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1. BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki UKM terbesar sejak tahun 

2014. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, jumlah 

UMKM yang tersebar di seluruh provinsi sebesar 64,19 juta unit atau 99,99% 

dari total jumlah pelaku usaha nasional. UKM merupakan salah satu 

penyumbang PDB di Indonesia. Pengertian dari Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. 

Salah satu penggerak roda perekonomian di beberapa negara termasuk di 

Indonesia adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini terjadi dikarenakan 

banyaknya industri rumahan yang semakin berkembang. Pertumbuhan usaha 

dan perekonomian saat ini mengalami persaingan yang sangat ketat yang 

menimbulkan bermacam - macam bidang industri yang semakin meningkat dan 

bertambah. Hal ini menuntut para pelaku UKM untuk berinovasi dalam 

menghasilkan produk agar bisa bertahan dalam persaingan saat ini. 

Sebagai usaha yang ingin terus berkembang, maka setiap UKM harus 

membuat suatu inovasi agar terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam suatu 

aktivitas bisnis. Inovasi ini dapat dilakukan dengan menekankan biaya produksi 

serendah mungkin dengan melihat harga pasar, akan tetapi tetap menjaga 

kualitas dari produk yang akan dihasilkan dan tetap mendapatkan target laba 

yang diharapkan. Kebijakan tersebut nantinya sangat bermanfaat bagi 

perusahaan untuk menjual produksi dengan harga terjangkau dan diminati oleh 

konsumen. 

Dalam menentukan harga pokok produksi, ada yang harus diketahui oleh 

perusahaan mengenai informasi biaya yaitu tentang pengendalian biaya yang 

tepat dan efektif. Pengendalian biaya sangat penting digunakan dalam setiap 

pekerjaan, karena berguna untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan 

agar sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Biaya produksi 
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merupakan biaya yang paling berpengaruh dalam aktivitas bisnis di suatu 

perusahaan. Dengan adanya pengaruh tersebut, maka biaya produksi harus 

direncanakan sebaik mungkin. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan bisa 

mencegah terjadinya penyimpangan dan pemborosan yang ada. 

Menurut Daljono (2009:4) pengendalian (control) adalah suatu kegiatan 

manajemen setiap hari untuk membuktikan bahwa aktivitas suatu organisasi 

sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan melakukan pengendalian 

kegiatan, maka manajer bisa menemukan perbandingan kinerja sesungguhnya 

dengan kinerja yang sudah direncanakan.  Dengan menemukan adanya 

perbandingan kinerja, maka bisa diadakannya investigasi. Dengan dilakukannya 

investigasi berguna untuk mengetahui sebab dan akibat atas terjadinya 

penyimpangan tersebut dan bisa menentukan tindakan yang akan diambil oleh 

perusahaan  berkaitan atas penyimpangan tersebut. 

Dalam melakukan suatu kegiatan pengendalian memerlukan suatu metode 

yang bisa digunakan untuk alat pengendalian biaya dan penetapan harga pokok 

produksi. Metode yang bisa digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi 

salah satunya yaitu dengan menetapkan perhitungan standard costing. 

Pengertian standard costing menurut Mulyadi (2012:287) adalah biaya yang 

ditentukan dimuka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan 

untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, 

dibawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya. 

Dengan adanya penetapan standard costing bisa memberikan pedoman 

untuk mengetahui biaya yang seharusnya terjadi dalam proses produksi. Yang 

menjadi faktor penting dalam penetapan biaya standar adalah proses produksi, 

karena proses produksi sangat berpengaruh terhadap biaya produksi bagi 

perusahaan baik itu perusahaan berskala besar maupun perusahaan berskala 

kecil. 

Dengan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan UKM Sari Kedelai 

Binti “Soya” sebagai obyek penelitian. Sari Kedelai Binti “Soya” merupakan 
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produk susu yang terbuat dari sari kedelai. UKM ini sudah berdiri sejak tahun 

2006 dan Ibu Binti Jamaah merupakan pemilik dari usaha tersebut. Letak 

industri tersebut berada di Ds Kalirong, Tarokan, Kediri. Faktor ekonomi 

merupakan alasan yang membuat Ibu Binti mendirikan usaha ini. 

Biaya produksi yang termasuk ke dalam UKM ini adalah biaya bahan baku 

langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketiga jenis 

biaya tersebut belum dihitung secara benar meskipun nominalnya tergolong 

kecil, akan tetapi akan berpengaruh dalam perhitungan harga pokok produksi 

atas produk yang akan dijual. Selain itu, jika tidak dihitung secara benar nantinya 

akan mempengaruhi laba/rugi yang diperoleh.  

Menurut Ibu Binti Jamaah sebagai pemilik UKM, UKM Sari Kedelai Binti 

“Soya” merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang industri susu 

kedelai. Lokasi industri terletak di Desa Kalirong, Tarokan, Kediri. Produksi 

susu kedelai membutuhkan bahan baku seperti air, biji kedelai, gula pasir, garam 

dan daun pandan. Biaya produksi dalam industri ini meliputi biaya bahan baku, 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Padahal, banyak industri 

serupa yang masing-masing saling bersaing. Hal ini dikarenakan untuk 

memenangkan persaingan pasar.  

Pemilik UKM menyatakan bahwa UKM Sari Kedelai Binti “Soya” 

berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang 

terjangkau dan dapat diterima oleh konsumen, namun tetap menguntungkan. 

Biaya produksi yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan keuntungan. 

Menurut Ibu Binti Jamaah, pemilik UKM, penurunan laba ini disebabkan oleh 

kegagalan UKM Sari Kedelai Binti “Soya” dalam mengelola biaya produksi 

dengan baik, maupun merumuskan dan menerapkan standard costing susu 

kedelai yang harus dikeluarkan. Terutama untuk susu kedelai dengan harga 

bahan baku yang tinggi mengalami fluktuasi yang besar, sedangkan biaya tenaga 

kerja tetap tidak berubah.  
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Adapun alasan lain, jadi dalam penelitian ini menggunakan metode 

standard costing terhadap UKM Sari Kedelai Binti “Soya” karena sistem 

standard costing memberikan pedoman manajemen untuk biaya pelaksanaan 

kegiatan tertentu, sehingga dapat menekan biaya dengan memperbaiki metode 

produksi, menyeleksi pekerja dan kegiatan lainnya. Kemudian, dengan 

menggunakan metode standard costing bisa digunakan sebagai acuan dengan 

membandingkan hasil yang diperoleh dengan ekspektasi UKM sebelumnya.  

Dengan adanya informasi tentang perbedaan antara biaya standar dan biaya 

aktual nantinya akan diberikan kepada manajemen untuk digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan alasan perbedaan tersebut. UKM Sari Kedelai Binti 

“Soya” dapat membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk 

menemukan perbedaan atau penyimpangan dalam pembiayaan. Hal ini terlihat 

dari penyimpangan bahwa biaya produksi efektif. Biaya standar dapat membantu 

manajer untuk merencanakan dan mengendalikan biaya produksi.  

Apabila perhitungan dengan menggunakan biaya standar lebih besar dari 

biaya sebenarnya, itu menunjukkan bahwa selisih (varians) yang dihasilkan 

merupakan selisih (varians) yang menguntungkan. Namun, jika berbanding 

terbalik itu berarti selisih (varians) tidak menguntungkan. Untuk mengetahui 

proses produksi tersebut berjalan efisien atau tidak, maka harus ada 

pengendalian biaya. Cara melakukan pengendalian ini dengan membandingkan 

biaya standar dengan biaya aktual untuk mengetahui perbedaan atas biaya 

standar dengan biaya sesungguhnya (biaya aktual). 

Menurut Riwayadi (2014:331) standard costing adalah perhitungan harga 

pokok produksi dengan memperhitungkan biaya bahan baku langsung, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dengan menggunakan 

perhitungan biaya standar (standard cost). Apabila perhitungan yang 

menggunakan biaya standar lebih besar daripada biaya aktual artinya selisih 

yang dihasilkan adalah varians (selisih) yang menguntungkan (favorable). Akan 

tetapi, jika berbanding terbalik maka itu artinya varians (selisih) yang merugikan 

(unfavorable). Oleh karena itu, peneliti menyarankan menerapkan metode 
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tersebut karena peneliti menganggap bahwa perhitungan ini yang sesuai dengan 

kaidah akuntansi. 

Adapun penelitian ini merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya 

tentang biaya standar sebagai alat untuk mengendalikan biaya produksi termasuk 

penelitian yang dilakukan oleh Riki Martusa, Marsiana Jennie (2010) melakukan 

penelitian yang berjudul “Evaluasi Biaya Standar Dalam Pengendalian Biaya 

Produksi (Studi Kasus Pada PT. PG. Rajawali, Subang)”. Hasil penelitian 

menunjukkan pencapaian efisiensi biaya produksi dapat dilihat dari proses 

produksi berjalan dengan baik sesuai tujuan penyimpangan yang terjadi dalam 

produksi kecil dan masih dalam batas wajar dengan alasan dan kualitas gula yang 

jelas yang dihasilkan cukup baik, yang sesuai dengan standar kualitas 

perusahaan.  

Penelitian Edison dan Sapta (2010) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Biaya Standar Terhadap Pengendalian Biaya Produksi (Studi kasus 

Pada PT ITP, Tbk)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem biaya 

standar yang ditentukan oleh PT ITP, Tbk berpengaruh terhadap harga pokok 

produksi dimana biaya bahan baku langsung terdapat selisih yang 

menguntungkan yang berakibat mengurangi hpp yang distandarkan, begitu pula 

pada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu di bagian 

analisis standar biaya overhead pabrik. Di penelitian ini metode dalam analisis 

standar biaya overheadnya menggunakan 2 metode seperti metode 2 varians dan 

metode 3 varians. Dimana dengan menggunakan 2 metode tersebutnya nantinya 

pemilik ukm bisa mengetahui dimana letak kesalahan maupun letak kerugian 

yang diperoleh ukm tersebut. Karena perhitungan di 2 metode ini sangat 

terperinci.  

Dari uraian latar belakang masalah diatas, untuk mengetahui penentuan 

harga pokok produksi yang digunakan sebagai dasar penentuan harga jual. Oleh 

karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul : Analisis 
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Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan Metode 

Standard Costing (Studi Kasus di UKM Sari Kedelai Binti “Soya”). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan menyajikan dan 

membahas secara sederhana akuntansi biaya dan beberapa hal yang berhubungan 

dengan hal tersebut. 

1. Bagaimana perhitungan dan analisa perbandingan perhitungan harga 

pokok produksi UKM Sari Kedelai Binti “Soya” antara metode 

Standard Costing dengan perhitungan UMKM ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis perbandingan perhitungan harga pokok produksi 

UKM Sari Kedelai Binti “Soya” antara menggunakan metode 

Standard Costing dengan perhitungan menurut UKM Sari Kedelai 

Binti “Soya”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa 

digunakan sebagai masukan oleh berbagai pihak yang membutuhkannya, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan (UMKM) 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau saran dalam 

perhitungan harga pokok produksi yang lebih lengkap, sehingga bisa 

memberikan informasi bagi perusahaan untuk menetapkan harga pokok dan 

dapat digunakan sebagai keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. 

2. Bagi Penulis 
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Penelitian ini sebagai menambah pengetahuan mengenai perhitungan harga 

pokok produksi dan dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut kepada 

perusahaan skala kecil atau UKM. 

3. Bagi Pembaca 

Peneliti berharap penelitian ini bisa menambah wawasan bagi pembaca 

dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I         PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II        LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan topik 

penelitian dan sebagai dasar pembahasan dalam memecahkan 

permasalahan perhitungan harga pokok produksi. 

BAB III      METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti sebagai berikut : jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan teknis analisis data. 

BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran subjek penelitian dan Analisa 

data yang terdiri dari alur proses produksi, perhitungan harga pokok 

produksi dan pembahasan penelitian. 

BAB V        PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan, keterbatasan penelitian yang sudah dialami oleh 

peneliti, dan saran bagi pihak yang bersangkutan. 

  


