikut : 
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SH = (HSt – HS) x KS rumus perhitungan selisih harga 

SK = (KSt – KS) x HSt rumus perhitungan selisih kuantitas 

Keterangan : 

SH = Selisih Harga SK = Selisih Kuantitas/efisiensi 

HSt = Harga Standar KSt = Kuantitas Standar 

HS = Harga Sesungguhnya KS = Kuantitas Sesungguhnya 

 Selisih Biaya Tenaga Kerja 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model dua 

selisish. Rumus perhitungan model selisih ini adalah : 

STU = ( TUSt – TUS ) x JKS 

SEU = ( JKST – JKS ) x TUSt 

Keterangan : 

ST     = Selisih Total                   

TUSt  = Tarif Upah Standar 

STU  = Selisih Tarif Upah        

TUS   = Tarif Upah Sesungguhnya 

SEU  = Selisih Efisiensi Upah, 

JKSt  = Jam Kerja Standar 

STEU = Selisih Tarif Efisiensi Upah         
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JKS   = Jam Kerja Sesungguhnya 

 Selisih Biaya Overhead Pabrik 

Pada penelitian ini peneliti munggunakan analisis selisih 

anggaran, selisih kapasitas dan selisih efisien 

 Rumus perhitungan model selisih anggaran adalah: 

SA = BOPss – BOPKss 

SA = BOPss – [(KN x TTst) + (Kpss x TVst) 

 Rumus perhitungan model selisih kapasitas adalah : 

SK = BOPKss – BOPB 

SK = [(KN x TTst) + (Kpss x TVst) – (Kpss x Tst) 

 Rumus perhitungan model selisih efisien adalah : 

SE = BOPB – BOPst 

SE = (Kpss x Tst) – (Kpst x Tst) 

SE = (Kpss – Kpst) Tst 

Keterangan : 

SA  : Selisih Anggaran 

BOPss  : Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya 

KN  : Kapasitas Normal 

TTst  : Tarif Tetap Standar 
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Kpss  : Kapasitas Sesungguhnya 

TVst  : Tarif Variable Standar 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

standar cost analysis. Standar Cost analysis merupakan metode analisis 

yang dilakukan dengan cara menghitung selisih biaya. Selisih Biaya yang 

dihitung meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead 

pabrik dengan menggunakan model dua selisih. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT. INKA (Persero) Madiun 

Gagasan untuk mendirikan INKA di Indonesia merupakan salah 

satu kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi dan memenuhi 

kebutuhan jasa angkutan kereta api di Indonesia yang terus menaik. 

Perusahaan Jasa Kereta Api (PJKA) sejak tahun 1977 telah merintis dan 

mengadakan penjajagan secara intensif akan kemungkinan – kemungkinan 

untuk memproduksi sendiri gerbong dan kereta penumpang di Balai Yasa 

PJKA Madiun, yang kemudian direalisasikan dengan pembuatan ablepe-

prototipe beberapa jenis gerbong dan kereta penumpang dan pembuatan 20 

buah gerbong GW.Secara kronologis proses pedirian PT (Persero) INKA 

dapat diuraikan sebagai berikut 

Pada tanggal 28 Nopember 1979, Menteri Perhubungan dan 

Menteri Ristek mengadakan peninjauan ke Balai Yasa PJKA Madiun. 

Hasil peninjuan ini diputuskan untuk mengakselerasi pendirian Industri 

Kereta Api. Pada tanggal 11 Desember 1979, diadakan rapat antara wakil-

wakil dari Departemen Perhubungan, BPPT (Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi) dan departemen Perindustrian. Hasil rapat 

menetapkan dasar kebijaksanaan pendirian suatu PT (Persero) 

Manufacturing Perkeretaapian. 
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Dengan SK Menteri Perhubungan No. 32/OT.001/Phb/80 tanggal 

27 Pebruari 1980 dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan Persero Pabrik 

Kereta Api Madiun. Anggota Panitia terdiri dari wakil-wakil: 

a. Departemen Perhubungan 

b. BPPT 

c. Departemen Perindustrian 

d. Departemen Keuangan 

e. Sekretaris Kabinet 

f. Menteri Aparatur Negara 

4.1.1 Kondisi Awal 

Kondisi awal pada pendirian PT. INKA adalah peggunaan 

atau pengalihan segala fasilitas dan asset yang ada di Balai Yasa 

PJKA Madiun yang didirikan pada tahun 1884 (bertugas dalan, 

pemeliharaan lokomotif uap) dan gudang PJKA Madiun sebagai 

fasilitas dasar untuk kegiatan PT. INKA.  

Fasilitas dasar ini meliputi :  

 Luas area   : 22,5 Ha 

 Luas bangunan  : 9,36 Ha  

 Fasilitas produksi : 660 Mesin termasuk Jig dan Fasilitas,  

  290 Mesin Las. 

 Daya listrik : 1000 KVA 

 Tenaga kerja : 880 orang (berasal dari PJKA sebagian  

  besar, BPPT dan Perindustrian) 

a. Kapasitas Terpasang / Tahun  
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 Gerbong Barang  : 300 Unit 

 Kereta Penumpang Baru : 60 Unit 

 Kereta Penumpang Retrofit  : 60 Unit  

 Kereta Rel Listrik (KRL) : 20 Unit 

 Kerta Rel Diesel (KRD) : 20 Unit 

 Bogie    : 200 Unit 

 Diversifikasi   : 3200 Unit 

b. Kegiatan Utama 

 Pembuatan kereta api 

 Jasa perawatan besar (overhaul) kereta api  

 Perdagangan lokal, impor, dan ekspor barang dan jasa yang 

berhubungan dengan perkeretaapian 

 Produk pengembangan selain kereta api 

c. Strategi Perusahaan 

 Menutup semua ketertinggalan yang selama ini belum 

tertangani dalam pengelolaan perusahaan. 

 Mengusahakan peningkatan pelayanan kepada pelanggan 

utama (PT.KAI), terutama dalam hal waktu penyerahan. 

 Menyiapkan diri untuk mempunyai daya saing tinggi. 

 Mengusahakan selalu berada di depan dalam hal bidang 

usaha transportasi darat terhadap pesaing dalam negeri dan 

regional. 
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d. Modal Usaha 

Modal merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan. Modal diperlukan untuk membiayai semua 

pengeluaran perusahaan demi kelanc;aran kegiatan 

operasionalnya. Untuk itu modal diusahakan cukup tersedia 

sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar. 

Sumber dana perusahaan PT. INKA (Persero) Madiun 

dalam membelanjai operasional perusahaan adalah berasal dari:  

1. Modal disetor dari Pemerintah Pusat  

2. Laba 

3. Pinjaman kredit 

4.1.2 Profil Perusahaan 

INKA sebagai salah satu badan usaha milik negara terus 

mengalami perkembangan, diawali pada tahun 1981 dengan 

produk berupa lokomotif bertenaga uap kini menjadi industri 

manufaktur perkeretaapian yang modern. Dengan visi menjadi 

perusahaan berkelas dunia, aktifitas bisnis yang ada kini 

berkembang mulai dari penghasil produk dasar menjadi penghasil 

produk dan jasa perkeretaapian dan transportasi yang bernilai 

tinggi. Misi perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif dalam 

bisnis dan teknologi sarana perkeretaapian dan transportasi, untuk 

menguasai pasar domestik dan memenangkan persaingan bisnis di 

pasar regional, ASEAN, dan negara berkembang. 
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Transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan mampu 

memberikan keberhasilan dan mendapatkan solusi terbaik untuk 

perbaikan transportasi kereta api. Dalam persaingan global, INKA 

mengembangkan berbagai jenis produk di bawah kendali sistem 

manajemen mutu ISO 9001 dan kemitraan global. 

Melalui perbaikan dan pembaharuan yang dilakukan secara 

berkesinambungan sebagai upaya beradaptasi terhadap persaingan 

global, INKA memasuki dunia bisnis ini dengan mengedepankan 

nilai-nilai :integritas, profesional dan kualitas. Dalam menghadapi 

tantangan dunia bisnis ke depan, INKA tidak hanya bergelut dalam 

produk-produk perkeretaapian, namun menghasilkan produk lain 

yang lebih luas yang mampu memberikan kontribusi terhadap 

permintaan infrastruktur dan sarana transportasi. 

4.1.3 Falsafah, Visi, Misi, Motto dan Nilai-nilai Perusahaan 

a. Falsafah PT. INKA (Persero) Madiun  

Profesional yang Bekerja Berlandaskan Iman dan Takwa, 

Menghargai Orang Lain dan Bersahabat, Menjunjung Tinggi 

Kejujuran, Memiliki Daya Saing Berkelanjutan, serta 

Menghasilkan Nilai Tambah Pada Lingkungan. 

b. Visi PT. INKA (Persero) Madiun 

Menjadi Perusahaan Manufaktur Sarana Kereta Api dan 

Transportasi Kelas Dunia yang Unggul di Indonesia. 
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c. Misi PT. INKA (Persero) Madiun 

Menciptakan Keunggulan Kompetitif Dalam Bisnis dan 

Teknologi Sarana Perkeretaapian dan Transportasi, Untuk 

Menguasai Pasar Domestik dan Memenangkan Persaingan 

Bisnis di Pasar Regional, ASEAN, dan Negara Berkembang. 

d. Motto PT. INKA (Persero) Madiun 

Integritas satunya kata,pikiran dan perbuatan dengan tetap 

berlandaskan pada kepentingan perusahaan 

 Mutu 

Mampu memberikan kinerja lebih dari standar 

 Profesional 

Mampu memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan kualitas 

dibidang tertentu dengan keahliannya yang sesuai dengan 

tuntutan bidang tersebut. 

e. Nilai-nilai PT. INKA (Persero) Madiun 

1. Tumbuh Dan Berkembang 

Mampu memberikan nilai tambah perusahaan secara 

berkelanjutan  dan selalu berusaha menjadi lebih baik 

dibandingkan  kondisi hari ini. 

2. Mutu 

Mampu memberikan kinerja lebih dari standard 
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3. Belajar Berkelanjutan 

Mampu meningkatkan wawasan, ilmu dan keterampilan 

dirinya secara berkelanjutan berdasarkan tuntutan yang 

sedang terjadi 

4. Integritas 

Satunya kata, pikiran, perasaan dan perbuatan dengan tetap 

berlandaskan pada kepentingan perusahaan 

5. Profesional 

Mampu memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan kualitas 

di bidang tertentu dengan keahlian yang sesuai dengan 

tuntutan bidang tersebut 

6. Kemitraan 

Kemampuan dalam membangun hubungan tertentu dengan 

beberapa pihak sehingga dirasakan manfaatnya. 

4.1.4 Lokasi Perusahaan 

Pemilihan lokasi perusahaan merupakan hal yang penting 

karena ketepatn dalam pemilihan lokasi akan berdampak positif 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan maupun proses produksi 

yang dilakukan sehari-hari. PT (Persero) Industri Kereta Api 

(INKA) berkedudukan dan berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 71 

Madiun, Provinsi Jawa Timur Indonesia.  

Letaknya yang cukup strategis yang berada disekitar 

pemukiman penduduk serta lembaga-lembaga pemerintahan dan 

keuangan, membuat PT. INKA tidak kesulitan dalam pemenuhan 
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tenaga kerja dan modal. Sarana transportasi yang memadai juga 

sangat menkukung dalam pengiriman produk jadi maupun 

masuknya bahan baku klyang dipasok oleh rekanan perusahaan. 

4.1.5 Struktur Organisasi 

Sebagai salah satu perusahaan yang mandiri dan 

mengutamakan profesionalisme dalam bekerja maka PT. (Persero) 

INKA mempunyai struktur organisasi perusahaan. Struktur 

organisasi perusahaan memuat tentang kepengurusan yang ada di 

PT. (Persero) INKA. Dengan adanya struktur organisasi ini 

karyawan diberikan semacam tugas dan wewenang sehingga dalam 

menjalankan roda perusahaan tidak menimbulkan kesimpangsiuran 

dalam tugas. 

Secara garis besar struktur organisasi PT. (Persero) INKA 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 PT. (Persero) INKA dipimpin oleh seorang Direktur Utama 

yang bertugas mengkoordinasikan seluruh jalannya perusahaan. 

Direktur Utama ini bertanggung jawab kepada Dewan 

Komisaris. 

 Direktur Utama membawahi 3 (tiga) Direktorat sesuai dengan 

bidang masing-masing, yaitu : 

1. Direktorat Administrasi dan Keuangan, dipimpin oleh 

Direktur Administrasi dan Keuangan. 

2. Direktorat Komersial, dipimpin oleh Direktur Komersial. 
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3. Direktorat Produksi dan Teknologi, dipimpin oleh Direktur 

Produksi dan Teknologi. 

 Direktur Utama dan ketiga Direktur lainnya tergabung dalam 

Dewan Direksi. 

 Masing-masing Direktorat membawahi Kepala Departemen 

(Ka. Dep), Kepala Divisi, Kepala Pusat. 

 Masing-masing Divisi, membawahi bagian-bagian yang 

dipimpin oleh Kepala Bagian. 

 Untuk pengawasan terhadap seluruh karyawan, dibentuk 

Satuan Pengawasan Intern yang bertugas sebagai internal 

control terhadap seluruh kegiatan karyawan sehingga dapat 

dihindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan. 

 Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur Utama. 

Adapun struktur organisasi telah dilampirkan pada gambar 4.1 

halaman belakang skripsi. 

4.1.6 Proses Akuntansi 

Proses akuntansi yang terdapat pada PT. INKA Madiun 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.2 

Proses Akuntansi 

PT. INKA (Persero) Madiun 

 

 

 

 

Bukti-bukti 
pembukuan  

 

Buku  
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Buku  
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Neraca 
Laporan L/R  
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Keterangan :. 

Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal setiap terjadi 

transaksi secara kronologis. Tembusan bukti-bukti pembukuan di 

bukukan ke dalam jurnal dijumlahkan dan dibukukan ke rekening-

rekening dalam buku besar. Setiap akhir periode dari buku besar 

disusun laporan-laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan 

rugi laba. Agar proses akuntansi dapat berjalan diperlukan suatu 

sistem akuntansi yang baik yang di dalamnya meliputi : 

1. Bukti-bukti pembukuan merupakan catatan pertama dari setiap 

transaksi dan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku 

jurnal. 

2. Buku-buku jurnal sering juga disebut dengan catatan pertama, 

yaitu merupakan buku yang digunakan untuk mencatat 

transaksi, sumber pencatatannya berasal dari bukti-bukti 

pembukuan. Apabila suatu transaksi yang sama sering terjadi, 

biasanya dibuatkan buku jurnal spesial yang khusus digunakan 

untuk mencatat suatu jenis transaksi tertentu seperti jurnal 

pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas dll. 

3. Rekening-rekening buku besar, catatan yang ada dalam buku 

jurnal akan dipindahkan ke dalam rekening-rekening yang 

sesuai. Rekening-rekening ini disusun menurut suau susunan 

yang akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. 

Kumpulan dari rekening-rekening ini disebut buku besar. 
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Rekening-rekening dalam buku besar bisa dipisahkan menjadi 

kelompok rekening riil, nominal dan campuran. 

4.1.7 Aspek Keuangan  

Penerbitan laporan keuangan bagi perusahaan sangat 

penting, karena menggambarkan posisi modal atau kekayaan 

perusahaan, aktiva maupun pasiva serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu.  

Adapun laporan keuangan PT. INKA (Persero) Madiun 

telah dilampirkan  pada halaman belakang skripsi. Laporan 

keuangan PT. INKA (Persero) Madiun tahun 2012. 

4.1.8 Produk dan Jasa 

Sebagai bagian dari produsen kereta api dunia, PT INKA 

berkembang di komunitas global. Hal tersebut memotivasi PT 

INKA untuk membangun keunggulan kompetitif dengan 

berkonsentrasi pada: customer focus, quality, and continuously 

improvement. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelanggan PT 

INKA selalu berusaha memenuhi harapan pelanggan. PT INKA 

siap menjadi subkontraktor proyek maupun supplier produk baik 

dalam kuantitas kecil maupun besar . 

Transformasi bisnis mendukung keberhasilan pelanggan 

dalam memperoleh solusi terbaik untuk perbaikan transportasi 

kereta api. Dalam persaingan global, INKA mengembangkan 

berbagai jenis fitur platform produk yang handal dengan berdasar 

pada sistem manajemen mutu ISO 9001 dan kemitraan global.  



91 
 

 
 

Produk utama PT INKA adalah kereta penumpang dan gerbong. 

Beberapa produk yang di hasilkan oleh PT.INKA  adalah sebagai 

berikut. 

a. Kereta Penumpang 

Kereta Comuter adalah solusi terbaik untuk trasportasi 

umum di perkotaan yang dikembangakan dengan desain yang 

reliable untuk angkutan masal berkecepatan tinggi. Produk 

kereta penumpang PT INKA saat ini adalah: 

 Kereta Listrik 

 Kereta Diesel 

 Kereta Diesel Elektrik 

 Kereta diesel Push Pull 

 Kereta Kelas Eksekutif 

 Kereta Kelas Bisnis 

 Kereta Kelas ekonomi 

 Kereta Makan 

 Kereta pembangkit, dan 

 Kereta kompartemen 

b. Kereta Barang 

Di negara-negara berkembang, kereta ini diharapkan 

menjadi tulang punggung transportasi darat. Pertambangan dan 

industri komoditas berskala besar akan lebih baik ditangani 

dengan kereta barang berkapasitas massal. Desain kereta 

barang yang bervariasi diadaptasikan dari permintaan 
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pelanggan untuk penanganan dengan kapasitas  tinggi seperti 

18 ton beban gandar untuk batubara dan pulp. Produk kereta 

barang PT INKA saat ini : 

 Coal Car 

 Tank Car 

 Box Car 

 Telescopic Car 

 Cement Wagon 

 Half Side Car 

 Ballast Car 

 Caboose 

 Flat Car 

4.1.9 Transportasi Darat 

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi 

perusahaan, maka dilakukanlah pengembangan terhadap produk 

perusahaan, salah satunya ialah melalui pengembangan produk 

transportasi darat. Produk transportasi darat yang dikembangkan 

oleh perusahaan terdiri atas produk otomotif dan produk 

transportasi darat khusus. Produk-produk yang dikembangkan 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perbaikan transportasi, 

khususnya transportasi darat. Terdapat 2 transportasi darat yaitu 

otomotif dan transportasi khusus. Produk otomotif yang 

dikembangkan terdiri atas mobil mikro (GEA) dan bis (INOBUS). 

Pengembangan kedua produk ini tidak lepas dari upaya dalam 
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menangkap peluang  pasar. Mobil mikro yang diberi nama GEA ini 

dikembangkan untuk menyerap kebutuhan mobilitas masyarakat 

menengah dengan harga yang kompetitif dan tetap 

mempertahankan kualitas. Sedangkan pengembangan bis yang 

diberi nama INOBUS dimaksudkan untuk menyediakan sarana 

transportasi darat massal, sehingga diharapkan menjadi solusi 

terhadap kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar. 

Sedangkan transportasi khusus yang dikembangkan terdiri 

atas monorel, AGV-LGV, Urban Transport,  dan TMC. Monorel 

yang sedang diciptakan saat ini nantinya dimaksudkan untuk dapat 

mengatasi jalur transportasi darat yang saat ini masih 

diperundingkan dan diperdebatkan dikota-kota besar seperti 

Jakarta. 

Pembangunan rangka rel monorel yang melayang 

setidaknya dapat menjadi solusi kemacetan jalan di titik-titik jalur 

transpotasi darat di kota besar. Monorel ini sudah dikembangkan di 

Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan singapura. Adapun 

gambar untuk setiap transportasi telah dilampirkan pada halaman 

belakang skripsi.  

 

4.2 Analisis Data dan Pembahasan 

Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memecahkan 

masalah adalah dengan melakukan analisa penelitian secara cermat 

terhadap segala penyimpangan yang terjadi termasuk semua faktor 
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penyebabnya. Dengan analisa ini akan diketahui seberapa besar 

penyimpangan yang terjadi, faktor penyebab terjadinya 

penyimpangan dan akibat yang ditimbulkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya peneliti akan 

melakukan analisis terhadap biaya produksi pada 50 unit K3 AC 

pada tahun 2012, 30 unit K3 AC pada tahun 2011 dan 11 unit K3 

Green Car Non AC pada tahun 2010 dengan menghitung selisih 

biaya dan melakukan penyelidikan beserta evaluasi terhadap biaya 

produksi jika terjadi penyimpangan biaya pada PT. INKA 

(Persero) Madiun. Terdapat 3 analisis selisih biaya produksi yaitu 

1) Analisis Selisih Biaya Bahan Baku 

2) Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja 

3) Analisis Selisih Biaya Overhead 

Berikut adalah perhitungan analisis selisih biaya produksi, 

dimulai dengan menghitung analisis biaya bahan baku, 

penjabarannya sebagai berikut : 

1. Analisis Selisih Biaya Bahan Baku 

Selisih (variance) merupakan perbedaan yang terjadi 

antara biaya standar dan biaya sesungguhnya (realisasi). 

Analisis biaya bahan baku terdiri dari selisih harga bahan baku 

dan selisih kuantitas bahan baku. Berikut adalah tabel 

rekapitulasi biaya bahan baku penelitian, dapat dilihat pada 

table 4.1 : 
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Tabel 4.1 

Rekapitulasi Biaya Bahan Baku Penelitian 

PT. INKA (Persero) Madiun 

Tahun Bahan Baku Satuan  Kuantitas 

Standar  

Realisasi Harga  

Standar 

Realisasi 

2010 

 

11 K3  

NON 

AC 

Wire,Weldingrod 

Roundbar Sus 

Linox Stone 

Moulding Pipa 

Plat 

Roundbar Pipa 

KG 

M/M 

M3 

PC 

SHT 

STK 

8 

132 

2 

15.856 

4.622 

2.369 

8 

110 

2 

13.144 

3.827 

1.964 

351.593 

1.915 

6.993.858 

5.023 

341.890 

70.662 

348.077 

1.915 

6.923.919 

5.023 

338.471 

70.662 

2011 

 

30 

K3 

AC 

Wire,Weldingrod 

Roundbar Sus 

Linox Stone 

Moulding Pipa 

Plat 

Roundbar Pipa 

Air Conditioner 

KG 

M/M 

M3 

PC 

SHT 

STK 

PCS 

22 

361 

5 

43.245 

12.606 

6.462 

723 

22 

300 

5 

35.847 

10.437 

5.356 

600 

351.593 

1.915 

6.993.858 

5.023 

341.890 

70.662 

18.530.502 

348.077 

1.950 

6.923.919 

5.050 

338.471 

70.700 

18.348.197 

2012 

  

50 

K3 

AC 

Wire,Weldingrod 

Roundbar Sus 

Linox Stone 

Moulding Pipa 

Plat 

Roundbar Pipa 

Air Conditioner 

KG 

M/M 

M3 

PC 

SHT 

STK 

PCS 

46 

602 

10 

72.075 

21.011 

10.770 

1.206 

37 

500 

8 

59.745 

17.395 

8.926 

1000 

351.593 

1.915 

6.993.858 

5.023 

341.890 

70.662 

18.530.502 

 

475.126 

2.588 

9.451.160 

6.788 

462.014 

95.490 

25.041.220 

Sumber : data primer yang telah diolah 

a. Selisih Harga Bahan Baku 

Selisih harga bahan baku diperoleh dari rumus : 

SHB =(HS' - HSt) x KS 

Keterangan : 

SHB = Selisih Harga Bahan Baku 

HSt    = Harga Standar 

HS = Harga Sesungguhnya    

KS = Kuantitas Sesungguhnya 
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Dalam rumus tersebut, jika HS lebih besar dari HSt, 

maka selisih harga tidak menguntungkan. Dan jika HS 

lebih kecil dari HSt, maka selisih harga menguntungkan. 

Berikut adalah analisis selisih harga bahan baku PT. INKA 

(Persero) Madiun untuk tahun  2012. 

Analisis selisih harga bahan baku (SHB) PT.INKA 

(Persero) Madiun tahun 2012. 

   Wire,weldingrod (M-1) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (475.126 – 351.593) x 37 

   = 123.553 x 37 

   = 4.570.721 (R)  

   Roundbar sus (M-2) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (2.588 – 1.915) x 500 

   = 673 x 500 

   = 336.500 (R) 

   Linox stone (M-3) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (9.451.160 – 6.993.858) x 8 

   = 2.457.302 x 8 

   = 19.658.416 (R) 

   Moulding (M-4) 

   = (HS - HSt) x KS 
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   = (6.788 – 5.023) x 59.745 

   = 1.765 x 59.745  

   = 105.449.925 (R) 

   Plat (M-5) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (462.014 – 341. 890) x 17.395 

   = 120.124 x 17.359 

   = 2.085.232.516 (R) 

   Roundbar Pipa (M-6) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (95.490 – 70.662) x 8.926 

   = 24.828 x 8.926 

   = 221.614.728 (R) 

   Air Conditioner (M-7) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = ( 25.041.220 – 18.530.502) x 1000 

   = 6.510.718 x 1000 

   = 6.510.718.000 (R) 

Hasil perhitungan selisih harga bahan baku pada PT 

INKA (Persero) Madiun tahun 2012 ditampilkan dalam 

tabel 4.2 berikut ini : 
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Tabel 4.2 

Selisih Harga Bahan Baku Tahun 2012 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Kode 

(*) 

KS/Unit HS/Rp/Unit HSt/Rp/Unit SHB/Rp Ket 

(*) 

1 M-1 37 475.126 351.593 4.570.721 UF 

2 M-2 500 2.588 1.915 336.500 UF 

3 M-3 8 9.451.160 6.993.858 19.658.416 UF 

4 M-4 59.745 6.788 5.023 105.449.925 UF 

5 M-5 17.395 462.014 341.890 2.085.232.516 UF 

6 M-6 8.926 9.549 70.662 221.614.728 UF 

7 M-7 1000 25.041.220 18.530.502 6.510.718.000 UF 

TOTAL 8.947.580.806 UF 

Sumber : data primer yang telah diolah 

(*) : UF (Unfavorable), F (farovable) 

M-1 : Wire, weldingrod  M-4 : Moulding, Pipa   M-7 : Air Conditioner 

M-2 : Roundbar sus   M-5 : Plat 

M-3 : Linox stone   M-6 : Round bar, pipa 

SHB  = Selisih Harga Bhana Baku   HS  = Harga Sesungguhnya    

HSt  = Harga Standar    KS  = Kuantitas Sesungguhnya 

 

Berdasarkan hasil perhitungan selisih harga bahan 

baku maka dapat diketahui bahwa PT. INKA (Persero) 

Madiun selama tahun  2012 seluruh bahan mempunyai 

selisih yang tidak menguntungkan (UF/Unfavorable) 

karena selisih bernilai positif. Total selisih harga bahan 

baku tahun 2012 sebesar Rp. 8.947.580.806 dan tidak 

bersifat menguntungkan, sehingga terjadi inefisiensi pada 

pembelian bahan baku. Hal ini terjadi karena pada tahun 
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2012 terjadi kelonjakan harga bahan baku dengan rate rata-

rata 2 persen dari anggaran yang telah di tentukan oleh 

perusahaan selain itu di sebabkan oleh nilai kurs yang 

sedikit meningkat dari nilai rata-rata biasa sehingga harga 

bahan baku sesungguhnya lebih besar dari harga bahan 

baku standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Kondisi demikian terjadi karena anggaran terlalu kecil dan 

adanya kenaikan harga pasar bahan baku yang tidak 

diantisipasi/diprediksikan sebelumnya oleh perusahaan. 

b. Selisih Kuantitas Bahan Baku 

Selisih kuantitas bahan baku dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

SKB = (KS – KSt) x HSt 

Keterangan  : 

SKB  = Selisih Kuantitas Bahan baku 

HSt  = Harga Standar 

KSt  = Kuantitas Standar 

KS  = Kuantitas Sesungguhnya 

Apabila KS lebih besar dari KSt maka selisih 

bersifat tidak menguntungkan dan apabila KS lebih kecil 

dari KSt maka selisih bersifat menguntungkan. Berdasarkan 

rumus perhitungan di atas maka dapat diperoleh hasil 

perhitungan dari selisih kuantitas bahan baku PT. INKA 

(Persero) Madiun untuk masing-masing bahan tahun 2012 

sebagai berikut : 
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Analisis selisih kuantitas bahan baku (SKB) 

PT.INKA (Persero) Madiun tahun 2012. 

   Wire,weldingrod (M-1) 

   = (KS - KSt) x HSt   

= (37 – 46) x 351.593 

   = - 9 x 351.593 

   = - 3.164.337 (L) 

   Roundbar Sus (M-2) 

   = (KS - KSt) x HSt 

= (500 – 602) x 1.915 

   = - 102 x 1.915 

   = - 195.330 (L) 

   Linox Stone (M-3) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (8 – 10) x 6.993.858 

   = - 2 x 6.993.858 

   = - 13.987.716 (L) 

   Moulding Pipa (M-4) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (59.745 – 72.075) x 5023 

   = -12.330 x 5023 

   = - 61.933.590 (L) 
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   Plat (M-5) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (17.395 – 21.011) x 341.890 

   = - 3616 x 341.890 

   = - 1.236.274.240 (L) 

   Roundbar Pipa (M-6) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (8.926 – 10.770) X 70.662 

   = - 1.844  x 70.662 

   = - 133.127.208 (L) 

   Air Conditioner (M-7) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (1000 – 1206) x 18.530.502 

   = - 206 x 18.530.502 

   = - 3.817.283.412 (L) 

Hasil perhitungan selisih kuantitas bahan baku pada 

PT INKA (Persero) Madiun ditampilkan dalam tabel 4.3 

sebagai berikut :  
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Tabel 4.3 

Selisih Kuantitas Bahan Baku Tahun 2012 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Kode 

(*) 

KS/Unit KSt/Unit HSt/Rp/Unit SKB/Rp Ket 

(*) 

1 M-1 37 46 351.593 - 3.164.337 F 

2 M-2 500 602 1.915 - 195.330 F 

3 M-3 8 10 6.993.858 - 13.987.716 F 

4 M-4 59.745 72.075 5.023 - 61.933.590 F 

5 M-5 17.395 21.011 341.890 - 1.236.274.240 F 

6 M-6 8.926 10.770 70.662 - 133.127.208 F 

7 M-7 1000 1.206 18.530.502 - 3.817.283.412 F 

TOTAL - 5.265.965.833 F 

Sumber : data primer yang telah diolah 

(*) : UF (Unfarovable), F (farovable) 

M-1 : Wire, weldingrod  M-4 : Moulding, Pipa   M-7 : Air Conditioner 

M-2 : Roundbar sus   M-5 : Plat 

M-3 : Linox stone   M-6 : Round bar, pipa 

SKB  = Selisih Kuantitas Bahan baku  KSt  = Kuantitas Standar 

HSt  = Harga Standar   KS  = Kuantitas Sesungguhnya 

 

Berdasarkan hasil perhitungan selisih kuantitas 

bahan baku diatas maka dapat diketahui bahwa PT. INKA 

(Persero) Madiun selama tahun 2012 semua bahan  

mempunyai selisih yang menguntungkan (F/farovable) 

karena selisih bernilai negativ. Total selisih kuantitas bahan 

baku tahun 2012 sebesar Rp.5.265.965.833  dan bersifat  

menguntungkan, sehingga terjadi efisiensi pada kuantitas 

bahan baku. Farovable ini dapat terjadi karena bahan yang 
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digunakan untuk membuat 50 unit K3 AC ini tidak 

melebihi kuota dari standar kuantitas bahan baku yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan sehingga jumlah bahan baku 

sesungguhnya lebih kecil dari jumlah bahan baku standar 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dari hasil 

perhitungan di atas, maka analisis selisih biaya bahan baku 

dapat diringkas sebagai berikut : 

    SHB = Rp. 8.947.580.806 (UF) (Tabel 4.1) 

    SKB = Rp. 5.265.965.833 ( F ) (Tabel 4.2) 

 Rp. 3.681.614.973 (UF) 

    Keterangan :  

    SHB  : Selisih Harga Bahan Baku 

    SKB  : Selisih Kuantitas Bahan Baku 

    UF  : Unfarovable 

    F  : Farovable 

 

Jadi total selisih biaya bahan baku PT. INKA 

(Persero) Madiun sebesar Rp.3.681.614.973 merupakan 

selisih yang bersifat tidak menguntungkan atau 

Unfarovable. Berdasarkan biaya bahan baku maka dapat 

disimpulkan bahwa selama tahun 2012 PT. INKA Madiun 

tidak cukup efektif dalam mengendalikan  salah satu 

elemen biaya produksi. Hal ini antara lain disebabkan 

karena terjadinya kelonjokan harga  yang sebelumnya tidak 
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diprediksi oleh PT. INKA (Persero) Madiun sehingga PT. 

INKA Madiun kurang dapat memaksimalkan perencanaan 

penggunaan biaya bahan baku sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan oleh perusahaan.  

Berikut ini adalah hasil perhitungan selisih harga 

bahan baku pada PT INKA (Persero) Madiun tahun 2011 

ditampilkan dalam tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 

Selisih Harga Bahan Baku Tahun 2011 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Kode 

(*) 

KS/Unit HS/Rp/Unit HSt/Rp/Unit HSB/Rp Ket 

(*) 

1 M-1 22 348.077 351.593 -77.352 F 

2 M-2 300 1.950 1.915 10.500 UF 

3 M-3 5 6.923.919 6.993.858 -349.695 F 

4 M-4 35.847 5.050 5.023 967.869 UF 

5 M-5 10.437 338.471 341.890 -35.684.103 F 

6 M-6 5.356 70.700 70.662 203.528 UF 

7 M-7 600 18.348.197 18.530.502 -109.383.000 F 

TOTAL -144.312.253 F 

 Sumber : data primer yang telah diolah 

(*) : UF (Unfavorable), F (farovable) 

M-1 : Wire, weldingrod  M-4 : Moulding, Pipa   M-7 : Air Conditioner 

M-2 : Roundbar sus   M-5 : Plat 

M-3 : Linox stone   M-6 : Round bar, pipa  

SHB  = Selisih Harga Bhana Baku   HS  = Harga Sesungguhnya    

HSt  = Harga Standar    KS  = Kuantitas Sesungguhnya 
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Berdasarkan hasil perhitungan selisih biaya bahan 

baku tahun 2011 maka dapat diketahui bahwa PT. INKA 

(Persero) Madiun selama tahun 2011 nama bahan dengan 

kode M-2, M-4 dan M-6 mempunyai selisih yang tidak 

menguntungkan (UF/Unfavorable) karena selisih bernilai 

positif. Sedangkan M-1, M-3, M-5, dan M-7 mempunyai 

selisih menguntungan atau bersifat (F/Favorable) yaitu 

selisih bernilai negative.Total selisih harga bahan baku 

tahun 2011 sebesar Rp. 144.312.253 dan bersifat 

menguntungkan, sehingga terjadi efisiensi pada pembelian 

bahan baku. Hal ini disebabkan pada tahun 2011 hanya 

beberapa bahan baku saja yang mengalami kenaikan harga 

namun masih dapat ditutup dengan harga bahan baku yang 

tidak mengalami kelonjakan harga atau harga tetap 

sehingga jika di akumulasi harga bahan baku sesungguhnya 

lebih kecil dari harga bahan baku standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan.  

Sedangkan hasil perhitungan selisish kuantitas 

bahan baku PT INKA (Persero) Madiun tahun 2011 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. Hasil perhitungan selisih 

kuantitas bahan baku  tahun 2011 ditampilkan dalam tabel 

4.5 :  
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Tabel 4.5 

Selisih Kuantitas Bahan Baku Tahun 2011 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Kode 

(*) 

KS/Unit KSt/Unit HSt/Rp/Unit SHB/Rp Ket 

(*) 

1 M-1 22 22 351.593 - - 

2 M-2 300 361 1.915 -116.815 F 

3 M-3 5 5 6.993.858 - - 

4 M-4 35.847 43.245 5.023 -37.160.154 F 

5 M-5 10.437 12.606 341.890 -741.559.410 F 

6 M-6 5.356 6.462 70.662 -78.152.172 F 

7 M-7 600 723 18.530.502 -2.279.251.746 F 

TOTAL -3.136.240.297 F 

Sumber : data primer yang telah diolah 

(*) : UF (Unfarovable), F (farovable) 

M-1 : Wire, weldingrod  M-4 : Moulding, Pipa   M-7 : Air Conditioner 

M-2 : Roundbar sus   M-5 : Plat 

M-3 : Linox stone   M-6 : Round bar, pipa 

SKB  = Selisih Kuantitas Bahan baku  KSt  = Kuantitas Standar 

HSt  = Harga Standar   KS  = Kuantitas Sesungguhnya 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan selisih kuantitas 

bahan baku diatas maka dapat diketahui bahwa PT. INKA 

(Persero) Madiun selama tahun 2011 bahan dengan kode 

M-1 dan M-3 mempunyai nilai SHB 0 (Nol) yang artinya 

bahwa kuantitas standard dan kuantitas sesungguhnya 

mempunyai nilai yang sama. Sedangkan M-2, M-4, M-5, 

M-6 dan M-7 mempunyai selisih yang bersifat 

menguntungkan (F/farovable) karena selisih bernilai 
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negativ. Total selisih kuantitas bahan baku tahun 2012 

sebesar Rp.3.136.240.297  dan bersifat  menguntungkan, 

sehingga terjadi efisiensi pada kuantitas bahan baku. Hal ini 

disebabkan karena pada saat PT. INKA (Persero) Madiun 

memproduksi 30 unit K3 AC, bahan baku yang digunakan 

tidak melebihi kuota dari standar kuantitas bahan baku yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga jumlah bahan 

baku sesungguhnya lebih kecil dari jumlah bahan baku 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dari hasil 

perhitungan di atas, maka analisis selisih biaya bahan baku 

dapat diringkas sebagai berikut : 

    SHB = Rp.    144.312.253 ( F ) (Tabel 4.3) 

    SKB = Rp. 3.136.240.297 ( F ) (Tabel 4.4) 

 Rp. 3.280.552.550 ( F ) 

Keterangan : 

SHB  : Selisih Harga Bahan Baku 

SKB  : Selisih Kuantitas Bahan Baku 

UF  : Unfarovable 

F  : Farovable 

 

Jadi total selisih biaya bahan baku PT. INKA 

(Persero) Madiun pada tahun 2011 sebesar 

Rp.3.280.552.550 dan merupakan selisih yang bersifat  

menguntungkan atau Farovable. Berdasarkan biaya bahan 
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baku  maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2011 

PT. INKA Madiun cukup efektif dalam mengendalikan 

salah satu elemen biaya produksi. Perusahaan masih dapat 

memperkirakan biaya bahan baku yang akan digunakan dan 

masih dapat mempergunakan bahan baku sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan perusahaan. 

Berikut ini adalah hasil perhitungan selisih harga 

bahan baku PT INKA (Persero) Madiun tahun 2010 

ditampilkan dalam tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 

Selisih Harga Bahan Baku Tahun 2010 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Kode 

(*) 

KS/Unit HS/Rp/Unit HSt/Rp/Unit HSB/Rp Ket 

(*) 

1 M-1 8 348.077 351.593 -28.128 F 

2 M-2 110 1.915 1.915 - UF 

3 M-3 2 6.923.919 6.993.858 -139.878 F 

4 M-4 13.144 5.023 5.023 - UF 

5 M-5 3.827 338.471 341.890 -13.084.513 F 

6 M-6 1.964 70.662 70.662 - UF 

TOTAL -13.252.519 F 

Sumber : data yang telah diolah 

(*) : UF (Unfarovable), F (farovable) 

M-1 : Wire, weldingrod  M-4 : Moulding, Pipa    

M-2 : Roundbar sus   M-5 : Plat 

M-3 : Linox stone   M-6 : Round bar, pipa 

SHB  = Selisih Harga Bhana Baku   HS  = Harga Sesungguhnya    

HSt  = Harga Standar    KS  = Kuantitas Sesungguhnya 
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas selisih biaya 

bahan baku tahun 2010 PT. INKA (Persero) Madiun, maka 

dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 nama bahan 

dengan kode M-2, M-4 dan M-6 mempunyai selisih yang 

tidak menguntungkan (UF/Unfavorable) karena selisih 

bernilai positif. Sedangkan M-1, M-3, dan M-5 mempunyai 

selisih menguntungan atau bersifat (F/Favorable) yaitu 

selisih bernilai negative. Pada selisih harga bahan baku 

tahun 2010 kode bahan M-7 (Air Conditioner) tidak 

dimasukkan, dikarenakan pada tahun 2010 PT .INKA 

memproduksi Kereta api jenis K3 (Non AC). Total selisih 

harga bahan baku tahun 2010 sebesar Rp. 13.252.519 dan 

bersifat menguntungkan, sehingga terjadi efisiensi pada 

pembelian bahan baku. Hal ini terjadi karena pada tahun 

2010 PT. INKA (Persero) Madiun harga bahan baku masih 

berada dibawah standar harga yang telah ditentukan oleh 

perusahaan meskipun terdapat beberapa harga bahan baku 

yang selisihnya 0 atau tidak menguntungkan. 

Sedangkan hasil perhitungan selisih kuantitas bahan 

baku PT INKA (Persero) Madiun tahun 2010 ditampilkan 

dalam tabel 4.7 berikut ini :  
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Tabel 4.7 

Selisih Kuantitas Bahan Baku Tahun 2010 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Kode 

(*) 

KS/Unit KSt/Unit HSt/Unit SHB/Rp Ket 

(*) 

1 M-1 8 8 351.593 - UF 

2 M-2 110 132 1.915 -42.130 F 

3 M-3 2 2 6.993.858 - UF 

4 M-4 13.144 15.856 5.023 -13.622.376 F 

5 M-5 3.827 4.622 341.890 -271.802.550 F 

6 M-6 1.964 2.369 70.662 -28.618.110 F 

TOTAL -314.085.166 F 

Sumber : data primer yang telah diolah 

(*) : UF (Unfarovable), F (farovable) 

M-1 : Wire, weldingrod  M-4 : Moulding, Pipa    

M-2 : Roundbar sus   M-5 : Plat 

M-3 : Linox stone   M-6 : Round bar, pipa 

SKB  = Selisih Kuantitas Bahan baku  KSt  = Kuantitas Standar 

HSt  = Harga Standar   KS  = Kuantitas Sesungguhnya 

 

Berdasarkan hasil perhitungan selisih kuantitas 

bahan baku diatas maka dapat diketahui bahwa PT. INKA 

(Persero) Madiun selama tahun 2010 bahan dengan kode 

M-1 dan M-3 mempunyai nilai SHB 0 (Nol) yang artinya 

bahwa kuantitas standard dan kuantitas sesungguhnya 

mempunyai nilai yang sama. Sedangkan M-2, M-4, M-5 

dan M-6 mempunyai selisih yang bersifat menguntungkan 

(F/farovable) karena selisih bernilai negativ. Pada selisih 

kuantitas bahan baku tahun 2010 kode bahan M-7 (Air 
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Conditioner) tidak dimasukkan, dikarenakan pada tahun 

2010 PT .INKA memproduksi Kereta api jenis K3 (Non 

AC). Total selisih kuantitas bahan baku tahun 2010 sebesar 

Rp.314.085.166 dan bersifat  menguntungkan, sehingga 

terjadi efisiensi pada kuantitas bahan baku. Farovable ini 

dapat terjadi karena pada saat PT. INKA (Persero) Madiun 

memproduksi 11 unit K3 NON AC bahan baku yang 

digunakan tidak melebihi kuota dari standar kuantitas 

bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

meskipun terdapat selisih kuantitas bahan baku yang 

bernilai nol sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah bahan 

baku sesungguhnya lebih kecil dari jumlah bahan baku 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dari hasil 

perhitungan di atas, maka analisis selisih biaya bahan baku 

dapat diringkas sebagai berikut : 

    SHB = Rp.   13.252.519 ( F )  (Tabel 4.5) 

    SKB = Rp. 314.085.166 ( F )  (Tabel 4.6) 

 Rp. 327.337.685 ( F ) 

Keterangan : 

SHB  : Selisih Harga Beli Bahan Baku 

SKB  : Selisih Kuantitas Bahan Baku 

UF  : Unfarovable 

F  : Farovable 
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Jadi total selisih biaya bahan baku PT. INKA 

(Persero) Madiun pada tahun 2010 sebesar Rp.327.337.685 

dan merupakan selisih yang bersifat  menguntungkan atau 

Farovable. Berdasarkan biaya bahan baku  maka dapat 

disimpulkan bahwa selama tahun 2010 PT. INKA Madiun 

cukup efektif dalam mengendalikan  salah satu elemen 

biaya produksi. Perusahaan masih dapat memperkirakan 

biaya bahan baku yang akan digunakan dan masih dapat 

mempergunakan bahan baku sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan perusahaan. 

Berikut adalah hasil rekapitulasi perhitungan selisih 

harga bahan baku PT INKA (Persero) Madiun pada tahun 

2010, 2011 sampai dengan tahun 2012 dapat ditampilkan 

pada tabel 4.8 sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

 REKAPITULASI PERHITUNGAN  

SELISIH HARGA BAHAN BAKU 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Kode 

(*) 

2010 

(Rp) 

2011 

(Rp) 

2012 

(Rp) 

1 M-1 -28.128 -77.352 4.570.721 

2 M-2 - 10.500 336.500 

3 M-3 -139.878 -349.695 19.658.416 

4 M-4 - 967.869 105.449.925 

5 M-5 -13.084.513 -35.684.103 2.085.232.516 

6 M-6 - 203.528 221.614.728 

7 M-7  -109.383.000 6.510.718.000 

TOTAL -13.252.519 -144.312.253 8.947.580.806 

Sumber : data primer yang telah diolah 

(*) : 

M-1 : Wire, weldingrod  M-4 : Moulding, Pipa   M-7 : Air Conditioner 
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M-2 : Roundbar sus   M-5 : Plat 

M-3 : Linox stone   M-6 : Round bar, pipa 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan selisih 

harga bahan baku  PT. INKA (Persero) Madiun pada tahun 

2010, 2011 dan 2012 diatas dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2010 dan tahun 2011 mempunyai selisih yang 

bersifat menguntungkan (F/Farovable) dikarenakan total 

hasilnya bernilai negative. Sedangkan pada tahun 2012 

mempunyai selisih yang bersifat tidak menguntungkan 

(UF/Unfarovable) dikarenakan total hasil yang bernilai 

positive. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 terjadi 

kenaikan harga pasar bahan baku yang tidak diperkirakan 

sebelumnya oleh perusahaan. Oleh sebab itu terjadi 

pembengkakan pada biaya bahan baku hingga melebihi 

biaya-biaya yang telah di rencanakan oleh standar 

perusahaan. 

Sedangkan berikut dibawah ini adalah hasil 

rekapitulasi perhitungan selisih kuantitas bahan baku PT 

INKA (Persero) Madiun pada tahun 2010, 2011 sampai 

dengan tahun 2012 dapat ditampilkan pada tabel 4.9 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

REKAPITULASI PERHITUNGAN 

SELISIH KUANTITAS BAHAN BAKU 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Kode 

(*) 

2010 

(Rp) 

2011 

(Rp) 

2012 

(Rp) 

1 M-1 - - -3.164.337 

2 M-2 -42.130 -116.815 -195.330 

3 M-3 - - -13.987.716 

4 M-4 -13.622.376 -37.160.154 -61.933.590 

5 M-5 -271.802.550 -741.559.410 -1.236.274.240 

6 M-6 -28.618.110 -78.152.172 133.127.204 

7 M-7  -2.279.251.746 -3.817.283.412 

TOTAL -314.085.166 -3.136.240.297 -5.265.965.533 

Sumber : data primer yang telah diolah 

(*) : 

M-1 : Wire, weldingrod  M-4 : Moulding, Pipa   M-7 : Air Conditioner 

M-2 : Roundbar sus   M-5 : Plat 

M-3 : Linox stone   M-6 : Round bar, pipa 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan selisih 

kuantitas bahan baku  PT. INKA (Persero) Madiun pada 

tahun 2010, 2011 dan 2012 diatas dapat diketahui bahwa 

pada tahun 2010, 2011, dan 2012 mempunyai selisih yang 

bersifat menguntungkan (F/Farovable) dikarenakan total 

hasilnya bernilai negative. Hal ini disebabkan PT. INKA 

(Persero) Madiun saat memproduksi 50 unit K3 AC pada 

tahun 2010, 30 unit K3 AC tahun 2011 dan 11 K3 NON 

AC tahun 2010, bahan baku yang digunakan tidak melebihi 

kuota dari standar kuantitas bahan baku yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan sehingga jumlah bahan baku 

sesungguhnya lebih kecil dari jumlah bahan baku standar 
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yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu kuantitas 

bahan baku yang dibeli tidak melebihi standar rencana 

perusahaan. Meskipun rekapitulasi perhitungan selisih 

kuantitas bahan baku pada tahun 2012 menunjukkan sifat 

yang menguntungkan atau (F/Favorable), angka tersebut 

tidak cukup untuk menutup kerugian pada selisih harga 

bahan baku pada tahun 2012 yang mempunyai sifat tidak 

menguntungkan (UF/Unfavorable).  

2. Analisis Selisis Biaya Tenaga Kerja 

Analisis selisih biaya tenaga kerja terdirir dari selisih 

upah tarif dan selisih efisiensi upah. Analisis selisih biaya 

tenaga kerja ini digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi 

perusahaan dalam nentapkan standar yang telah di tetapkan 

perusahanaan. Hal ini untuk mengetahui apakah perusahaan 

telah cukup efisien dalam menentukan standar biaya tenaga 

kerja. Berikut adalah rekapitulasi biaya tenaga kerja penelitian, 

dapat dilihat pada table 4.10 : 
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Tabel 4.10 

Rekapitulasi Biaya Tenaga Kerja Penelitian 

PT. INKA (Persero) Madiun 

Tahun Tenaga 

Kerja 

Jumlah 

TKLP 

Tariff 

Upah 

Standar 

Realisasi Jam Kerja 

Standar 

Realisasi 

2010 

11 K3 

NON 

AC 

Tenaga 

Kerja 

Langsung 

Produksi 

371 12.140/Jam 12.019/Jam 123.365 Jam 118.720 Jam 

2011 

30 K3 

AC 

Tenaga 

Kerja 

Langsung 

Produksi 

371 12.390/Jam 12.265/Jam 336.450 Jam 320.544 Jam 

2012 

50 K3 

AC 

Tenaga 

Kerja 

Langsung 

Produksi 

371 12.390 /Jam 12.640/Jam 560.750 Jam 552.048 Jam 

Sumber : data primer yang telah diolah 

a. Selisih Tarif Upah 

Selisish tariff upah terdiri dari tariff upah standar, 

tariff upah sesungguhnya dan jam kerja standar. Selisih 

tariff upah memiliki rumus sebagai berikut : 

STU = ( TUSt – TUS ) x JKSt, 

Keterangan : 

STU  : Selisih Tarif Upah 

TUSt  : Tarif Upah Standar 

TUS  : Tarif Upah Sesungguhnya 

JKSt  : Jam Kerja Standar 

Jika TUS lebih kecil dari pada TUSt, maka STU 

bersifat menguntungkan, namun jika TUS lebih besar dari 

TUSt maka STU bersifat tidak menguntungkan. Berikut 
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adalah perhitungan analisis selisih tariff upah tenaga kerja 

untuk tahun 2012 pada PT. INKA (Persero) Madiun : 

Analisis selisih tariff upah tenaga kerja (STU) 

PT.INKA (Persero) Madiun tahun 2012. 

STU = ( TUSt – TUS ) x JKSt, 

        = ( TUSt – TUS ) x JKSt 

        = ( 12.390 – 12.640 ) x 560.750 

        = -250 x 560.750 

        = -140.187.500 ( R ) 

Berdasarkan selisih tariff upah diatas maka dapat 

diketahui bahwa selama tahun 2012 tarif upah tenaga kerja 

PT. INKA (Persero) Madiun mempunyai selisih negative 

atau tidak menguntungkan. Total selisih tariff upah tenaga 

kerja pada tahun 2012 sebesar Rp. 140.187.500 dan bersifat 

tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan karena pada 

tahun 2012 PT. INKA (Persero) Madiun mengalami 

kenaikan tariff upah Tenaga Kerja Langsung Produksi, 

selain itu perusahaan kurang cermat dalam menyeleksi 

tenaga kerja yang produktif dan tidak produktif sehingga 

membuat perusahaan kurang efisien dalam menjalankan 

produksi. 
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b. Selisih Efisiensi Upah 

Selisish efisien upah terdiri dari jam kerja standar, 

jam kerja sesungguhnya dan tariff upah standar. Selisih 

efisiensi upah memiliki rumus sebagai berikut : 

SEU = ( JKSt –  JKS )  x  TUSt 

Keterangan : 

SEU  : Selisish Efisien Upah 

JKSt  : Jam Kerja Standar 

JKS  : Jam Kerja Sesungguhnya 

TUSt  : Tarif Upah Standar 

Jika JKS lebih kecil dari pada JKSt, maka SEU 

bersifat menguntungkan, namun jika JKS lebih besar dari 

JKSt maka SEU bersifat tidak menguntungkan. Berikut 

adalah perhitungan analisis selisih efisiensi upah tenaga 

kerja PT. INKA (Persero) Madiun tahun 2012 : 

Analisis selisih efisiensi upah tenaga kerja (SEU) 

PT.INKA (Persero) Madiun tahun 2012. 

SEU = ( JKSt –  JKS )  x  TUSt 

        = ( JKSt –  JKS )  x  TUSt 

        = ( 560.750 – 552.048) x 12.390 

        = 8702 x 12.390 

        = 107.817.780 ( L ) 
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Berdasarkan selisih efisiensi upah tenaga kerja 

diatas maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2012 

efisiensi upah tenaga kerja pada PT. INKA (Persero) 

Madiun mempunyai selisih yang positif atau 

menguntungkan. Total selisih efisiensi upah tenaga kerja 

tahun 2012 sebesar Rp. 107.817.780 dan bersifat 

menguntungkan. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 PT. 

INKA (Persero) Madiun jam kerja untuk memproduksi 50 

unit K3 AC masih dibawah standar jam kerja yang telah 

ditentukan oleh perusahaan, untuk itu perusahaan telah 

cukup efektif dan efisien dalam mengelola tingkan efisiensi 

upah tenaga kerja PT. INKA. Dari hasil perhitungan di atas, 

maka analisis selisih biaya tenaga kerja dapat diringkas 

sebagai berikut : 

STU = Rp. 140.187.500 ( R ) 

SEU = Rp. 107.817.780 ( L ) 

            Rp.   32.369.720 ( R ) 

Keterangan : 

STU  : Selisih Tarif Upah 

SEU  : Selisih Efisiensi Upah 

L  : Laba 

R  : Rugi 
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Jadi total selisih biaya tenaga kerja selama tahun 

2012  PT. INKA (Persero) Madiun sebesar Rp. 332.369.720  

merupakan selisih yang bersifat tidak menguntungkan atau 

Unfarovable. Berdasarkan biaya tenaga kerja yang telah 

dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa selama 

tahun 2012 PT. INKA Madiun tidak cukup efektif dalam 

mengendalikan  salah satu elemen biaya produksi. Hal ini 

disebabkan karena pada tahun 2012 tarif upah pada PT. 

INKA (Persero) Madiun mengalami kenaikan. Meskipun 

selisih efisiensi upah bersifat menguntungkan namun tetap 

saja tidak bias menutup kerugian tariff upah pada tahun 

2012 PT.INKA (Persero) Madiun sehingga membuat 

perusahaan kurang efisien dalam menjalankan produksi 

Berikut ini adalah hasil rekapitulasi perhitungan 

analisis selisih tarif upah PT INKA (Persero) Madiun tahun 

2012, 2011 sampai dengan tahun 2010 ditampilkan pada 

tabel 4.11 sebagai berikut  

Tabel 4.11 

REKAPITULASI PERHITUNGAN  

SELISIH TARIF UPAH 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Tahun TUS/Rp TUSt/Rp JKSt/Jam STU/Rp Ket 

(*) 

1 2012 12.640 12.390 560.750 -140.187.500 R 

2 2011 12.265 12.390 336.450 42.056.250 L 

3 2010 12.019 12.140 123.365 14.927.165 L 

       

Sumber : data primer yang telah diolah 

(*) : L (Laba), R(Rugi) 
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TUS  : Tarif Upah Sesungguhnya 

TUSt  : Tarif Upah Standar 

JKSt  : Jam Kerja Standar 

STU  : Selisih Tarif Upah 

 

Berdasarkan perhitungan selisih tarif upah PT. 

INKA (Persero) Madiun tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012 mengalami naik turun. Pada tahun 2012 tarif upah 

sesungguhnya mengalami kenaikan dari standar tarif upah 

yang telah di rencanakan atau di tetapkan oleh perusahaan. 

Hal ini disebabkan kenaikan tariff upah yang tidak sesuai 

dengan rencana atau ketetapan standar upah yang telah di 

tetapkan oleh perusahaan. Sedangkan pada tahun 2011 tarif 

seungguhnya berada dibawah standar tariff upah yang telah 

di rencanakan atau di tetapkan oleh perusahaan atau selisih 

biasa disebut bersifat menguntungkan. Begitu juga pada 

tahun 2010, tariff upah mempunyai sifat menguntungkan 

yaitu tariff sesungguhnya berada dibawah tariff standar. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

2012 PT. INKA kurang efisien dalam menetapkan standar 

tariff upah pegawai, hal tersebut dikarenakan terjadinya 

kenikan tariff upah pada PT. INKA yang tidak 

memprediksi terlebih dahulu. Sedangkan pada tahun 2011 

dan tahun 2010 PT. INKA telah cukup efisien dalam 

menentukan standar tariff upah pegawai,hal ini disebabkan 
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karena tariff upah pegawai masih berada dibawah standar 

perusahaan. 

Sedangkan berikut ini adalah hasil rekapitulasi 

perhitungan analisis selisih efisiensi upah PT INKA 

(Persero) Madiun tahun 2012, 2011 dan tahun 2010 

ditampilkan pada tabel 4.12 sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

REKAPITULASI PERHITUNGAN  

SELISIH EFISIENSI UPAH 

PT. INKA (Persero) Madiun 

No Tahun JKSt/Jam JKS/Jam TUSt/Rp SEU/Rp Ket 

(*) 

1 2012 560.750 552.048 12.390 107.817.780 L 

2 2011 336.450 320.544 12.390 197.075.340 L 

3 2010 123.365 118.720 12.140 56.390.300 L 

Sumber : data primer yang telah diolah 

(*) : L (Laba), R (Rugi) 

JKSt  : Jam Kerja Standar 

JKS  : Jam Kerja Sesungguhnya 

TUSt  : Tarif Upah Standar 

SEU  : Selisih Efisiensi Upah 

 

Berdasarkan analisis perhitungan selisih efisiensi 

upah PT.INKA (Persero) Madiun dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2012 mempunyai sifat yang menguntungkan. 

Hal ini disebabkan jam kerja pegawai masih berada 

dibawah standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya penyelesaian proyek dengan 

tepat waktu pada tahun 2010. Untuk itu PT. INKA telah 
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efisien dalam menetapkan standar waktu atau jam kerja 

untuk menyelesaikan target perusahaan secara tepat waktu. 

3. Selisih Biaya OverHead 

Analisis selisih biaya overhead terdiri dari selisih anggaran, 

selisih kapasitas dan selisih efisiensi. Analisis selisih biaya 

overhead pabrik digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi 

perusahaan dalam mentapkan standar biaya pabrik unrtuk 

berproduksi yang telah di tetapkan perusahanaan. Hal ini untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah cukup efisien dalam 

menentukan standar biaya overhead pabrik. Berikut adalah 

rekapitulasi biaya overhead penelitian, dapat dilihat pada tabel 

4.13 : 

Tabel 4.13 

Rekapitulasi Biaya Overhead Penelitian 

PT. INKA (Persero) Madiun 

Tahun Overhead  

Pabrik 

Jumlah Biaya 

Tak Langsung 

Kapasitas 

Normal 

Realisasi Tarif 

Tetap 

Standar 

Tarif 

Variabel 

Standar 

Total 

Tarif 

Standar 

2010 

11 K3 

NON AC 

Biaya Tak 

Langsung 

4.450.325.634 389.160 338.400 5938 6.829 12.767 

2011 

30 K3 AC 

Biaya Tak 

Langsung 

4.609.770.896 389.160 341.784 5938 6.829 12.767 

2012 

50 K3 AC 

Biaya Tak 

Langsung 

15.127.251.209 389.160 348.620 5938 6.829 12.767 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

a. Selisih Anggaran 

Selisih anggaran overhead terdiri dari biaya 

overhead pabrik atau perusahaan yang sesungguhnya, biaya 
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overhead pabrik yang telah direncanakan atau dianggarkan. 

Selisih anggaran memiliki rumus sebagai berikut : 

SA = BOPss – BOPKss 

SA = BOPss – [(KN x TTst) + (Kpss x TVst) 

Keterangan : 

SA  : Selisih Anggaran 

BOPss  : Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya 

KN  : Kapasitas Normal 

TTst  : Tarif Tetap Standar 

Kpss  : Kapasitas Sesungguhnya 

TVst  : Tarif Variable Standar 

 

Jika BOPss lebih kecil dari pada BOPKss, maka SA 

bersifat menguntungkan, namun jika BOPss lebih besar dari 

BOPKss maka SA bersifat tidak menguntungkan. Berikut 

adalah perhitungan analisis selisih anggaran overhead 

pabrik atau perusahaan PT. INKA (Persero) Madiun tahun 

2010 : 

Analisis selisih anggaran overhead pabrik atau 

perusahaan (SA) PT. INKA (Persero) Madiun tahun 2010. 

SA = BOPss – BOPKss 

SA = BOPss – [(KN x TTst) + (Kpss x TVst)] 

SA = 4.450.325.634 – [(389.160 x 5938) + (338.400 x 6.829)] 

SA = 4.450.325.634 – (2.310.832.080 + 2.314.317.600) 
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SA = 4.450.325.634 – 4.625.149.680 

SA = - 174.824.046 (M) 

 

Berdasarkan selisih anggaran overhead pabrik diatas 

maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 anggaran 

overhead perusahaan pada PT. INKA mempunyai selisih 

yang negativ atau menguntungkan. Pada selisih anggaran 

overhead pabrik tahun 2010 BOPss memiliki jumlah biaya 

yang lebih kecil dari pada BOPKss, hal ini mengakibatkan 

bahwa hasil selisih anggaran overhead pabrik atau 

perusahaan pada PT. INKA Madiun mempunyai selisih 

yang menguntungkan. Total selisih anggaran overhead 

pabrik atau perusahaan tahun 2010 sebesar Rp. 174.824.046 

dan bersifat menguntungkan. Hal ini disebabkan jam kerja 

dan tariff upah pegawai berada dibawah standar perusahaan 

dan memperlihatkan bahwa perusahaan telah cukup efektif 

dan efisien dalam mengelola biaya anggaran overhead 

pabrik untuk berproduksi pada PT. INKA (Persero) 

Madiun. 

Berikut adalah hasil rekapitulasi selisih anggaran 

overhead pabrik atau perusahaan PT INKA (Persero) 

Madiun tahun 2010, 2011 sampai  tahun 2012, dapat dilihat 

dalam tabel 4.14 sebagai berikut ini : 
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Tabel 4.14 

Selisih Anggaran Overhead Pabrik 

PT. INKA (Persero) Madiun 

Tahun BOPss 

(Rp) 

KN 

(Jam) 

TTst 

(Rp) 

Kpss 

(Jam) 

TVst 

(Rp) 

SA 

(Rp) 

Ket 

(*) 

2010 4.450.325.634 389.160 5938 338.400 6.829 - 174.824.046 M 

2011 4.609.770.896 389.160 5938 341.784 6.829 - 35.104.120 M 

2012 15.127.251.209 389.160 5938 348.620 6.829 10.435.693.149 TM 

Sumber : Data yang telah diolah 

(*) : M (Menguntungkan), TM (Tidak Menguntungkan) 

SA  : Selisih Anggaran 

BOPss  : Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya 

KN  : Kapasitas Normal 

TTst  : Tarif Tetap Standar 

Kpss  : Kapasitas Sesungguhnya 

TVst  : Tarif Variable Standar 

 

Berdasarkan perhitungan hasil selisih anggaran 

overhead pabrik diatas maka dapat diketahui bahwa selama 

tahun 2010 sampai tahun 2011 anggaran overhead pabrik 

PT INKA (Persero) Madiun mempunyai selisih yang 

menguntungkan namun pada tahun 2012 anggaran 

overhead pabrik PT INKA (Persero) Madiun mengalami 

kerugian yang signifikan. Jika keuntungan pada tahun 2010 

dan 2011 terjadi dikarenakan pada selisih anggaran 

overhead pabrik tahun 2010 dan 2011 BOPss memiliki 
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jumlah biaya yang lebih kecil dari pada BOPKss, hal ini 

mengakibatkan bahwa hasil selisih anggaran overhead 

pabrik atau perusahaan pada PT. INKA Madiun 

mempunyai selisih yang menguntungkan. Namun pada 

tahun 2012 terjadi sebaliknya bahwa pada tahun tersebut 

BOPss memiliki jumlah biaya yang lebih besar dari pada 

BOPKss, hal ini yang menjadikan pada tahun 2012 

anggaran biaya overhead PT INKA Madiun terjadi tidak 

efisien atau tidak menguntungkan, BOPss ini mempunyai 

nilai yang lebih besar dari pada BOPKss dikarenakan 

terjadinya kenaikan biaya-biaya tak langsung seperti biaya 

perawatan mesin beban pegawai dll. 

b. Selisih Kapasitas 

Selisih kapasitas overhead terdiri dari biaya 

overhead pabrik atau perusahaan yang dibebankan dan 

biaya overhead pabrik yang telah direncanakan atau 

dianggarkan. Selisih kapasitas memiliki rumus sebagai 

berikut : 

SK = BOPKss – BOPB 

SK = [(KN x TTst) + (Kpss x TVst) – (Kpss x Tst) 

Keterangan : 

SK  : Biaya Overhead Pabrik Pada Kapasitas Sesungguhnya 

KN  : Kapasitas Normal 

TTst  : Tarif Tetap Standar 
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Kpss  : Kapasitas Sesungguhnya 

TVst  : Tarif Variable Standar 

Tst  : Tarif Total Standar 

Jika BOPKss lebih kecil dari pada BOPB, maka SK 

bersifat tidak menguntungkan, namun jika BOPKss lebih 

besar dari BOPB maka SK bersifat menguntungkan. 

Berikut adalah perhitungan analisis selisih kapasitas 

overhead pabrik atau perusahaan PT. INKA (Persero) 

Madiun tahun 2010 : 

Analisis selisih kapasitas overhead pabrik (SK) PT. 

INKA (Persero) Madiun tahun 2010. 

SK = BOPKss – BOPB 

SK = [(KN x TTst) + (Kpss x TVst) – (Kpss x Tst) 

SK = [(389.160 x 5938) + (338.400 x 6.829)] – (338.400 x 12.767) 

SK = (2.310.832.080 + 2.314.317.600) – 4.320.352.800 

SK = 4.625.149.680 – 4.320.352.800 

SK = 304.796.880 (M) 

 

Berdasarkan selisih kapasitas overhead pabrik diatas 

maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 kapasitas 

overhead perusahaan pada PT. INKA (Persero) Madiun 

mempunyai selisih yang positif atau menguntungkan. Pada 

selisih kapasitas overhead pabrik tahun 2010 BOPKss 

memiliki jumlah biaya yang lebih besar dari pada BOPB, 
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hal ini mengakibatkan bahwa hasil selisih kapasitas 

overhead pabrik atau perusahaan pada PT. INKA Madiun 

mempunyai kondisi selisih yang baik. Total selisih 

kapasitas overhead pabrik atau perusahaan tahun 2010 

sebesar Rp. 304.796.880 dan bersifat menguntungkan. Hal 

ini disebabkan pada tahun 2010 kapasitas sesungguhnya 

pada biaya overhead menunjukkan nilai yang lebih kecil 

atau berada dibawah kapasitas standar hal ini 

memperlihatkan bahwa perusahaan telah cukup efektif dan 

efisien dalam mengelola biaya kapasitas overhead pabrik 

untuk berproduksi pada PT. INKA (Persero) Madiun. 

Berikut adalah hasil rekapitulasi selisih kapasitas 

overhead pabrik atau perusahaan PT INKA (Persero) 

Madiun tahun 2010, 2011 sampai dengan tahun 2012, dapat 

dilihat dalam tabel 4.15 sebagai berikut ini : 

Tabel 4.15 

Selisih Kapasitas Overhead Pabrik 

PT. INKA (Persero) Madiun 

Tahun KN 

(Jam) 

TTst 

(Rp) 

Kpss 

(Jam) 

TVst 

(Rp) 

Tst 

(Rp) 

SK 

(Rp) 

Ket 

(*) 

2010 389.160 5938 338.400 6.829 12.767 304.796.880 M 

2011 389.160 5938 341.784 6.829 12.767 281.318.688 M 

2012 389.160 5938 348.620 6.829 12.767 240.726.520 M 

Sumber : Data yang telah diolah 

(*) : M (Menguntungkan), TM (Tidak Menguntungkan) 

SK  : Biaya Overhead Pabrik Pada Kapasitas Sesungguhnya 
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KN  : Kapasitas Normal 

TTst  : Tarif Tetap Standar 

Kpss  : Kapasitas Sesungguhnya 

TVst  : Tarif Variable Standar 

Tst  : Tarif Total Standar 

 

Berdasarkan perhitungan hasil rekapitulasi analisis 

selisih kapasitas overhead pabrik diatas maka dapat 

diketahui bahwa selama tahun 2010, 2011 sampai tahun 

2012 kapasitas overhead pabrik PT INKA (Persero) 

Madiun mempunyai selisih yang menguntungkan.  Hal 

tersebut terjadi dikarenakan BOPKss lebih besar bila 

dibandingan dengan BOPB. Namun dapat diketahui juga 

bahwa keuntungan tersebut semakin turun pada tahun 2011 

dan 2012, hal tersebut dikarenakan bahwa pada tahun 2012 

terjadi kenaikan biaya-biaya tak langsung seperti biaya 

perawatan mesin, beban pegawai dll. 

c. Selisih Efisien 

Selisih efisien overhead terdiri dari biaya overhead 

pabrik atau perusahaan yang dibebankan dengan biaya 

overhead pabrik standar perusahaan. Selisih efisien 

memiliki rumus sebagai berikut : 

SE = BOPB – BOPst 

   SE = (Kpss x Tst) – (Kpst x Tst) 
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   SE = (Kpss – Kpst) Tst 

   Keterangan : 

SE  : Selisih Efisien 

   Kpss  : Kapasitas Sesungguhnya 

   KPst  : Kapasitas Standar 

   Tst  : Tarif Total Standar 

Jika BOPB lebih kecil dari pada BOPst, maka SE 

bersifat menguntungkan, namun jika BOPB lebih besar dari 

BOPst maka SE bersifat tidak menguntungkan. Berikut 

adalah perhitungan analisis selisih efisien overhead pabrik 

atau perusahaan PT. INKA (Persero) Madiun tahun 2010 : 

Analisis selisih efisien overhead pabrik (SE) PT. 

INKA (Persero) Madiun tahun 2010. 

   SE = BOPB – BOPst 

   SE = (Kpss x Tst) – (Kpst x Tst) 

   SE = (Kpss – Kpst) x Tst 

   SE = (338.400 – 389.160) x 12.767 

   SE = - 50.760 x 12.767 

   SE = - 648.052.920 (M) 

 

Berdasarkan selisih efisien overhead pabrik diatas 

maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 efisien 

overhead perusahaan pada PT. INKA (Persero) Madiun 

mempunyai selisih yang negative atau menguntungkan. 
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Pada selisih efisien overhead pabrik tahun 2010 BOPB 

memiliki jumlah biaya yang lebih kecil dari pada BOPst, 

hal ini mengakibatkan bahwa hasil selisih efisien overhead 

pabrik atau perusahaan pada PT. INKA Madiun 

mempunyai selisih yang menguntungkan. Total selisih 

efisien overhead pabrik atau perusahaan tahun 2010 sebesar 

Rp. 648.052.920 dan bersifat menguntungkan. Hal ini 

disebabkan jam kerja dan tariff upah pegawai berada 

dibawah standar perusahaan dan memperlihatkan bahwa 

perusahaan telah cukup efektif dan efisien dalam mengelola 

biaya efisiensi overhead pabrik untuk berproduksi pada PT. 

INKA (Persero) Madiun. 

Berikut adalah hasil rekapitulasi analisis selisih 

efisien overhead pabrik atau perusahaan PT INKA 

(Persero) Madiun tahun 2010, 2011 sampai dengan tahun 

2012, dapat dilihat dalam table 4.16 sebagai berikut ini : 

Tabel 4.16 

Selisih Efisien Overhead Pabrik 

PT. INKA (Persero) Madiun 

Tahun Kpss/Jam Tst/Rp Kpst/Jam SE/Rp Ket(*) 

2010 338.400 12.767 389.160 - 648.052.920 M 

2011 341.784 12.767 389.160 - 604.849.392 M 

2012 348.620 12.767 389.160 - 517.574.180 M 

Sumber : Data yang telah diolah 

(*) : M (Menguntungkan), TM (Tidak Menguntungkan) 

SE  : Selisih Efisien 
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Kpss  : Kapasitas Sesungguhnya 

KPst  : Kapasitas Standar 

Tst  : Tarif Total Standar 

 

Berdasarkan perhitungan hasil selisih efisien 

overhead pabrik diatas maka dapat diketahui bahwa selama 

tahun 2010, 2011 sampai tahun 2012 efisien overhead 

pabrik PT INKA (Persero) Madiun mempunyai selisih yang 

menguntungkan.  Hal tersebut terjadi dikarenakan kapasitas 

sesungguhnya berada dibawah kapasitas standar sehingga 

pada selisih efisien overhead pabrik tahun 2010 sampai 

tahun 2012 BOPB memiliki jumlah biaya yang lebih kecil 

dari pada BOPst, hal ini mengakibatkan bahwa hasil selisih 

efisien overhead pabrik atau perusahaan pada PT. INKA 

Madiun mempunyai kondisi selisih yang baik. Namun 

dapat diketahui juga bahwa keuntungan tersebut semakin 

turun pada tahun 2011 dan 2012, hal tersebut dikarenakan 

bahwa pada tahun 2012 terjadi kenaikan biaya-biaya tak 

langsung seperti biaya perawatan mesin, beban pegawai dll. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan : 

1. Dengan adanya penerapan biaya standar, dapat diketahui 

penyimpangan biaya yang dianggarkan dengan biaya sesungguhnya 

dan memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan. 

2. Berdasarkan analisis biaya produksi perusahaan telah dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu analisis biaya bahan baku,analisis biaya tenaga kerja 

dan analisis biaya overhead pabrik. Diperoleh hasil bahwa pada 

analisis selisish harga bahan baku pada analisis biaya bahan baku pada 

tahun 2012 telah mengalami peningkatan biaya diluar anggaran 

perusahaan,hal ini disebabkan karena tarif anggaran terlalu kecil 

sehingga penggunaan unit bahan baku melebihi standar yang 

ditentukan dan terjadinya kenaikan harga beberapa unit bahan baku 

yang tidak diantisipasi / diprekdisikan sebelumnya oleh perusahaan 

sehingga perusahaan kurang efisien dalam menetapkan standar biaya 

bahan baku sedangkan untuk selisish kuantitas bahan baku pada tahun 

2012 masih dalam standar ketentuan perusahaan. Begitu juga untuk 

selisish harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku untuk tahun 

2010 sampai dengan 2011 masih bersifat menguntungkan bagi PT. 

INKA. 
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3. Berdasarkan analisis biaya produksi perusahaan untuk analisis tenaga 

kerja PT. INKA pada tahun 2012 juga telah mengalami peningkatan 

biaya pada selisih biaya tariff upah tenaga kerja diluar anggaran 

perusahaan,hal ini disebabkan perusahaan kurang efisien dalam 

menetapkan standar biaya tenaga kerja. Sedangkan untuk selisish 

efisiensi upah tenaga kerja pada tahun 2012 masih dalam ketentuan 

standar yang telah ditetapkan perusahaan. Sedangkan selisih tariff upah 

tenaga kerja dan selisih efisiensi tenaga kerja untuk tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2011 masih dalam standar ketentuan perusahaan. 

4. Berdasarkan analisis selisih biaya overhead perusahaan PT. INKA 

tahun 2012 mengalami peningkatan biaya diluar anggaran perusahaan. 

Hal ini disebabkan karena perusahaan kurang efisien dalam 

menetapkan standar biaya. Sedangkan untuk tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2011 analisis selisih biaya overhead perusahaan masih 

dalam standar ketentuan perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti perlu 

memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa analisis selisih harga 

bahan baku pada tahun 2012 telah mengalami peningkatan biaya diluar 

standar biaya yang telah direncanakan, hal ini disebabkan kurangnya 

efisiensi perusahaan untuk itu di sarankan lebih mengkaji rencana atau 
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anggaran biaya untuk keperluan bahan baku baik harga maupun 

kuantitas yang tidak terduga. PT. INKA hendaknya lebih cermat 

memprediksi kelonjakan harga bahan baku pasar agar kerugian bias 

dapat teratasi atau dihindari 

2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa analisis selisih tariff 

upah tenaga kerja mengalami peningkatan biaya diluar standar biaya 

yang telah direncanakan, hal ini disebabkan karena kurangnya efisiensi 

perusahaan untuk itu hendaknya PT. INKA untuk lebih cermat 

menyeleksi tenaga kerja yang produktif dan menekan tariff upah 

pegawai. 

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa analisis selisih biaya 

overhead perusahaan telah mengalami peningkatan biaya diluar standar 

biaya yang telah dianggarkan atau direncanakan, hal ini dikarenakan 

perusahaan kurangnya efiensi perusahaan, hendaknya perusahaan bisa 

lebih efektif dalam menganggarkan biaya agar over cost dapat teratasi. 

4. PT. INKA Madiun hendaknya perlu lebih berhati-hati dalam 

menetapkan sistem biaya standar pada biaya bahan baku sehingga 

selisih yang bersifat merugikan dapat dihindari. 

5. Untuk menambah efektifitas biaya standar sebagai alat pengendalian, 

perusahaan harus melakukan analisis selisih tiap bulan atau triwulan 

secara lengkap dan terperinci sehingga penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi dapat segera diatasi dan langkah-langkah perbaikan dapat 

dilakukan dengan cepat dan tepat. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1 : Analisis selisih harga bahan baku (SHB) PT.INKA (Persero) 

Madiun tahun 2011. 

 

   Wire,weldingrod (M-1) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (348.077 – 351.593) x 22 

   = - 3516 x 22 

   = - 77.352 (L)  

   Roundbar sus (M-2) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (1.950 – 1.915) x 300 

   = 35 x 300 

   = 10.500 (R) 

   Linox stone (M-3) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (6.923.919 – 6.993.858) x 5 

   = - 69.939 x 5 

   = - 349.695 (L) 

 



   Moulding (M-4) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (5.050 – 5.023) x 35.847 

   = 27 x 35.847  

   = 967.869 (R) 

   Plat (M-5) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (338.471 – 341. 890) x 10.437 

   = - 3.419 x 10.437 

   = - 35.684.103 (L) 

   Roundbar Pipa (M-6) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (70.700 – 70.662) x 5.356 

   = 338 x 5.356 

   = 203.528 (R) 

   Air Conditioner (M-7) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = ( 18.348.197 – 18.530.502) x 600 



   = - 182.305 x 600 

   = - 109.383.000 (L) 

LAMPIRAN 2 : Analisis selisih kuantitas bahan baku (SKB) PT.INKA 

(Persero) Madiun tahun 2011. 

 

   Wire,weldingrod (M-1) 

   = (KS - KSt) x HSt   

= (22 – 22) x 351.593 

   = 0 x 351.593 

   = - (R) 

   Roundbar Sus (M-2) 

   = (KS - KSt) x HSt 

= (300 – 361) x 1915 

   = - 61 x 1915 

   = - 116.815 (L) 

   Linox Stone (M-3) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (5 – 5) x 6.993.858 

   = 0 x 6.993.858 



   = - (R) 

   Moulding Pipa (M-4) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (35.847 – 43.245) x 5023 

   = - 7.398 x 5023 

   = - 37.160.154 (L) 

   Plat (M-5) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (10.437 – 12.606) x 341.890 

   = - 2.169 x 341.890 

   = - 741.559.410 (L) 

   Roundbar Pipa (M-6) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (5.356 – 6.462) X 70.662 

   = - 1.106  x 70.662 

   = - 78.152.172 (L) 

   Air Conditioner (M-7) 

   = (KS - KSt) x HSt  



   = (600 – 723) x 18.530.502 

   = - 123 x 18.530.502 

   = - 2.279.251.746 (L) 

LAMPIRAN 3 : Analisis selisih harga bahan baku (SHB) PT.INKA (Persero) 

Madiun tahun 2010. 

 

   Wire,weldingrod (M-1) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (348.077 – 351.593) x 8 

   = - 3516 x 8 

   = - 28.128 (L)  

   Roundbar sus (M-2) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (1.915 – 1.915) x 110 

   = 0 x 110 

   = - (R) 

   Linox stone (M-3) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (6.923.919 – 6.993.858) x 2 



   = - 69.939 x 2 

   = - 139.878 (L) 

   Moulding (M-4) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (5.023 – 5.023) x 13.144 

   = 0 x 13.144 

   = - (R) 

   Plat (M-5) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (338.471 – 341. 890) x 3.827 

   = - 3.419 x 3.827 

   = - 13.084.513 (L) 

   Roundbar Pipa (M-6) 

   = (HS - HSt) x KS 

   = (70.662 – 70.662) x 1.964 

   = 0 x 1.964 

   = - (R) 

 



LAMPIRAN 4 : Analisis selisih kuantitas bahan baku (SKB) PT.INKA 

(Persero) Madiun tahun 2010. 

 

   Wire,weldingrod (M-1) 

   = (KS - KSt) x HSt   

= (8 – 8) x 351.593 

   = 0 x 351.593 

   = - (R) 

   Roundbar Sus (M-2) 

   = (KS - KSt) x HSt 

= (110 – 132) x 1.915 

   = - 22 x 1.915 

   = - 42.130 (L) 

   Linox Stone (M-3) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (5 – 5) x 6.993.858 

   = 0 x 6.993.858 

   = - (R) 

 



   Moulding Pipa (M-4) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (13.144 – 15.856) x 5023 

   = - 2.712 x 5023 

   = - 13.622.376 (L) 

   Plat (M-5) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (3.827 – 4.622) x 341.890 

   = - 795 x 341.890 

   = - 271.802.550 (L) 

   Roundbar Pipa (M-6) 

   = (KS - KSt) x HSt  

   = (1.964 – 2.369) X 70.662 

   = - 405 x 70.662 

   = - 28.618.110 (L) 

 

 



LAMPIRAN 5 : Analisis selisih tariff upah tenaga kerja (STU) PT.INKA 

(Persero) Madiun tahun 2011. 

STU = ( TUSt – TUS ) x JKSt 

        = ( 12.390 – 12.265 ) x 336.450 

        = 125 x 336.450 

        = 42.056.250 ( L ) 

LAMPIRAN 6 : Analisis selisih efisiensi upah tenaga kerja (SEU) PT.INKA 

(Persero) Madiun tahun 2011. 

SEU = ( JKSt –  JKS )  x  TUSt 

        = ( 336.450 – 320.544) x 12.390 

        = 15.906 x 12.390 

        = 197.075.340 ( L ) 

LAMPIRAN 7 : Analisis selisih tariff upah tenaga kerja (STU) PT.INKA 

(Persero) Madiun tahun 2010. 

STU = ( TUSt – TUS ) x JKSt 

        = ( 12.140 – 12.019 ) x 123.365 

        = 121 x 123.365 

        = 14.927.165 ( L ) 



LAMPIRAN 8 : Analisis selisih efisiensi upah tenaga kerja (SEU) PT.INKA 

(Persero) Madiun tahun 2010. 

SEU = ( JKSt –  JKS )  x  TUSt 

        = ( 123.365 – 118.720) x 12.140 

        = 4.645 x 12.140 = 56.390.300 ( L ) 

LAMPIRAN 9 : Analisis selisih anggaran overhead pabrik atau perusahaan  

(SA) PT. INKA (Persero) Madiun tahun 2011. 

SA = BOPss – BOPKss 

SA = BOPss – [(KN x TTst) + (Kpss x TVst)] 

SA = 4.609.770.896 – [(389.160 x 5938) + (341.784 x 6.829)] 

SA = 4.609.770.896 – (2.310.832.080 + 2.334.042.936) 

SA = 4.609.770.896 – 4.644.875.016 

SA = - 35.104.120 (M) 

LAMPIRAN 10 : Analisis selisih kapasitas overhead pabrik (SK) PT. INKA 

(Persero) Madiun tahun 2011. 

SK = BOPKss – BOPB 

SK = [(KN x TTst) + (Kpss x TVst) – (Kpss x Tst) 

SK = [(389.160 x 5938) + (341.784 x 6.829)] – (341.784 x 

12.767) 



SK = (2.310.832.080 + 2.334.042.936) – 4.363.556.328 

SK = 4.644.875.016 – 4.363.556.328 

SK = 281.318.688 (M) 

LAMPIRAN 11 : Analisis selisih efisien overhead pabrik (SE) PT. INKA 

(Persero) Madiun tahun 2011. 

   SE = BOPB – BOPst 

   SE = (Kpss x Tst) – (Kpst x Tst) 

   SE = (Kpss – Kpst) x Tst 

   SE = (341.784 – 389.160) x 12.767 

   SE = - 47.376 x 12.767 

   SE = - 604.849.392 (M) 

LAMPIRAN 12 : Analisis selisih anggaran overhead pabrik atau perusahaan  

(SA) PT. INKA (Persero) Madiun tahun 2012. 

SA = BOPss – BOPKss 

SA = BOPss – [(KN x TTst) + (Kpss x TVst)] 

SA = 15.127.251.209 – [(389.160 x 5938) + (348.620 x 6.829)] 

SA = 15.127.251.209 – (2.310.832.080 + 2.380.725.980) 

SA = 15.127.251.209 – 4.691.558.060 

SA = 10.435.693.149 (TM) 



LAMPIRAN 13 : Analisis selisih kapasitas overhead pabrik (SK) PT. INKA 

(Persero) Madiun tahun 2012. 

SK = BOPKss – BOPB 

SK = [(KN x TTst) + (Kpss x TVst) – (Kpss x Tst) 

SK = [(389.160 x 5938) + (348.620 x 6.829)] – (348.620 x 

12.767) 

SK = (2.310.832.080 + 2.380.725.980) – 4.450.831.540 

SK = 4.691.558060 – 4.450.831.540 

SK = 240.726.520 (M) 

LAMPIRAN 14 : Analisis selisih efisien overhead pabrik (SE) PT. INKA 

(Persero) Madiun tahun 2012. 

   SE = BOPB – BOPst 

   SE = (Kpss x Tst) – (Kpst x Tst) 

   SE = (Kpss – Kpst) x Tst 

   SE = (348.620 – 389.160) x 12.767 

   SE = - 40.540 x 12.767 

   SE = - 517.574.180 (M) 

 

 



LAMPIRAN 15 :  

 Beberapa contoh gambar produk kereta api sebagai berikut: 

Kereta penumpang (kereta penumpang kelas 1) 

 

 

 Kereta rel (terdapat 5 jenis kereta rel diantaranya adalah KRD, 

KRDE, Railbus, EMU dan CKRDE, berikut adalah salah satu 

contoh KRD) 

 

 Gerbong barang(terdapat 5 jenis gerbong barang di antaranya 

adalah oil tank wagon, ballast hopper wagon, KKBW, Pulp 

wagon, PPCW, Berikut adalah salah satu contoh gerbong 

barang jenis pulp wagon) 



 

 Lokomotif 

 

 INOBUS yang diproduksi terdiri atas 2 jenis yaitu bis tempel 

(articulated bus) dan bis tunggal (single bus). Berikut kedua 

jenis bis yang dikembangkan tersebut. Berikut contoh bis-

INOBUS 

 

 

 

 



 City Car – GEA 

City Car buatan PT INKA yang diberi nama GEA (Gulirkan 

Energi Alternatif). Gea memiliki kapasitas sebesar 650 cc, 

dengan kecepatan maksimal mencapai 85 km/jam. Berikut 

contoh mobil GEA: 

 

 

 Transportasi khusus ( terdapat 4 jenis tranportasi khusus di 

antaranya adalah Monorel, AGV-LGV, Urban Transport, TMC, 

Berikut adalah contoh dari Monorel) 
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PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO) 

 

 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

 

 

31 Desember 2011   

  

2011 

 

ASET 

 

 

ASET LANCAR 

 

 

Kas dan setara kas 86,292,309,371  

 

Piutang usaha 135,866,067,450  

 

Tagihan bruto pemberi kerja 242,045,894,945  

 

Piutang karyawan 283,011,979  

 

Piutang lain-lain 1,324,899,348  

 

Persediaan 351,359,385,324  

 

Pajak dibayar dimuka 66,541,547,965  

 

Uang muka dan biaya dibayar dimuka 76,412,860,461  

 

Aset lancar lainnya 1,243,440,366  

  

- 

 

Jumlah Aset Lancar 961,405,417,569  

  

- 

 

ASET TIDAK LANCAR - 

 

Penyertaan Saham - 

 

Aset tetap  64,109,374,059  

 

Beban Ditangguhkan 58,960,154,923  

 

Aset dalam proses - 

 

Aset tak berwujud 2,794,338,071  

 

Piutang karyawan 1,522,419,038  

 

Uang jaminan 264,303,553  

 

Aset pajak tangguhan 10,226,551,576  

 

Aset belum dimanfaatkan dan aset lainnya - 

 

PMN yang belum dimanfaatkan - 

  

- 

 

Jumlah Aset Tidak Lancar 137,877,141,219  

  

- 

 

JUMLAH ASET 1,099,282,558,787  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIABILITAS DAN EKUITAS - 

  

- 

 

LIABILITAS JANGKA PENDEK - 

 

Pihak berelasi - 

 

Pinjaman bank 584,067,573,155  

 

Utang usaha 157,731,700,276  

 

Utang pajak 4,595,933,237  

 

Utang lain-lain 8,944,340,943  

 

Pendapatan diterima dimuka - 

 

Beban yang masih harus dibayar 16,378,022,905  

 

Utang imbalan kerja yang jatuh tempo satu 

tahun 47,578,850  

 

Utang sewa yang akan jatuh tempo satu tahun 1,813,273,546  

 

Liabilitas diestimasi purna jurnal 7,535,120,359  

  

- 

 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 781,113,543,271  

  

- 

 

LIABILITAS JANGKA PANJANG - 

 

Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja  - 

 

Utang sewa 21,152,545,083  

 

Utang bank 1,734,794,269  

 

Pinjaman jangka panjang lainnya - 

  

- 

 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 22,887,339,352  

  

- 

 

EKUITAS - 

 

Ekuitas Yg Dpt Diatributkan Kpd Pemilik - 

  

- 

 

Modal saham 265,518,074,900  

 

Modal donasi - 

 

PMN yang blm ditentukan statusnya - 

 

Cadangan Umum  30,261,977,340  

 

Selisih penilaian kembali aset tetap - 

 

Saldo laba (rugi) (4,903,272,799) 

 

Laba ditahan - 

 

Ekuitas Yg Dpt Diatributkan Kpd Pemilik - 

  

290,876,779,441  

 

Kepentingan Non Pengendali 4,404,896,723  

 

Jumlah Ekuitas 295,281,676,164  

  

- 

 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1,099,282,558,787  

   



   

 

PENJUALAN USAHA 754,543,553,264  

  

- 

 

BEBAN POKOK PENJUALAN (636,515,572,864) 

   

 

LABA KOTOR 118,027,980,400  

   

 

BEBAN USAHSA 

 - Beban Penjualan (19,512,645,768) 

- Beban Administrasi dan Umum (54,738,795,208) 

- Beban Pengiriman dan Beban Purna Jual (20,483,555,493) 

   

 

Jumlah beban usaha (94,734,996,468) 

   

 

LABA USAHA 23,292,983,932  

   

 

PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN -26,986,471,280 

   

 

LABA SEBELUM PAJAK 

PENGHASILAN (3,693,487,348) 

   

 

BEBAN PAJAK PENGHASILAN (6,599,045,608) 

   

 

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN (10,292,532,957) 
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STRUKTUR ORGANISASI PT. INKA (PERSERO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat 
Administrasi & 

Keuangan   

 

Direktorat 
Komersial  

 

Direktorat 
Utama  

 

Sekretaris 
Perusahaan  

 

Satuan 
Pengawasan 

Intern 

 

Divisi 
Produksi  

 

Sistem 
Manajemen 
Kualitas & 

Produktifitas  

 

Divisi Logistik 
& Rendal 
Produksi  

 

 

 

Logistik  

 

Rendal  
Produksi   

 

 

Divisi  
Teknologi  

 

Desain & 
Rekayasa  

 

Pengendalian 
Kualitas  

 

Teknologi 
Produksi  

 

Divisi 
Pengembangan 

Bisnis  

 

 

Pengembangan 
Bisnis Kereta Api  

 

Pengembangan 
Bisnis 

Transportasi Darat 
& Diverifikasi  

 

Divisi 
Pemasaran 

Produk & Jasa 
KA  

 

Pemasaran 
Proyek 

Pemerintahan   

 

Purna Jual & 
Perawatan  

 

Pemasaran 
Proyek Swasta 

& Ekspor  

 

 

Divisi Sumber 
Daya Manusia   

 

 

Personalia & 
Umum  

 

Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia  

 

 

Divisi  
Keuangan  

Keuangan   

Akuntansi  

 

Program 
Kemitraan & 

Bina 
Lingkungan  

 

Direktorat 
Produksi & 
Teknologi  

Fabrikasi  

Pemeliharaan & 
K3LH  

Finishing  
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