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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha terakhir-terakhir ini semakin meningkat 

terutama dengan adanya globalisasi bisnis, yang semakin mempermudah transaksi 

bisnis dan memperluas pangsa pasar serta dengan ditemukannya teknologi 

manufaktur baru. Perkembangan dalam dunia bisnis ini menjadi salah satu faktor 

semakin banyak usaha-usaha baru yang dirintis. Perusahaan-perusahaan ini pada 

umumnya menawarkan produk atau jasa dengan variasi bentuk dan kualitas serta 

harga yang bersaing. Salah satu perusahaan perusahaan BUMN yang 

memproduksi gula yang berencana menutup dua pabrik gula sebab BUMN gula 

ini menanggung tingginya beban operasional namun tidak sebanding dengan harga 

gula yang rendah. Harga gula kristal berbasiskan tebu produksi lokal jatuh akibat 

serbuan gula kristal putih impor yang pada umumnya gula berjenis ini dilarang 

dijual ke pasar konsumen karena hanya boleh dikonsumsi untuk industri makanan 

dan minuman, Sutianto (2014). 

Menurut Garrison, Noren, & Brewer (2006) perusahaan manufaktur 

membagi biaya produksi ke dalam tiga kategori besar: bahan baku langsung (direct 

material), tenaga kerja langsung (direct labor), dan biaya overhead pabrik 

(manufacturing overhead). Salah satu cara untuk mengendalikan biaya produksi 

adalah dengan menggunakan analisis selisih untuk mencari penyebab terjadinya
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selisih antara biaya standar dengan biaya produksi yang sesungguhnya. Analisis 

selisih penting dilakukan agar manajemen dapat menilai kembali penetapan biaya 

standar yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi 

berlangsung. Selisih yang terjadi dalam biaya produksi memerlukan perhatian 

lebih agar efisiensi penggunaan biaya maupun aktivitas dapat tercapai. Selain itu 

melalui pengendalian biaya produksi maka perusahaan dapat meningkatkan 

standar kinerja dan koordinasi. Faktor – faktor yang mempengaruhi selisih 

anggaran biaya produksi antara lain karena perubahan volume produksi, 

perubahan bahan baku, jumlah jam kerja yang berbeda tiap bulannya, dan biaya 

overhead tidak terduga, Shabrina (2013). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Husain (2014) dalam penetapan biaya 

produksi perusahaan melakukan penetapan standar biaya bahan baku, standar 

biaya tenaga kerja, dan standar overhead pabrik dengan memperhatikan hal-hal 

yang menyangkut pemilihan kualitas produk, harga bahan baku, tarif upah tenaga 

kerja serta penetapan standar tarif overhead pabrik, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ayunda & Sirine (2014) faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya selisih biaya produksi yaitu perubahan volume produksi perubahan 

harga bahan baku jumlah jam kerja kenaikan biaya overhead pabrik.  

Peneliti mengambil obyek penelitian pada Koperasi Serba Usaha “Brosem” 

yang bergerak pada bidang manufaktur yang mengelolah produksi minuman. 

Permasalahan yang terjadi pada koperasi Brosem dalam mengalami kenaikan yang 

melebihi dari anggaran yang ditetapkan perusahaan sebelumnya, sehingga terjadi 
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penyimpangan terhadap biaya. Hal itu terjadi pada beberapa pos anggaran biaya 

operasional pada perusahaan tersebut seperti adanya kenaikan tarif gaji dan biaya 

pembelanjaan bahan baku.  

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: 

“Analisis Biaya Produksi Pada Koperasi Serba Usaha “Brosem” Kota Batu “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian 

ini adalah : “Bagaimana selisih yang terjadi pada biaya bahan baku, tenaga kerja 

langsung, dan overhead pabrik antara biaya standar dan biaya sesungguhnya di 

Koperasi Serba Usaha “Brosem” Kota Batu periode tahun 2014”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis selisih yang terjadi pada biaya bahan baku, tenaga 

kerja langsung, dan overhead pabrik antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perkembangan kajian Akuntansi : 
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Memberikan pemahaman mengenai analisis biaya produksi pada 

Koperasi Serba Usaha “BROSEM”, sehingga dapat membuka wawasan 

penelitian yang lebih luas 

2. Manfaat bagi perusahaan : 

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh informasi tentang analisis 

varian biaya produksi  

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya : 

Dalam penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian yang lain untuk peneliti selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Peneliti hanya membatasi objek penelitian yang ada pada Koperasi Serba 

Usaha “BROSEM” Kota Batu yaitu produksi sari apel untuk periode 2014.  

  

 

 

 

 

 

 


