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Dewasa ini kebijakan-kebijakan yang ditetapkan clalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha harus terarah pada sasaran dan tuj uan yang
dikehendaki. Agar sasaran dan tujuan badan usaha itu tercapai diperlukan
adanya perencanaan dan pengendalian yang sebaik mungkin terhadap
aktivitas-aktivitas tersebut. Biaya standar merupakan alat untuk mengukur
sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas dari kegiatan operasionalnya.

Dari studi yang dilakukan pada PT"JEMPOL JAYA"ini. yaitu badan
usaha yang bergerak di bidang irrdustri pembuatan kecap dan bcrlokasi di
Kediri, selama ini pelaksanaan produksi hanya berdasarkan kebiasaan dan
pcrkiraan saja sehingga sasaran produksi belum ditetapkan secara jelas yang
berakibat masalah pengendalian biaya produksi adalah rarvan sc\ali. Untuk
menentukan efisiensi dan et'ektivitas produksi badan usaha hanya berpedornan
pada perolehan laba dari penjualan hasil produksi. Jadi bila perusahaan
rnemperoleh laba penjualan maka manajcmen beranggapan bahwa prodLrksi
telah berjalan secara efisien dan efektii Padahal anggapan yang demikian tidak
dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan badan usaha. Untirk itu dipcrlukan
suatu perangkat pengendalian yang dapat menjadi tolak trkur dalarn mcnilai
prestasi kegiatan badan usaha yaitu melalui biaya standar.

Tujuan studi ini dilakukan adalah mencoba untuk menetapkan biaya
standar yang idcal pada P'I" 'JIIMPOL JAYA", khususnya pada bagiln
produksi untuk diirnple mentasikan lebih lanlut dalam rangka menilai etisiensi
biaya produksi dan memberikan masukan yang diperlukan bagi badan usaha.
Adapun rrrcttxlc yang diguntkan dalarn pcncrl i t ian ini atl l lah analisrs varians.
Sebagian besar sumber inlbrmasi diperolch dari laporan opcrasional proscs
produksi, harga bahan baku yang bcrlaku dipasar, laporan volurne pcnjualirr.r
selama tahun 1996 dan tahun 1997 serta wawancara dan observasi.

Penetapan biaya standar ini dilakukan dengan terlebih dah'-rlu
mengestirnasi biaya produksinya. Ada bebcrapa ca!-a yang dapat ditempuh
dalarn mengestimasi biaya produksi yaitu melalui lnetode lndusrial
Engineering, Conference, Anal.vtical serta Otanlitatirc Anab,.cis. Dengian
mengestirnasi biaya ini tenturlya hubungan antara input dan outputnya dirpat
dengan mudah d iklasiti kasikan apakah biaya tersebut variabel atau fixcd.' l 'ujuannva 

tidak lain adalah untuk nrcningkatkan keakr.rralan penctapan standar
itu sendiri. Sedangkan penctapan standar diclasarkan pada 3 hai yaitu :
pcngalaman masa lalu, studi engineet'ing, dan masukan dari operuling
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selanjutnya biaya sandar diimplementasikan melalui analisis varians.
Pgrangkat dari biaya standar yang aapat aipatai sebagai arat untuk .*grt*
efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional uaoankaan analisis u"ii*r.
Varians dilakukan dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan
biaya- standar. Temyata dari studi ini ditunjukkan bahwa varians y-g t"g-uai
a{lah yrians yang tidak menguntungkan, dimana pros€ntase varians yang
cukup berarti terdapat pada varians efisiensi pekeda dan overhead pabikl
Untuk itu manajemen perlu menginvestigasi lebih lanjut apa penyebab
tegadinya varians-varians tersebut. Dari hasil studi ini terdapat 

-beberapa

indikator penyebab utama terjadinya varians itu antara lain : kurane
termotivasinya karyawan, kapasitas produksi yang masih belum digunakai
sepenuhny4 kualitas bahan baku yangjelek.

Sehingga pihak manajemen perlu melalukan tindakan-tindakan
korektif, seperti : peningkatan motivasi karyawan melalui penggunaan sistem
upah per produlq peningkatan pengendalian kualitas pemakaian bahan baku,
stabilisasi produksi agar jam kerja yang digunakan lebih efisien dan
penyerapan biaya overhead menjadi lebih rendah.

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa biaya standar
bermanfaat dalam proses evaluasi prestasi bagi pimpinan dan manajer sehingga
dapat menilai seberapa baik prestasi yang dicapai saat ini dibandingkan dengan
waktu yang lalu. Dengan adanya pedoman berupa biaya standar tentun-va
diharapkan biaya standar ini akan sangat bermanfaat dalam menetapkan
kebijakan mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan serta pengendalian biaya.
Yang pada akhimya dapat mendukung pimpinan dan manajer dalam mencapai
efisiensi dan efektivitas pada PT"JEMPOL JAYA".
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