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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada perkembangan era globalisasi dunia usaha pada saat ini yang semakin 

meningkat, maka banyak perusahaan yang tentunya ingin berkembang dan 

terus menjaga kelangsungan hidupnya sehingga perusahaan dituntun untuk 

mampu bersaing dan mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang 

terjadi pada saat ini. Dengan meningkatnya dunia usaha tersebut, untuk dari 

pihak manajemen perusahaan perlu membuat adanya kebijakan yang dapat 

mengacu terhadap efiesiensi dan keefektivitas kinerja suatu perusahaan, 

sehingga kinerja manajemen dapat mengelola perusahaan. Oleh karena itu 

perlu adanya manajemen yang baik untuk mencapai laba yang optimal dan 

meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan dan mengelola faktor – 

faktor produksi seoptimal mungkin sehingga didapat hasil yang efisien dan 

efektif (Martusa dan Nasa, 2012).  

Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian pada umumnya adalah 

untuk memperoleh laba yang sebesar – besarnya sesuai dengan 

perkembangan perusahaan dalam jangka panjang (Melasari, 2014). Pada 

umumnya setiap perusahaan jasa atau manufaktur harus dituntut bagaimana 

mengelola keefesienan dan keefektifan perusahaan dalam proses produksi 

untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Dan untuk mencapai tujuan 

tersebut maka seorang manajer harus mampu membuat perencanaan dan 

pengendalian biaya terutama biaya produksi karena biaya produksi 
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merupakan faktor utama dalam melaksanakan produksi perusahaan. Dalam 

pengendalian biaya, manajemen perlu menetapkan biaya standar (Hansen dan 

Mowen, 2009).  

Biaya yang dipakai sebagai tolok ukur pengendalian disebut dengan biaya 

standar. Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan 

yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus menerus 

antara pelaksanaan dengan rencana. Dengan membandingkan hasil yang 

sesungguhnya dengan program atau anggaran yang disusun, maka manajemen 

dapat melakukan penilaian atas efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh 

laba dari berbagai produk. Proses pembuatan suatu produk dimulai dari awal 

proses atau masih berupa bahan baku sampai menjadi barang yang siap untuk 

dijual, sehingga proses produksi, jumlah produk dan biaya – biaya mengalir 

pada saat bersamaan (Dunia dan Abdullah, 2012 : 88). 

Dalam dunia usaha yang semakin berkembang, untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal diperlukan pengendalian terhadap biaya produksi. 

Salah satu metode yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian terhadap 

biaya produksi yaitu dengan menetapkan biaya standar. Pengendalian yang 

efektif membutuhkan perangkat informasi guna memperoleh komunikasi 

yang baik untuk menghasilkan perencanaan pada seluruh tingkatan 

manajemen. Pentingnya dalam pengendalian, para manajer dapat melakukan 

tindakan evaluasi untuk penyimpangan yang diakibatkan oleh penyusunan 

biaya standar.  
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Sistem biaya standar biasanya digunakan untuk metode akumulasi biaya 

proses maupun biaya pekerjan pesanan. Biaya standar adalah biaya yang 

ditetapkan terlebih dahulu untuk memproduksi satu unit atau sejumlah unit 

produk selama periode tertentu dimasa mendatang. Biaya standar merupakan 

biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi berjalan 

atau yang diantisipasikan. Biaya standar mempunyai dua komponen, yaitu 

standar fisis (kuantitas standar masukan – keluaran) dan standar harga (biaya 

standar atau tarif per unit masukan atau input) (Matz, dkk. 1997 : 95). Biaya 

standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya 

yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai kegiatan produksi yang paling 

efisien (Nafarin, 2003).  

Dengan demikian jelas bahwa biaya standar dipakai sebagai alat untuk 

mengukur dan menilai prestasi pelaksanaan, oleh karena itu biaya standar 

harus ditentukan dengan teliti dan ilmiah melalui penelitian teknis, penilaian 

prestasi, penelitian laboratorium, penelitian gerak dan waktu, penentuan 

standar kuantitas dan kualitas, penelitian tingkat harga sehingga biaya standar 

dapat ditentukan dengan teliti, terpecaya, dan disepakati dengan norma untuk 

mengukur pelaksanan (Kholmi dan Yuningsih, 2001 : 101).  

Varians merupakan perbedaan yang terjadi akibat perbandingan antara 

biaya aktual dengan biaya yang direncanakan (biaya standar. Varians tersebut 

menyangkut ketiga elemen biaya produksi yaitu varian bahan baku, varian 

tenaga kerja dan varian overhead pabrik. Selisih biaya produksi yang 

dikeluarkan kemudian dianalisis dengan biaya standar dan dari analisis ini 
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diselidiki penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi 

terjadinya selisih yang merugikan (Mulyadi, 2014). Varians yang tidak 

ditoleransi (Unfavourable (U) variance) muncul ketika biaya aktual lebih 

besar daripada biaya standar yan ditetapkan, sedangkan varians yang 

ditoleransi (Favourable (F) variance) muncul ketika biaya aktual lebih kecil 

daripada biaya standar yang ditetapkan (Hansen dan Mowen, 2006).  

Objek penelitian yang dipilih adalah Koperasi Tani “Jasa Tirta” di 

Tulungagung. Koperasi ini merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang 

produksi susu, simpan pinjam dan pertokoan yang sudah meluas di kota 

Tulungagung. Peneliti melakukan penelitian terhadap unit produksi susu di 

karenakan biaya standar di koperasi masih perlu meningkatkan keefisienan 

dalam memproduksi susu tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang biaya standar sebagai alat pengendalian biaya. Oleh karena itu, judul 

yang diambil oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

“Analisis Selisih Varians Biaya Standar Untuk Pengendalian Biaya Pada 

Unit Produksi Susu Koperasi Tani “Jasa Tirta” Tulungagung” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian mengenai peranan biaya standar sebagai alat pengendalian biaya, 

peneliti akan membahas masalah tentang, “bagaimana penerapan analisis 
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varians untuk pengendalian biaya pada Koperasi Tani “Jasa Tirta” 

Tulungagung ?” 

 

1.3. Batasan Masalah  

Untuk mempersempit ruang lingkup dalam penelitian dan menghindari 

pembahasan yang meluas maka penulis hanya berfokus pada analisis varians 

biaya standar. Penelitian tersebut terdapat 3 produk bahan baku tetapi hanya 2 

produk bahan baku yang akan diteliti.  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui selisih varians 

biaya standar sebagai alat pengendalian biaya pada unit produksi susu 

Koperasi Tani “Jasa Tirta” Tulungagung. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis varians untuk pengendalian biaya pada Koperasi Tani 

“Jasa Tirta” Tulungagung. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi tentang penerapan analisis varians untuk pengendalian 

biaya pada Koperasi Tani “Jasa Tirta” Tulungagung.   

 


