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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo 

Pada awalnya operasi perusahaan dimulai sebagai bisnis sampingan 

dari PT. Semen Gresik (Persero) yang mengembangkan produk yang terbuat 

dari semen, antara lain: 

 Ready Mixed Concrete (Beton Siap Pakai) 

 Concrete Masonry (Beton Masonry) 

 Crushed Stone 

Pada tahun 1989, PT Semen Gresik (Persero) memutuskan untuk 

memisahkan operasionalnya dan melimpahkan pada anak perusahaannya, 

yaitu PT. Varia Usaha. Kemudian pada tahun 1991, PT. Varia Usaha yang 

bisnis intinya bergerak dalam bidang pelayanan transportasi dan distribusi 

mendirikan perusahaan baru, yaitu PT. Varia Usaha Beton yang berlokasi di 

Sidoarjo untuk memproduksi produk beton dengan akte pendirian sah No. 

18/1991 dengan notaris Suyati Subadi, SH. Tahun 1992, PT. Varia Usaha 

menugaskan manajemen dari Pabrik Crushed Stone Pandaan untuk menangani 

perusahaan. Perusahaan melakukan perluasan usahanya pertama kali dengan 

mendirikan Pabrik Beton Masonry di Ujung Pandang dan Pabrik Beton Siap 

Pakai di Semarang pada tahun 1994, serta melakukan persiapan operasi Pabrik 

Cement Warehousing dan Moveable Pile di Semarang tahun 1995. Tahun 

1997, perusahaan mengoperasikan bisnis baru yaitu produk Beton Pracetak, 

seperti Pile, Kayu Penopang, Balok/Tiang, Slab, dan sebagainya di Gresik, 
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melakukan perluasan Pabrik Beton Masonry di Semarang, dan mendirikan 

cabang perusahaan, yaitu PT. Varia Beton Kencana di daerah Jabotabek. Sejak 

tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 perusahaan kembali melakukan 

perluasan usaha dengan mendirikan Pabrik Beton Siap Pakai di Mojokerto, 

Bali, dan Pandaan. Sampai dengan tahun 2007, perusahaan telah mendirikan 

Pabrik Crushed Stone yang bekerja sama dengan PT. Unggul Investment di 

Ungaran, Jawa Tengah dan Pabrik Beton Siap Pakai di Mataram, Nusa 

Tenggara Barat. 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Organisasi memegang peranan penting terhadap perkembangan 

perusahaan. Dalam struktur organisasi PT. Varia Usaha Beton, Presiden 

Direktur membawahi tiga cabang perusahaan yang berada di Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Bali. Bagian-bagian yang berperan dalam kelangsungan 

operasional perusahaan terbagi dalam beberapa departemen, yaitu Departemen 

HRD & Umum, Departemen Akuntansi & Keuangan, Departemen 

Pergudangan & Logistik, Departemen Sistem Informasi & ISO, Departemen 

Sistem Manajemen, Departemen Quality Assurance dan R&D, Departemen 

Pemeliharaan, Departemen Penjualan, serta Departemen Audit Internal. Bagan 

struktur organisasi PT. Varia Usaha Beton dapat dilihat pada Lampiran 1. 

4.1.3 Visi dan Misi 

Setiap perusahaan tentu mempunyai suatu visi dan misi tertentu dalam 

setiap usahanya, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. 
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4.1.3.1 Visi 

Menjadi perusahaan beton yang berhasil yang akan tumbuh dan 

memenangkan pangsa pasar khusus. 

4.1.3.2 Misi 

Memperoleh laba normal untuk meningkatkan perusahaan dalam 

memberikan pendapatan bagi pemegang saham, mempunyai pelanggan yang 

sesuai dengan kualifikasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, 

dan memperoleh kepuasan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

4.1.4 Lini Bisnis 

Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan terdiri atas bisnis utama dan 

pendukung. Bisnis tersebut menghasilkan berbagai macam produk yang 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Berikut ini 

gambaran lini bisnis PT. Varia Usaha Beton: 

Gambar 2 
Lini Bisnis PT. Varia Usaha Beton 

 

Sumber: PT. Varia Usaha Beton 
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4.1.5 Jenis Produk 

Beberapa produk yang dihasilkan, antara lain: 

1. Ready Mixed Concrete/Beton Siap Pakai 

Perusahaan memasok beton siap pakai khususnya untuk pabrik-pabrik, 

gedung-gedung tinggi, jalan raya, atau dermaga yang membutuhkan 

persediaan terus menerus dan kualitas yang stabil. Terdapat Batching 

Plant, Pemompa Beton, Truk Mixer, Alat Pengangkut, Carmix, dan 

peralatan pendukung lainnya untuk pembuatan beton siap pakai dengan 

persediaan bahan baku seperti pasir, crushed stone, dan semen. Sebagian 

besar Batching Plant dilengkapi dengan computerized batching unit dan 

digunakan untuk melakukan penghentian Truk Mixer di saat yang tepat. 

2. Prestressed/Precast Concrete/Beton Pracetak 

Pabrik beton pracetak berlokasi di Gresik dengan area 8 hektar. 

Perusahaan memiliki fasilitas untuk memproduksi pile, slab, kayu 

penopang, sleeper, dan produk pracetak lainnya. Produksi dimulai pada 

bulan Juli tahun 1997 dan secara bertahap kapasitasnya dikembangkan 

untuk menangani peningkatan permintaan. Proses produksi didukung 

dengan bahan baku yang tepat, tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman, 

dan laboratorium yang lengkap. 

3. Concrete Masonry/Beton Masonry 

Produk beton masonry, antara lain: 

 Beton Pave 

 Topi Uskup 

 Genteng 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


34 
 

 
 

Banyak jenis dan ukuran produk yang digunakan di Jawa Timur, Jawa 

Tengah, dan Sulawesi Selatan khususnya untuk real estate habor 

(container yard) dan proyek perumahan lainnya. Bahan baku terpilih, 

mesin yang dapat memproduksi dengan baik dioperasikan oleh tenaga 

kerja yang memiliki keahlian, dan sistem pengawasan operasional yang 

mendukung pencapaian produk dengan kualitas yang baik. Lokasi pabrik 

berada di Gresik, Sidoarjo, dan Makassar. 

4. Crushed Stone 

Pabrik crushed stone seluas 14,5 hektar berlokasi di Sumber Suko District, 

Pasuruan, Jawa Timur. Produknya tersedia dalam banyak ukuran dan 

dalam bentuk base coarse. Produk ini sebagian besar digunakan oleh 

kontraktor dan pengguna lainnya untuk mendukung proyek infrastruktur 

dan beberapa digunakan untuk melengkapi kebutuhan perusahaan itu 

sendiri. Sebagai bahan baku utama untuk produk beton, pengembangan 

bisnis crushed stone akan diperluas ke lokasi yang lain. 

 Selain bisnis utama yang menghasilkan beberapa produk di atas, 

perusahaan juga mendirikan beberapa bisnis pendukung, salah satunya 

bergerak dalam bidang pelayanan/jasa. Berbagai macam bisnis pelayanan/jasa 

tersebut, antara lain: 

 Cement Warehousing Management 

 Agen Penjualan Bahan Bangunan 

 Persewaan Peralatan Beton 

 Concreting Job 
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Dengan keanekaragaman bisnis, perusahaan diharapkan menjadi pasar 

bahan bangunan terbesar untuk produk perusahaan itu sendiri atau dapat 

sebagai agen untuk perusahaan lain. 

4.1.6 Proses Produksi 

Proses produksi PT. Varia Usaha Beton terdiri atas proses penerimaan 

bahan baku, proses penelitian bahan baku, penyimpanan material (gudang), 

proses produksi, perawatan, pengujian, dan pengiriman. Berikut ini penjelasan 

dari setiap proses produksi tersebut: 

 Proses Penerimaan Bahan Baku 

Langkah awal dari proses produksi beton adalah penerimaan bahan baku 

yang berupa semen, fly ash, air, material pasir, abu batu, batu pecah, dan 

cat. 

 Proses Penelitian Bahan Baku 

Bahan baku yang telah diterima kemudian diteliti di laboratorium untuk 

mengecek mutu atau kualitas bahan baku mana yang baik untuk digunakan 

dalam memproduksi beton. 

 Penyimpanan Material (Gudang) 

Setelah itu, bahan baku yang berupa air, pasir, abu batu, batu pecah, dan 

cat disimpan dalam gudang penyimpanan material, sedangkan semen dan 

fly ash masing-masing dimasukkan ke dalam silo. 

 Proses Produksi 

Semen dan fly ash dikeluarkan dari dalam silo kemudian ditimbang, begitu 

juga dengan pasir, abu batu, dan batu pecah. Setelah ditimbang, bahan-

bahan tersebut dimasukkan ke dalam mixer dan dicampur dengan air. 
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Kemudian dilakukan proses pencetakan. Untuk produk genteng, setelah 

bahan-bahan ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam mixer kering kemudian 

dimasukkan ke dalam mixer basah yang dicampur dengan air. 

 Perawatan 

Produk yang sudah dicetak kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam 

rak. Untuk produk genteng, setelah dicetak, genteng direndam kemudian 

disortir dan dilakukan proses pengecatan genteng polos menjadi genteng 

warna. 

 Pengujian 

Sebelum dikirimkan ke konsumen, produk diuji terlebih dahulu apakah 

sudah sesuai standar dan memisahkan produk-produk yang tidak layak 

pakai. 

 Pengiriman 

Produk yang telah diuji dikirimkan kepada konsumen. 

 

4.2 Pembahasan 

Penyusunan standar biaya produksi bagi perusahaan bertujuan sebagai 

pedoman untuk menentukan biaya yang akan terjadi dan untuk mengendalikan 

biaya produksi perusahaan. Penyusunan biaya standar merupakan pedoman di 

dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Jika biaya yang sesungguhnya 

menyimpang dari biaya standar, yang dianggap benar adalah biaya standar 

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 
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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). 

4.2.1 Penyusunan Standar pada PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo 

Penyusunan standar perusahaan ada beberapa tahap yang harus 

ditempuh oleh perusahaan agar standar yang ditetapkan akurat, begitu pula 

dengan PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo. 

Proses penyusunan standar biaya produksi pada PT. Varia Usaha 

Beton Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

1. Koordinasi dengan departemen pemasaran terkait dengan rencana 

permintaan produksi. 

2. Rencana permintaan produksi diserahkan ke bagian produksi, kemudian 

bagian produksi akan memperkirakan seberapa banyak produk yang 

mampu diproduksi oleh perusahaan. 

3. Koordinasi dengan departemen logistik dan pengadaan terkait dengan 

pengadaan/permintaan bahan baku. 
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4. Setelah adanya informasi rencana jumlah produksi dan permintaan bahan 

baku, Bagian Keuangan akan menyusun Rencana Kerja Anggaran 

Perusahaan (RKAP) dan menentukan biaya standar bagi setiap produk. 

Dalam menyusun standar biaya produksi tahun berikutnya, 

perusahaan menggunakan realisasi biaya tahun sebelumnya sebagai dasar 

penyusunan standar biaya produksi tahun berikutnya dengan estimasi 

penambahan target RKAP sebesar 10%. 

4.2.2 Biaya Standar dan Biaya Aktual PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo 

Dalam menghitung biaya produksi, PT. Varia Usaha Beton 

membebankan biaya secara merata pada setiap produk yang dihasilkan. 

Produk yang dihasilkan antara lain beton siap pakai, beton pracetak, beton 

masonry, dan crushed stone. Dalam penelitian ini, peneliti hanya 

menggunakan salah satu produk sebagai acuan untuk menganalisis penerapan 

sistem biaya standar perusahaan dalam rangka peningkatan efisiensi biaya 

produksinya. Produk tersebut adalah beton masonry. Produk beton masonry 

yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun 2007 terdiri atas beton pave, topi 

uskup, dan genteng.  

Biaya produksi standar dan biaya produksi aktual PT. Varia Usaha 

Beton Sidoarjo tahun 2007 berdasarkan tiap produk dapat dilihat dalam 

Lampiran 2-4. Berdasarkan Lampiran 2-4, perusahaan terlalu kecil dalam 

menetapkan standar kuantitas bahan baku sehingga kuantitas bahan baku yang 

terjadi lebih besar dibanding dengan kuantitas standar, sedangkan jam kerja 

aktual lebih kecil dibanding dengan jam kerja standar. 
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Biaya produksi aktual tiap produk lebih kecil dari standar, hal ini 

terjadi karena perusahaan terlalu besar menetapkan biaya standar. Faktor yang 

mempengaruhi penetapan besarnya biaya standar, yaitu kondisi pasar yang 

sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga. Oleh karena itu, perusahaan 

menetapkan biaya standar dengan memperhatikan keadaan pasar. 

4.2.3 Analisis Selisih atau Varians Standar Biaya Produksi dan Biaya Aktual 

pada PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo 

Untuk mengetahui apakah penyusunan biaya standar oleh perusahaan 

sudah tepat atau belum dan apakah antara biaya standar yang ditetapkan 

dengan biaya aktual terjadi selisih yang menguntungkan atau tidak, berikut ini 

akan disajikan analisis data perusahaan. 

Berikut ini data kuantitas standar dan kuantitas aktual pemakaian 

bahan baku, harga standar dan harga aktual bahan baku, serta hasil 

perhitungan selisih biaya bahan baku PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo tahun 

2007 (Tabel 1).  

Tabel 1 
Selisih Biaya Bahan Baku 

  Kuantitas Kuantitas  Harga   Harga   Selisih   Laba (L)   Selisih   Laba (L)  

 Produk  Standar Aktual  Standar   Aktual   Kuantitas   atau   Harga   atau  

   (EA)  (EA)  (Rp)   (Rp)   (Rp)   Rugi  (R)    (Rp)   Rugi  (R)   

 Beton Pave     7,654,254  
     

10,978,068  
               

251  
                

93       (307,872,728) ( R ) 
      

1,214,861,114  L 

 Topi Uskup            4,748  
          

133,309  
          

20,698  
              

390         (50,096,175) ( R ) 
           

96,429,865  L 

 Genteng        584,093  
       

2,186,383  
            

1,262  
              

178       (285,531,560) ( R ) 
         

633,052,167  L 

 Total               (643,500,463) ( R ) 
      

1,944,343,146  L 

Sumber : Data primer diolah 

Harga standar yang ditetapkan oleh perusahaan lebih tinggi dari harga 

yang sesungguhnya namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas 
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sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk menghitung selisih digunakan rumus 

sebagai berikut: 

SH = (HSt – HS) x KSt 

 SK = (KSt – KS) x HS 

SHK = nol 

Keterangan: 
St  = total selisih 
SH  = selisih harga 
SK  = selisih kuantitas/efisiensi 
SHK = selisih harga/kuantitas 
HSt = harga standar 
KSt = kuantitas standar 
HS  = harga sesungguhnya 
KS  = kuantitas sesungguhnya 
 
 

*Selisih Kuantitas Bahan Baku 

1. Beton Pave = (7.654.254 – 10.978.068) x Rp93,00 

= Rp(307.872.728,00)  (R) 

2. Topi Uskup = (4.748 – 133.309) x Rp390,00 

= Rp(50.096.175,00)  (R) 

3. Genteng  = (584.093 – 2.186.383) x Rp178,00 

= Rp(285.531.560,00)  (R) 

**Selisih Harga Bahan Baku 

1. Beton Pave = (Rp251,00 – Rp93,00) x 7.654.254 

= Rp1.214.861.114,00  L 

2. Topi Uskup = (Rp20.698,00 – Rp390,00) x 4.748 

= Rp96.429.865,00  L 
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3. Genteng  = (Rp1.262,00 – Rp178,00) x 584.093 

= Rp633.052.167,00  L 

 

Berikut ini data jam kerja standar dan jam kerja aktual, tarif upah 

standar dan tarif upah aktual tenaga kerja langsung, serta hasil perhitungan 

selisih biaya tenaga kerja langsung PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo tahun 

2007 (Tabel 2). 

 

Tabel 2 
Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung 

  Jam Jam  Tarif Upah   Tarif Upah   Selisih   Laba ( L )   Selisih   Laba ( L )  

 Produk  Kerja Kerja  Standar   Aktual   Efisiensi   atau   Tarif Upah   atau  

  Standar Aktual  (Rp)   (Rp)   Upah (Rp)  Rugi  ( R )    (Rp)   Rugi  ( R )   

 Beton Pave                  

    Fungsi Quality Control  
       

7,708  
       

6,424             4,085            4,304       5,248,597  L     (1,405,594) ( R ) 

    Fungsi Logistik  
       

1,203  
       

1,002             4,085            4,304          819,011  L        (219,334) ( R ) 

    Fungsi Mixing  
       

2,656  
       

2,213             4,085            4,304       1,808,475  L        (484,316) ( R ) 

    Fungsi Pencetakan  
       

7,238  
       

6,032             4,085            4,304       4,928,523  L     (1,319,877) ( R ) 

    Fungsi Pengecatan  
              

-  
               

-                    -                   -                      -  -                      -                   -  

    Fungsi Pemeliharaan  
       

1,015  
          

846             4,085            4,304          691,395  L        (185,158) ( R ) 

    Fungsi Pengiriman  
       

6,873  
       

5,728             4,085            4,304       4,679,987  L     (1,253,318) ( R ) 

 Topi Uskup                

    Fungsi Quality Control  
          

771  
          

642             2,545            2,682          327,003  L          (87,573) ( R )   

    Fungsi Logistik  
          

120  
          

100             2,545            2,682            51,027  L          (13,665) ( R )   

    Fungsi Mixing  
          

266  
          

221             2,545            2,682          112,673  L          (30,174) ( R )   

    Fungsi Pencetakan  
          

724  
          

603             2,545            2,682          307,062  L          (82,232) ( R )   

    Fungsi Pengecatan  
              

-  
               

-                    -                   -                      -                       -                   -  

    Fungsi Pemeliharaan  
          

102  
            

85             2,545            2,682            43,076  L          (11,536) ( R ) 

    Fungsi Pengiriman  
          

687  
          

573             2,545            2,682          291,577  L          (78,085) ( R )  

 Genteng                

    Fungsi Quality Control  
       

5,748  
       

4,790             4,407            4,643       4,221,928  L     (1,130,648) ( R )   
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    Fungsi Logistik  
          

897  
          

747             4,407            4,643          658,805  L        (176,430)  ( R )   

    Fungsi Mixing  
       

1,981  
       

1,650             4,407            4,643       1,454,722  L        (389,580)  ( R )   

    Fungsi Pencetakan  
       

5,397  
       

4,498             4,407            4,643       3,964,463  L     (1,061,698)  ( R )   

    Fungsi Pengecatan  
          

421  
          

351             4,407            4,643          309,483  L          (82,881)  ( R )   

    Fungsi Pemeliharaan  
          

757  
          

631             4,407            4,643          556,152  L        (148,940)  ( R )   

    Fungsi Pengiriman  
       

5,125  
       

4,271             4,407            4,643       3,764,542  L     (1,008,158)  ( R )   

 Total             34,238,500  L     (9,169,198)  ( R )   

Sumber : Data primer diolah 

Tarif upah standar yang ditetapkan perusahaan lebih rendah dari tarif 

upah yang sesungguhnya terjadi namun jam kerja standar lebih tinggi dari jam 

kerja  sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk menghitung selisih digunakan 

rumus sebagai berikut (Perhitungan selisih hanya diambil salah satu fungsi 

yaitu fungsi quality control): 

STU = (TUSt – TUS) x JKS 

SEU = (JKSt – JKS) x TUSt 

 STEU = nol 

Keterangan: 
St  = total selisih 
STU = selisih tarif upah 
SEU = selisih efisiensi upah 
STEU = selisih tarif/efisiensi upah 
TUSt = tarif upah standar 
JKSt = jam kerja langsung standar 
TUS = tarif upah sesungguhnya 
JKS = jam kerja langsung sesungguhnya 

*Selisih Efisiensi Upah 

1. Beton Pave  = (7.708 – 6.424) x Rp4.085,00 

(Fungsi Quality Control) = Rp5.248.597,00 L 

2. Topi Uskup  = (771 – 642) x Rp2.545,00 

(Fungsi Quality Control) = Rp327.003,00 L 
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3. Genteng   = (5.748 – 4.790) x Rp4.407,00 

(Fungsi Quality Control) = Rp4.221.928,00 L 

**Selisih Tarif Upah 

1. Beton Pave  = (Rp4.085,00 – Rp4.304,00) x 6.424 

(Fungsi Quality Control) = Rp(1.405.594,00) (R) 

2. Topi Uskup  = (Rp2.545,00 – Rp2.682,00) x 642 

(Fungsi Quality Control) = Rp(87.573,00) (R) 

3. Genteng   = (Rp4.407,00 – Rp4.643,00) x 4.790 

(Fungsi Quality Control) = Rp(1.130.648,00) (R) 

 

Berikut ini data biaya overhead pabrik standar dan biaya overhead 

pabrik aktual serta hasil perhitungan selisih biaya overhead pabrik PT. Varia 

Usaha Beton Sidoarjo tahun 2007 (Tabel 3).   

 
 

Tabel 3 
Selisih Biaya Overhead Pabrik 

1. Beton Pave 

Biaya Produksi 
Biaya Biaya  Selisih   Laba ( L )  

Standar Aktual  BOP   atau  

 (Rp)  (Rp)  (Rp)   Rugi  ( R )   

Fungsi Quality Control         

  Bahan Penolong       4,616,970      5,674,883       1,057,913  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik       8,727,199      4,900,390      (3,826,808) L 

  TKTL     13,284,508      2,772,098    (10,512,410) L 

  Pemeliharaan       9,472,399      4,161,081      (5,311,319) L 

  Peny. Bangunan          488,999         176,405         (312,594) L 

  Peny. Mesin       2,560,969         923,860      (1,637,108) L 

Fungsi Logistik       
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  Bahan Penolong          720,449         885,530          165,081  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik       1,361,824         764,675         (597,149) L 

  TKTL       2,072,964         432,568      (1,640,395) L 

  Pemeliharaan       1,478,108         649,310         (828,798) L 

  Peny. Bangunan            76,305           27,527           (48,778) L 

  Peny. Mesin          399,623         144,163         (255,460) L 

Fungsi Mixing       

  Bahan Penolong       1,590,839      1,955,357          364,518  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik       3,007,073      1,688,495      (1,318,578) L 

  TKTL       4,577,355         955,164      (3,622,192)  L 

  Pemeliharaan       3,263,842      1,433,756      (1,830,086) L 

  Peny. Bangunan          168,491           60,783         (107,709) L 

  Peny. Mesin          882,416         318,329         (564,088) L 

Fungsi Pencetakan       

  Bahan Penolong       4,335,415      5,328,813          993,398  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik       8,194,990      4,601,551      (3,593,439) L 

  TKTL     12,474,382      2,603,048      (9,871,334)  L 

  Pemeliharaan       8,894,746      3,907,326      (4,987,420) L 

  Peny. Bangunan          459,178         165,647         (293,531) L 

  Peny. Mesin       2,404,794         867,521      (1,537,273) L 

Fungsi Pengecatan       

  Bahan Penolong  -   -   -                       -  

  Bahan Bakar&Listrik  -   -   -                       -  

  TKTL  -   -   -                       -  

  Pemeliharaan  -   -   -                       -  

  Peny. Bangunan  -   -   -                       -  

  Peny. Mesin  -   -   -                       -  

Fungsi Pemeliharaan       

  Bahan Penolong          608,191         747,549          139,358  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik       1,149,629         645,526         (504,103) L 

  TKTL       1,749,961         365,167      (1,384,794)  L 

  Pemeliharaan       1,247,794         548,137         (699,657) L 

  Peny. Bangunan            64,416           23,238           (41,178) L 

  Peny. Mesin          337,355         121,700         (215,655) L 

Fungsi Pengiriman       

  Bahan Penolong       4,116,788      5,060,091          943,303  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik       7,781,731      4,369,503      (3,412,228) L 

  TKTL     11,845,321      2,471,781      (9,373,541)  L 

  Pemeliharaan       8,446,201      3,710,287      (4,735,913) L 

  Peny. Bangunan          436,023         157,294         (278,729) L 
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  Peny. Mesin       2,283,524         823,773      (1,459,751) L 

 Total    135,580,775    64,442,325    (71,138,450) L 

     Sumber: Data Primer Diolah 

2. Topi Uskup 

Biaya Produksi 
Biaya Biaya  Selisih   Laba ( L )  

Standar Aktual  BOP   atau  

 (Rp)  (Rp)  (Rp)   Rugi  ( R )   

Fungsi Quality Control         

  Bahan Penolong       1,431,352        1,759,326            327,974  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik       2,705,604        1,519,218  
     

(1,186,386) L 

  TKTL       4,118,460           859,405  
     

(3,259,055)  L 

  Pemeliharaan       2,936,631        1,290,017  
     

(1,646,614) L 

  Peny. Bangunan          151,599             54,689  
          

(96,910) L 

  Peny. Mesin          793,951           286,415  
        

(507,536) L 

Fungsi Logistik       

  Bahan Penolong          223,353           274,532              51,178  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik          422,192           237,064  
        

(185,128) L 

  TKTL          642,660           134,105  
        

(508,555)  L 

  Pemeliharaan          458,243           201,299  
        

(256,944) L 

  Peny. Bangunan            23,656               8,534  
          

(15,122) L 

  Peny. Mesin          123,891             44,693  
          

(79,198) L 

Fungsi Mixing       

  Bahan Penolong          493,192           606,199            113,008  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik          932,252           523,467  
        

(408,785) L 

  TKTL       1,419,071           296,120  
     

(1,122,951)  L 

  Pemeliharaan       1,011,856           444,493  
        

(567,363) L 

  Peny. Bangunan            52,236             18,844  
          

(33,392) L 

  Peny. Mesin          273,566             98,688  
        

(174,878) L 

Fungsi Pencetakan       

  Bahan Penolong       1,344,064        1,652,037            307,973  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik       2,540,609        1,426,572  
     

(1,114,037) L 

  TKTL       3,867,305           806,996  
     

(3,060,308)  L 

  Pemeliharaan       2,757,547        1,211,348  
     

(1,546,199) L 

  Peny. Bangunan          142,354             51,354  
          

(91,001) L 
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  Peny. Mesin          745,534           268,949  
        

(476,585) L 

Fungsi Pengecatan       

  Bahan Penolong  -   -                       -  
                     

-  

  Bahan Bakar&Listrik  -   -                       -  
                     

-  

  TKTL  -   -                       -  
                     

-  

  Pemeliharaan  -   -                       -  
                     

-  

  Peny. Bangunan  -   -                       -  
                     

-  

  Peny. Mesin  -   -                       -  
                     

-  

Fungsi Pemeliharaan       

  Bahan Penolong          188,551           231,755              43,204  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik          356,408           200,126  
        

(156,282) L 

  TKTL          542,523           113,209  
        

(429,314)  L 

  Pemeliharaan          386,841           169,933  
        

(216,908) L 

  Peny. Bangunan            19,970               7,204  
          

(12,766) L 

  Peny. Mesin          104,587             37,729  
          

(66,857) L 

Fungsi Pengiriman       

  Bahan Penolong       1,276,286        1,568,728            292,443  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik       2,412,490        1,354,632  
     

(1,057,858) L 

  TKTL       3,672,284           766,301  
     

(2,905,983)  L 

  Pemeliharaan       2,618,489        1,150,262  
     

(1,468,227) L 

  Peny. Bangunan          135,176             48,764  
          

(86,412) L 

  Peny. Mesin          707,938           255,386  
        

(452,552) L 

 Total      42,032,719      19,978,394  
   

(22,054,325) L 

    Sumber : Data Primer Diolah 

3. Genteng 

Biaya Produksi 
Biaya Biaya  Selisih   Laba ( L )  

Standar Aktual  BOP   atau  

 (Rp)  (Rp)  (Rp)   Rugi  ( R )   

Fungsi Quality Control         

  Bahan Penolong 
           

40,552,894  
          

49,845,008  
          

9,292,115  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik 
           

76,654,846  
          

43,042,296  
       

(33,612,550) L 

  TKTL 
         

116,683,708  
          

24,348,562  
       

(92,335,145)  L 

  Pemeliharaan 
           

83,200,275  
          

36,548,613  
       

(46,651,662) L 
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  Peny. Bangunan 
             

4,295,094  
          

1,549,440  
         

(2,745,654) L 

  Peny. Mesin 
           

22,494,122  
            

8,114,675  
       

(14,379,447) L 

Fungsi Logistik       

  Bahan Penolong 
             

6,328,024  
            

7,778,000  
          

1,449,976  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik 
           

11,961,507  
            

6,716,480  
         

(5,245,027) L 

  TKTL 
           

18,207,759  
            

3,799,440  
       

(14,408,319)  L 

  Pemeliharaan 
           

12,982,880  
            

5,703,181  
         

(7,279,698) L 

  Peny. Bangunan 
                

670,222  
               

241,780  
            

(428,442) L 

  Peny. Mesin 
             

3,510,066  
            

1,266,244  
         

(2,243,822) L 

Fungsi Mixing       

  Bahan Penolong 
           

13,973,044  
          

17,174,767  
          

3,201,723  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik 
           

26,412,456  
          

14,830,801  
       

(11,581,655) L 

  TKTL 
           

40,204,938  
            

8,389,624  
       

(31,815,314)  L 

  Pemeliharaan 
           

28,667,772  
          

12,593,315  
       

(16,074,457) L 

  Peny. Bangunan 
             

1,479,932  
               

533,880  
            

(946,052) L 

  Peny. Mesin 
             

7,750,652  
            

2,796,020  
         

(4,954,632) L 

Fungsi Pencetakan       

  Bahan Penolong 
           

38,079,866  
          

46,805,321  
          

8,725,456  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik 
           

71,980,220  
          

40,417,457  
       

(31,562,763) L 

  TKTL 
         

109,568,011  
          

22,863,719  
       

(86,704,292)  L 

  Pemeliharaan 
           

78,126,491  
          

34,319,777  
       

(43,806,714) L 

  Peny. Bangunan 
             

4,033,167  
            

1,454,951  
         

(2,578,216) L 

  Peny. Mesin 
           

21,122,368  
            

7,619,820  
       

(13,502,548) L 

Fungsi Pengecatan       

  Bahan Penolong 
             

2,972,679  
            

3,653,826  
             

681,147  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik 
             

5,619,087  
            

3,155,161  
         

(2,463,926) L 

  TKTL 
             

8,553,353  
            

1,784,841  
         

(6,768,512)  L 

  Pemeliharaan 
             

6,098,892  
            

2,679,150  
         

(3,419,742) L 

  Peny. Bangunan 
                

314,846  
               

113,580  
            

(201,267) L 

  Peny. Mesin 
             

1,648,903  
               

594,836  
         

(1,054,067) L 

Fungsi Pemeliharaan       

  Bahan Penolong 
             

5,342,011  
            

6,566,056  
          

1,224,045  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik 
           

10,097,702  
            

5,669,939  
         

(4,427,763) L 

  TKTL 
           

15,370,683  
            

3,207,423  
       

(12,163,259)  L 

  Pemeliharaan 
           

10,959,928  
            

4,814,529  
         

(6,145,399) L 
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  Peny. Bangunan 
                

565,790  
               

204,107  
            

(361,684) L 

  Peny. Mesin 
             

2,963,139  
            

1,068,942  
         

(1,894,197) L 

Fungsi Pengiriman       

  Bahan Penolong 
           

36,159,568  
          

44,445,015  
          

8,285,447  ( R ) 

  Bahan Bakar&Listrik 
           

68,350,390  
          

38,379,279  
       

(29,971,111) L 

  TKTL 
         

104,042,697  
          

21,710,744  
       

(82,331,953)  L 

  Pemeliharaan 
           

74,186,715  
          

32,589,093  
       

(41,597,622) L 

  Peny. Bangunan 
             

3,829,782  
            

1,381,580  
         

(2,448,202) L 

  Peny. Mesin 
           

20,057,206  
            

7,235,566  
       

(12,821,640) L 

 Total  
      

1,216,073,682  
        

578,006,837  
     

(638,066,845) L 

       Sumber : Data Primer Diolah 

Keterbatasan data yang ada di perusahaan menyebabkan perhitungan 

selisih atau varians biaya overhead pabrik tidak dapat dilakukan menggunakan 

analisis pada Bab 3, yaitu Metode Empat Selisih. Untuk mengetahui selisih 

atau varians biaya overhead pabrik yang terjadi pada perusahaan, digunakan 

metode penentuan harga pokok penuh (full costing) model satu selisih dengan 

rumus sebagai berikut (Perhitungan selisih hanya diambil salah satu fungsi 

yaitu fungsi quality control untuk biaya bahan penolong dan biaya bahan 

bakar dan listrik produk beton pave): 

 

Selisih BOP biaya bahan penolong = Rp5.674.883,00 – Rp4.616.970,00 

     = Rp1.057.913,00  (R) 

Selisih BOP biaya bahan bakar & listrik = Rp4.900.390,00 – Rp8.727.199,00 

          = Rp(3.826.808,00)  L 

 

 

Selisih BOP = BOP sesungguhnya – BOP standar 
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4.2.4 Evaluasi Standar Biaya Produksi PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo 

Evaluasi penyusunan standar biaya produksi pada perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan standar yang dilakukan perusahaan selama ini hanya 

berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi tahun sebelumnya 

dijadikan sebagai pedoman penentuan standar biaya tahun berikutnya 

dengan adanya penambahan sebesar kurang lebih 10% yang diestimasi 

berdasarkan kondisi pasar. Penentuan standar yang kurang tepat ini 

menyebabkan sering terjadi selisih atau varians antara standar dengan 

aktual. 

2. Selama periode akuntansi berjalan terjadi penyimpangan yang cukup 

signifikan antara standar dan realisasi, tetapi perusahaan tidak melakukan 

perubahan atau perbaikan terhadap standar. Perubahan hanya dilakukan 

pada akhir tahun dan itupun hanya berupa catatan atas penyebab 

penyimpangan. 

3. Pembebanan biaya overhead pabrik yang secara merata pada produk tidak 

mencerminkan biaya yang benar-benar terjadi sehingga perusahaan tidak 

mengetahui berapa besar biaya yang sebenarnya terjadi. Hal ini 

mengakibatkan tidak akuratnya perhitungan biaya produksi dan akan 

berpengaruh juga pada perhitungan harga pokok penjualan. 

4. Perusahaan memilih jumlah jam kerja sebagai cost driver untuk biaya 

overhead pabrik. Pemilihan cost driver tersebut kurang tepat. Hal ini 

disebabkan oleh biaya overhead pabrik merupakan unsur biaya yang 

bersifat tidak langsung dalam membentuk produk sehingga menimbulkan 
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masalah dalam pembebanannya. Oleh karena itu, diperlukan dasar 

pembebanan yang dapat mencerminkan konsumsi overhead oleh setiap 

produk dengan lebih akurat. 

Berdasarkan data PT. Varia Usaha Beton yang telah diolah, antara 

standar dan aktual terjadi selisih atau varians. Evaluasi selisih standar biaya 

produksi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Biaya Bahan Baku 

Berdasarkan hasil analisis di atas, perusahaan mengalami selisih 

atau varians kuantitas bahan baku yang merugikan (unfavourable) dan 

selisih atau varians harga bahan baku yang menguntungkan (favourable). 

Varians kuantitas bahan baku yang merugikan terjadi karena kuantitas 

standar yang ditetapkan perusahaan terlalu kecil dibanding dengan 

kuantitas aktual. Ketidaktepatan penyusunan standar dikarenakan 

perusahaan menaikkan jumlah produksinya sehingga kuantitas pemakaian 

bahan baku yang terjadi melebihi kuantitas standar. Varians harga bahan 

baku yang menguntungkan terjadi karena harga standar yang ditetapkan 

lebih besar dibanding dengan harga aktual. Hal ini dikarenakan adanya 

persaingan harga pembelian antara para pemasok sehingga perusahaan 

memperoleh bahan baku dengan harga di bawah standar. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Berdasarkan hasil analisis di atas, perusahaan mengalami selisih 

atau varians efisiensi upah yang menguntungkan (favourable) dan selisih 

atau varians tarif upah yang merugikan (unfavourable). Varians efisiensi 

upah yang menguntungkan terjadi karena jam kerja standar yang 
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ditetapkan lebih besar dibanding dengan jam kerja aktual. Hal ini 

dikarenakan perusahaan berproduksi menggunakan mesin sehingga lebih 

efisien pada jam kerja. Varians tarif upah yang merugikan terjadi karena 

tarif upah standar yang ditetapkan perusahaan terlalu kecil dibanding 

dengan tarif upah aktual. Hal ini dikarenakan permintaan kenaikan upah 

(UMR) dari pekerja. Secara umum, varians yang merugikan terjadi karena 

adanya kebijakan pemerintah yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya 

oleh perusahaan. Kebijakan pemerintah yang menyebabkan kenaikan biaya 

tenaga kerja langsung, yaitu adanya kenaikan harga BBM. 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Berdasarkan hasil analisis di atas, perusahaan mengalami selisih 

atau varians yang merugikan (unfavourable) untuk biaya bahan penolong 

dan selisih atau varians yang menguntungkan (favourable) untuk biaya 

overhead pabrik lainnya, yaitu biaya bahan bakar dan listrik, biaya tenaga 

kerja tidak langsung, biaya penyusutan bangunan, dan biaya penyusutan 

mesin. 

Selisih atau varians antara biaya standar dan biaya aktual yang terjadi 

oleh perusahaan bukan dianggap sebagai suatu penyimpangan, tetapi dianggap 

sebagai suatu kondisi yang tidak dapat diketahui. Terutama kebijakan 

pemerintah yang tiap tahun selalu berubah. Perubahan biaya dapat terjadi 

sepanjang tahun berjalan, tetapi perusahaan tidak langsung atau segera 

mengubah standar. Perusahaan hanya mencatat selisih pada catatan atas 

penyebab terjadinya selisih pada akhir periode akuntansi. 
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4.2.5 Evaluasi Efisiensi Standar Metode Perusahaan  

Perusahaan dapat dikatakan efisien atau tidak efisien berdasarkan 

kondisi berikut: 

1. Jika output sama dengan standar dan biaya lebih kecil daripada standar, 

perusahaan dikatakan efisien. 

2. Jika output lebih besar dari standar dan biaya lebih besar dari standar, 

perusahaan tidak langsung dikatakan efisien atau tidak efisien karena 

meskipun biaya lebih besar dari standar, output yang dihasilkan juga lebih 

besar dari standar. Jumlah biaya yang dikeluarkan harus dianalisis terlebih 

dahulu, apakah setara dengan jumlah output yang dihasilkan. Jika biaya 

yang terjadi terlalu besar (tidak setara dengan output yang dihasilkan), 

perusahaan dikatakan tidak efisien. Jika biaya yang dikeluarkan setara 

dengan output yang dihasilkan, perusahaan dapat dikatakan efisien. 

3. Jika output lebih kecil dari standar dan biaya lebih besar dari standar, 

perusahaan dikatakan tidak efisien. 

Berdasarkan rangkuman hasil analisis efisiensi varians di atas, yang 

terjadi pada perusahaan adalah output lebih besar dari standar dan biaya lebih 

kecil dari standar sehingga perusahaan dapat dikatakan efisien. Walaupun 

tidak semua biaya lebih kecil dari standar, sebagian besar biaya yang terjadi 

lebih kecil dari standar. 

Perusahaan mengalami efisiensi biaya pada selisih harga bahan baku  

sebesar Rp1.944.343.146,00, selisih efisiensi upah sebesar Rp34.238.500,00, 

dan selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp71.138.450,00 untuk produk 

beton pave, Rp22.054.325,00 untuk produk topi uskup, serta 
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Rp638.066.845,00 untuk produk genteng. Ketidakefisienan biaya perusahaan 

terjadi pada selisih kuantitas bahan baku sebesar Rp643.500.463,00 dan selisih 

tarif upah sebesar Rp9.169.198,00. 

Secara garis besar, penyebab efisiensi dan ketidakefisienan 

perusahaan dalam produksi disebabkan kurang sesuainya cara penyusunan 

standar biaya produksi. Standar yang dibuat kadang terlalu kecil, terutama 

untuk kuantitas bahan baku dan tarif upah yang seharusnya dapat 

diperhitungkan dengan baik. Perusahaan harus melihat data masa lampau dan 

memperkirakan potensi pasar masa datang. 

4.2.6 Standar Biaya Produksi yang Sesuai Bagi Perusahaan 

Menurut Mulyadi (1999:473) suatu standar diubah apabila ada 

kondisi-kondisi yang memaksa terjadinya perubahan tersebut, agar sesuai 

dengan kondisi yang ada. Penyimpangan yang terjadi pada perusahaan 

menyebabkan perubahan yang penting pada biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang tidak sesuai dengan kondisi 

lapangan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan harus segera menyesuaikan 

standar walaupun periode akuntansi belum berakhir. 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap standar dan perhitungan selisih 

atau varians, standar yang sesuai bagi perusahaan adalah Pelaksanaan Terbaik 

yang Dapat Dicapai (Attainable High Performance). Standar ini digunakan 

dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar 

ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan 

memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari 

terjadinya, seperti ketidaktepatan pemasok dalam menyerahkan bahan baku 
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yang dipesan, kerusakan mesin, dan toleransi terhadap keterampilan yang 

dimiliki pekerja. 

Dengan kondisi yang demikian tidak memungkinkan bagi perusahaan 

untuk menerapkan standar yang ”ketat”, begitu juga dengan standar yang 

“longgar”. Standar yang ”ketat” akan membuat para pekerja menjadi tidak 

termotivasi dalam bekerja, dibutuhkan suatu kondisi yang benar-benar 

mendukung proses produksi (ketepatan pemasok dalam menyerahkan bahan 

baku yang dipesan, tidak adanya mesin yang rusak, dll). Sebaliknya apabila 

standar yang ditetapkan terlalu “longgar”, akan terjadi ketidakefisienan dalam 

proses produksi. 

Kondisi saat ini yang dinamis dan penuh persaingan mengharuskan 

perusahaan untuk memperbaiki standar secara periodik dan mengusahakan 

perbaikan yang terus menerus. Teknologi, peralatan, dan proses produksi yang 

selalu berubah sering membuat standar menjadi usang. Tanpa pembaharuan 

yang terus menerus, perusahaan akan kesulitan untuk bertahan di lingkungan 

kompetitif yang menuntut kualitas dan efisiensi tinggi. Oleh karena itu, 

penetapan standar harus dibuat dengan cermat dan seksama dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

1. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap penyusunan standar. Perusahaan harus dapat menganalisis 

kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari kemampuan pasar, harga jual 

yang dapat dijangkau pasar, tingkat upah buruh hingga kondisi para 

pesaing. Perusahaan harus mampu bersaing dengan para pesaing baik dari 
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segi kuantitas dan kuantitas. Oleh karena itu, penyusunan standar yang 

tepat sangat penting bagi perusahaan sebagai pedoman untuk mengontrol 

biaya. Untuk menetapkan standar, perusahaan harus memperhitungkan 

juga tingkat inflasi tahun yang akan datang dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Politik (Kebijakan Pemerintah) 

Kondisi politik adalah faktor yang sangat sulit ditentukan karena 

dapat berubah sewaktu-waktu dan menimbulkan perubahan yang besar 

bagi seluruh aspek kehidupan. Misalnya, ada kenaikan harga BBM dan 

UMR yang akan berpengaruh terhadap semua biaya produksi yang telah 

dibuat oleh perusahaan. Kenaikan harga BBM harus diperhitungkan dalam 

penetapan standar karena BBM dibutuhkan oleh kendaraan dan mesin. 

3. Data Tahun Sebelumnya (Data Historis) 

Data historis harus menjadi pertimbangan utama perusahaan 

dalam menyusun standar karena data historis mencerminkan kondisi secara 

keseluruhan tahun sebelumnya yang merupakan gambaran produksi tahun 

berikutnya. 
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