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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian Negara Indonesia saat ini semakin kompleks 

dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya kondisi 

tersebut, setiap perusahaan diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan 

lain dalam menawarkan produknya. Untuk menjamin agar mampu 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mampu bersaing dalam dunia 

usaha, perusahaan harus menghasilkan produk-produk yang lebih baik dari 

pesaingnya dengan harga yang lebih dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain 

itu, perusahaan juga harus memperhatikan mutu produk yang dihasilkan. 

Untuk dapat menghasilkan suatu produk berkualitas tinggi dengan 

biaya tertentu atau produk berkualitas tertentu dengan biaya rendah, 

diperlukan perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Pengendalian biaya 

produksi pada perusahaan memerlukan patokan atau standar sebagai tolok 

ukur dalam pengendalian. Standar yang dipakai dalam pengendalian biaya 

produksi itu disebut dengan biaya standar. Biaya standar menurut Mulyadi 

(1999:415)  adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah 

biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau 

untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, 

efisiensi, dan faktor-faktor lain tidak berubah. 

Penetapan biaya standar ini merupakan pedoman di dalam 

pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Jika biaya yang sesungguhnya 

menyimpang dari biaya standar, yang dianggap benar adalah biaya standar 
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sepanjang asumsi-asumsi yang mendasari penetapan biaya standar tidak 

berubah. Informasi mengenai selisih antara biaya standar dengan biaya 

sesungguhnya ini disajikan kepada pihak manajemen untuk dipakai sebagai 

dasar penentuan sebab-sebab selisih. Informasi mengenai penyebab terjadinya 

selisih dapat dipakai sebagai pedoman untuk menilai efisiensi biaya produksi. 

Untuk kepentingan pengendalian, pihak yang bersangkutan perlu 

mengadakan identifikasi varians-varians yang terjadi antara biaya standar yang 

telah ditetapkan lebih dulu dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Apabila 

biaya standar lebih besar daripada biaya yang sesungguhnya berarti varians 

yang dihasilkan merupakan varians yang menguntungkan (favourable). 

Sebaliknya jika biaya standar lebih kecil daripada biaya yang sesungguhnya,  

varians yang dihasilkan adalah varians yang merugikan (unfavourable). 

Analisis varians yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya sampai 

pada tingkat seberapa besar varians tersebut menguntungkan atau merugikan, 

akan tetapi harus dianalisis apa penyebab terjadinya varians tersebut. Oleh 

karena itu, manajemen perusahaan harus menentukan sebab-sebab terjadinya 

varians untuk selanjutnya dicari jalan keluar untuk menyelesaikan atau 

melakukan tindakan perbaikan. Tindakan manajemen yang efektif hanya akan 

dapat dilakukan apabila penyebab varians dapat diketahui. 

Tindakan perbaikan terhadap varians Motini sangat penting 

khususnya untuk varians yang merugikan, varians yang terjadi akan sangat 

berpengaruh terhadap perolehan laba perusahaan. Berdasar pada pemikiran 

tersebut dan sangat berartinya penerapan sistem biaya standar dalam 

perusahaan, penulis memilih judul “EVALUASI PENERAPAN SISTEM 
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BIAYA STANDAR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI 

BIAYA PRODUKSI PADA PT. VARIA USAHA BETON, SIDOARJO”. 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Isu penelitian ini merupakan isu yang penting dan menarik untuk 

diteliti karena dua alasan berikut ini. Pertama, masalah efisiensi biaya 

produksi sangat penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan harga pokok 

penjualan. Harga pokok penjualan tersebut sangat penting juga untuk 

menetapkan harga jual produk. Dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya 

produksi, perusahaan memerlukan patokan atau standar sebagai tolok ukur 

dalam pengendalian. Standar yang dipakai dalam pengendalian biaya produksi 

itu disebut dengan biaya standar. Dengan adanya penetapan biaya standar, 

akan dapat diketahui seberapa besar selisih yang terjadi antara biaya standar 

dengan biaya sesungguhnya sebagai pedoman untuk menilai efisiensi biaya 

produksi perusahaan. 

Kedua, PT. Varia Usaha Beton sebagai objek dalam penelitian ini 

merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang 

pembuatan beton di Sidoarjo. Pengukuran atas efisiensi biaya  produksi 

dilakukan berdasarkan pada selisih antara biaya standar dengan biaya yang 

sesungguhnya terjadi. Hal ini merupakan pertanda bahwa PT. Varia Usaha 

Beton menerapkan sistem biaya standar dalam kegiatan operasionalnya 

sebagai dasar untuk menganalisis selisih yang terjadi antara biaya aktual 

dengan biaya standar, sehubungan dengan penilaian efisiensi biaya produksi 

perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
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keberhasilan penerapan sistem biaya standar dalam rangka peningkatan 

efisiensi biaya produksi pada PT. Varia Usaha Beton, Sidoarjo. Selain itu, 

analisis sistem biaya standar ini penting karena dapat membantu perusahaan 

untuk mengestimasi standar biaya produksi sehingga perusahaan dapat menilai 

apakah standar biaya yang telah ditentukan sesuai dengan biaya produksi yang 

sesungguhnya. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan data-data yang ada, rumusan masalah penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana sistem biaya standar yang diterapkan oleh perusahaan?  

2. Apa yang menjadi dasar penentuan biaya standar yang diterapkan 

perusahaan? 

3. Bagaimana perlakuan terhadap selisih biaya sesungguhnya dengan biaya 

standar? 

4. Bagaimana penerapan sistem biaya standar dalam rangka peningkatan 

efisiensi biaya produksi perusahaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai penerapan sistem biaya standar 

perusahaan. 
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2. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai dasar penentuan standar biaya 

produksi yang diterapkan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai perlakuan terhadap selisih 

biaya sesungguhnya dengan biaya standar. 

4. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai evaluasi penerapan sistem 

biaya standar dalam rangka peningkatan efisiensi biaya produksi 

perusahaan. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Bergantung pada pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian 

ini, kontribusi penelitian ini terdiri atas: 

1. Kontribusi Teori 

Hasil penelitian mengenai evaluasi penerapan sistem biaya standar dalam 

rangka peningkatan efisiensi biaya produksi pada perusahaan berguna 

untuk menerapkan sistem biaya standar untuk fenomena ini. 

2. Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian tentang peningkatan efisiensi biaya produksi dapat dicapai 

dengan penerapan sistem biaya standar sebagai alat pengendalian biaya 

yang efektif. Dengan demikian, manajemen perusahaan mempunyai 

pedoman seberapa besar biaya yang akan digunakan dalam proses 

produksi sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa evaluasi penerapan sistem 

biaya standar dalam rangka peningkatan efisiensi biaya produksi 
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perusahaan mempunyai kontribusi kebijakan, yaitu mendukung PSAK No. 

14 yang menjelaskan bahwa biaya standar memperhitungkan tingkat 

normal penggunaan bahan dan perlengkapan (supplies), upah, efisiensi, 

dan pemanfaatan kapasitas. Biaya standar ditelaah secara berkala dan bila 

perlu, direvisi sesuai dengan kondisi terakhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang penelitian, motivasi 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, 

dan sistematika penulisan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan  dan tujuan penelitian. Bab ini juga menguraikan beberapa 

teori yang berhubungan dengan bahasan penelitian, serta menjelaskannya 

melalui kajian pustaka untuk dapat menyelesaikan masalah yang 

dirumuskan. Seluruh teori inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

analisis dan penyelesaian masalah penelitian. 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian akan dijelaskan secara lebih mendalam 

mengenai jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan secara lengkap dan rinci mengenai deskripsi 

objek penelitian, pengolahan dan analisis data, serta menjelaskan hasil dari 

pengolahan data tersebut. 

V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari serangkaian sistematika yang 

telah diuraikan. Pada bab ini akan dijelaskan simpulan dari hasil analisis 

dan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran 

yang merupakan pertimbangan atau pendapat penulis bagi pihak-pihak 

yang memanfaatkan hasil penelitian. 
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