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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Perusahaan Genteng Super Wedit Lestari Jaya dengan 

Judul “Peran Buget Biaya Produksi Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada Perusahaan 

Genteng Super Wendit Lestari Jaya Malang”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas biaya produksi pada 

perusahaan genteng super wendit lestari jaya Malang dan untuk mengkaji faktor-faktor apa saja 

yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atas biaya produksi. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja pusat biaya pada Perusahaan Super 

Wedit Lestari Jaya Malang adalah menggunakan metode kuadrat terkecil dan analisis varians 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sedangkan untuk 

menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab penyimpangan biaya produksi adalah dengan 

mengkaji dari masing-masing penyimpangan yang terjadi. 

Hasil perhitungan dengan alat analisis varians menunjukkan bahwa kinerja Perusahaan Genteng 

Super Wendit Lestari Jaya Malang belum sepenuhnya memperlihatkan pengendalian biaya 

produksi. Hal tersebut dikarenakan terjadi penyimpangan biaya produksi yang bersifat 

menguntungkan dan bersifat tidak menguntungkan dimana disebabkan oleh faktor-faktor yaitu 

adanya penyimpangan biaya bahan baku untuk tahun 2004 menghasilkan selisih yang tidak 

menguntungkan dimana diperoleh dari adanya harga pembelian bahan baku tidak 

menguntungkan. Selanjutnya untuk analisis varians biaya tenaga kerja langsung tahun 2004, 

menguntungkan karena selisih efisien tenaga kerjanya lebih besar dari pada tarif upah tenaga 

kerja langsung. Sedangkan untuk analisis varians biaya overhead pabrik tahun 2004 tidak 

menalami penyimpangan melainkan mengalami keuntungan, dimana factor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya keuntungan adalah anggaran biaya overhead pabrik lebih besar 

dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, pemakaian kapasitas 

sesungguhnya lebih kecil atau lebih besar dari pada kapasitas normal, selisih efisiensi 

sesungguhnya lebih kecil atau lebih besar dari pada BOP standart. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja pusat biaya pada 

Perusahaan Genteng Lestari Jaya Malang belum sepenuhnya baik karena masih terdapat 

penyimpangan yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu pengendalian biaya produksi pusat 

biaya pada Perusahaan Genteng Super Wendit Lestari Jaya Malang belum sepenuhnya tercapai. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya Perusahaan 

Genteng Super Wendit Lestari Jaya Malang menerapkan analisis selisih terhadap biaya produksi 

sehingga tidak hanya sebagai alat perbandingan saja atas selisih yang terjadi tetapi dapat 

digunakan sebagai alat koreksi atas penyimpangan yang terjadi sehingga kinerja di tahun yang 

akan datang dapat lebih baik 

 


