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' Eerkmbangnya perdaban tuanusia sebagai na.syarakat konsatif
dan ditu4iang dengan smakin najsTys telnolqli, wTEakibatkan kon$-
ren tidak hanya berfikir untuk perenuhan kebttuharnya saja, tetapi
kqtsunen MLai pintar refuatdingkan faktor harEa t arrg! ninid,n, u?tuk
dua jais prduk yang saaa. Tantangan yanE dihdWi petusall€.an-
perusahaan de$asa ini dajah tntsaingan lnrga untuk Mebut paIdsa
Pr€,sar yan4 Tebih Lua.s. Di sini IErarTarT alatntansi wnal-wz difutuh
kan untuk dapat nanydiakan infomasi yarT{ dapat neotivasi nanaje-
nen Euna naTAanbil kqtutusan dqlgan tepat. SaTah satu inforndsi wngl
perTtir|E bagi nanEjeq? dajah pqAlk jasif iltasian biaw yang tqnt
untuk biaya variabel dan biaya tetap. Pargklasif ikasian ini sangat
berEuna tmtuk tujudn lwTaztuan ta.rif biaya ove zead pabrik dan
anaiisis varians, fnrsiattan dalan pcnl,uatan fjexibje btdglet dan
anaiisis varians, analisis dircct costfug dan Mrgin cuttrihtsi,
anal.isis break-even dan cost-vol.uae-profit, anaJisis biaya diferen-
sial. dan biaya @aratif, anaiisis naksiaisasi profit jatTgka
perdek dan niniaisasi biaya, anajisis pqzgangaran adaj, serta
analisis narketingy profitability atas viTayah, prduk, dan lantst-
ren. Karqta itu juduJ yarEl diaEilat dalan skrit:isi ini dajah na.saLah
pqiTahan biaw caryuran (studi decryosing) klnzsasrz',E_ biaya over-
head pda sebuah rcrusahaan denElan dasar cost driver-cost driuet
yatg nanti akan dipiTih.

7L\juan utaw gnnelitian ini dinaks.dkan untuk nanejiti da
tidals?ya lubungtu antata biaya ove read pabrik dangyan cost driuet-
eost dtiver yat€ dipilih, dan n&erikan gafuann serta paalpmn
yalzEl lebih baik tdztang biaya caquran serta pailahannya ret7jdi
biaya tetap dan biaya vafiabeL. Selain itu dilnrwkan eula ahan
dapat nenafuah perbendahataan referazsi dan nngkin akan dapat
n&erikan suatu ide untuk INEI&angan lebih larz.jut baEll pebuatan
skripsi-skripsi selanjutnya. fuangkan dari s.fiut dtnia usaha/peru-
sahaan, 

'diharapkan 
dapat refuerikan nastkan yahg berlnr$a dajan

upaw n&erikatz infornasi akntatzsi mn4iwn yatE: rejevan, sehinE-
ga pihak nan4jeren dapat w41afuil lreFutusan yanE rasidraJ.

Di dal.an penelitian ini akan digundbn alat statistik varlg
bergma tmtuk renilah biaya cary)urm tersebut. Al.at statistik itu
adaiah anaLisis .rqgE:esj yang nantlnm juga dilahukdn uji terlndap
IwTeElrnaan anaTisis reglresi (ntltipje r.€g"esi ) serta kondisi-kazdisi
yarEl baEainarra yang tuffitrlE:kinkan pdEEfitnaan analisis reglresi, se-
hirT&a tidak ada keraEltan untuk nagElnakan analisis r4resi di
dal.an neiakukan pilahan terhdap biaya. caqruran. Uji-ti i tersebtt
dalah 4ji koteLasi, dimna korejasi aerupakan ktatnya tbgkat

Linier antara satu peubah atau lebih terhdap peubah Jain-
nW. PerEEj idn koreTa.si ini tetdiri dafi PaApj ian Korejasi Prduct
Ilrcnt, Peryluj ian Eoreiasi Partiaj dan PqAki ian Korejasi llqimtk.
Seiain itu juEE dig,tnakan Ana)isjs Koefisiaz Deteminasi, Analisis
Regtesi llajenuk, Pe6uj idn Ketqrdtm Prdiksi, nadetgksi Autoko-
relasi serta nerdeteksi Hwxdasticity. Hasil dafi 4j i-L\i i terse-



but dipetEunakan untuk nenerluhi ewat kriteria daLan nenEievafua.si
suatu reElresi yaitu: Plausibility, Godness of Fit, Confidence dan
Specification Test.

Penelitian ini dilakukan secara insentif pada tanEEial 21 sanpai
dengan 24 Novenber 1993. Sdan€kan untuk neleng:kat)i data4ata yang
kurarzg, naka pihak peniLik perusahaan aengij inkan untuk nelakukan
penelitian ser+aktu-waktu pada perusahaannw tersebut.

Pokok hasil penelitian adaiah hasil dari penilahan biam
overhead itu sendiri dan diketahuinya hubunElan yang si4njfikatl
antara biaya overhead derzElan cost driver-cost driver yang djpilih.

Obyek penditian dalan peneJitian ini dibagi nenjad i dua baglian
yaitu se.baEfai peubah bebas yaitu juniah jan kerja nesin, jan persia-
pan nesin, jan kerja tenaEla kerja langswng serta junlah bahan baku
yatlg digunakan, dan sebaElai peubah tak beba.s Snitu junlah biaya
overhead. Data yang diCltnakan adalah data historis bul.anan selana 30
bulan terakhir (llei 1991 - Oktober 1993).

Untuk tujuan penelitian ini, lokasi yangl dianbil adalah
Perusahaan "X" yang aerupakan perusahaan aanufaktur yangy nenprduksi
Tegel yang terl.etak di Jalan Ga.jah ]lada Jetnber. Perusahaan ini
berdiri sejak 7957 dengan bentuk perusahaannya Witu perusaham
perseorangan .

Dari hasif peneTitiarl ini dapat disinpuikan bahwa perusahaan
"X" nerupakan perusahaan perseorangan yanel dipinpin dan diniljkj
secara turun-temuntn. Berbag:ai nacan cara dilakukan untuk nengen-
batzgkan dan nenperbesar usaha serta netrysetJuas narket sharenm.
Khusus da]an hal penbebanan bialta overhead pabrik, pjhak
tnan4ier'tpeniJik aengalokasikan seluruh biaya overhead pabrik ke
dalan biaya vatiabe1. Kondisi ini nenbuat harga pokok prdulmp
neningkat dan nenyebabkan hilangnya se.iualah pelanEElan yang cuAap
berarti. Hal ini terjadi karena penamran pelanEE[an untuk junjah
yanE: cukup banyak berada di bawah hargE vafiabelnya, sehineEla pihak
panajer,/penilik nenolah tavaran tetsebut. Kegagalan dalan newser-'Luas 

narket share dipenEJaruhi banyak haL, diantaranya adajah
dalaa pengaloka,sian biaya. KeEiaElalan dalaa paElalokasian biay,a dapat
nenyebabkan kesal.ahan daJan nenetapkan haEA, kumngnya daya kowe-
titif dalan persafuan nengterebutkan aarket shale dan hilanEnya
penbeli yatzg potensial. Oleh karena itu ada bailmya dalan penbebanan
ke daLan biaya tetap dan biaSta variabel, perusahaan ini nengEwttkan
nsltiple r€resi. Karena dengyan nenakai nuftiple teElresi ini
keakuratannya lebih terjanin, dan jugp dapat dilakukan analjsis
seberapa jauh ketepatatznp. Keuntunglan lain yang dipe.roleh yaitu
bahwa dari persanaan nttltiple regresi yang dipetoleh, dapat digpna-
kan untuk nenetatrskan estina"si biaya ( overhead perusahaan ). Hanya
penE\j ian statistik nerupakan suatu kegiatan yangy banyak nanfaat-
nw. Perclu:iian tersebut dwat nen jdi dasar bagi pjhak nanajenen
sebaE:ai pertinbangan dafan neLakukan penglanbilan keputusan yang
lebih baik. SehinEEa keputusan yang dianrbil tidak atas dasar pera-
saan -
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