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Banyak langkah yang ditempuh oleh perusahaan untuk meningkatkan labanya. Langkah-langkah 

tersebut tidak hanya dengan meningkatkan omset penjualan saja, tetapi juga dengan cara 

penghematan biaya produksi. Pengefisiensian dan pengefektifan biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan dapat menekan 

pengeluaran biaya produksi yang nantinya akan berujung pada keuntungan yang diterima oleh 

perusahaan. 

Pengendalian biaya produksi merupakan langkah yang digunakan dalam menciptakan efisiensi 

dan efektifitas biaya produksi. Alat yang digunakan dalam pengendalian biaya tersebut adalah 

dengan menggunakan analisis selisih atau analisis varian. Analisis selisih atau analisis varian 

yaitu membandingkan antara biaya yang distandarkan oleh perusahaan dengan biaya realisasinya 

pada periode tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengambil judul 

“PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA PERUSAHAAN BINTANG HARMONIKA 

JEMBER”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian biaya produksi pada 

perusahaan Bintang Harmonika Jember sudah tepat atau belum tepat. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu, pertama, pemisahan biaya overhead pabrik, kedua, penentuan tarip BOP, 

ketiga, selisih biaya bahan baku dengan metode satu selisih, dua selisih dan tiga selisih, keempat, 

selisih biaya tenaga kerja langsung dengan metode satu selisih, dua selisih dan tiga selisih, 

kelima, selisih biaya overhead pabrik dengan metode satu selisih, dua selisih, tiga selisih dan 

empat selisih. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Bintang Harmonika Jember untuk biaya tenaga 

kerja langsung terdapat selisih yang menguntungkan (favorable) tetapi untuk biaya bahan baku 

dan biaya overhead pabrik terdapat selisih yang tidak menguntungkan (un-favorable). Hasil ini 

menunjukkan bahwa dalam Perusahaan Bintang Harmonika Jember masih kurang adanya 

pengendalian terhadap biaya produksinya. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya Perusahaan 

Bintang Harmonika Jember senantiasa mengadakan analisis biaya produksi untuk melakukan 

koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada biaya produksi perusahaan. 

Sebaiknya juga perusahaan dalam penyusunan biaya standarnya mempertimbangkan faktor-

faktor eksternal akan perhitungannya lebih akurat, serta disiplin karyawan harus ditingkatkan 

 


