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LATAR BELAKAI\IG PEMTLIHAN JUDUL
lalam beberapa tahun terakhir ini perekonomian Indonesia

lengalami perkembangan yang cukup rn"nggembirakan, yang dapat dilihat
lengan adanya perkembangan teknologi yanj semakin ma.!u. SeUin itu juga
dapat dilihat dengan semakin barryalcryamuncul badan usatra-badan usaha
yang sejenis, yang semula hanya dapat diproduksi oleh satu atau dua badan
usaha saja. Dampak dari banyalarya badan usaha_badan usaha yang sejenis
adalah mengakibatkan persaingan yang tajam diantara badan usai'a-badan
usaha tersebut. Hal ini sangat dirasakan oleh badan usaha-badan usaha
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Dalam mengahadapi kenyataan sernacam ini badan usaha difuntut
untuk dapat melakukan pengelolahan secara,tepat sehingga tujuan badan
usaha dapat tercdpai secara efektif dan efisien. untuk it rtut ,nat u ortu*
mengelolah badan usaha, pihak-pihak yang berkepentingran di dalam"badan
usaha membufuhkan informasi yang akurat ag UuOun usatra tenebut teap
lapat mempertahankan kelangsungan tridupnya. pihak-pihak yan;
b.erkefltrlqan dengan badan usatra meliputi 

-piahk 
intemal dan pihal

ekstemal. Pihak internal dalam hal ini mana;emen membutuhkan informasi
akuntansi untuk mengelolah badan usatra antara lain dengan melakukan
perencaruum, pengendalian dan pengambilan kepufusan. pihak manajemen
di dalam membuat suafu keputusan yaitu antara menenma atau menolak
pesanan khusus juga membutuhkan informasi mengenai biaya dan
perilakunya. Karena kEsalahan dalam mengestimasi biaya akan berakibat
fatal. Disini badan usaha sering mendapat 

-p"r*,* 
khusus yang meminta.-

harga khusus pul4 sehingga pihak manajemen sering mengalami kesulitan
untu! melbuat suatu keputusan antara menerima itau menolak pesanan
tersebut..oleh karena itu pihak intemal badan usaha sangat membutuhkan
informasi yTS tepat mengelai liaya dan perilakunya agar tidak t€rjadi
kesalahan dalam melakukan decision making.

TUJUAI\I PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalatr :
l. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi badan usaha untuk

T:.bTq mengatasi masalah yang dihadapi oleh badan usaha
dalam hal ini adalatr membantu pihak internal badan usaha untuk



membuat decision making pada special c.ondition yaitu adanyapesanan khusus yangjuga m€minta harga khusus.
2. Memberi kesempatan kepada p"n'utis untuk mengenalipermasalahan yang sesungguhnya terjadi dan ,umpa, i:uuf,

mana teori-teori yang diperoleh di bangku tutiatr Oapat
diterapkan secara praktis sesuai dengan kenyataan.

METODE YANG DIPERGUNAKAN
- Metode yang dipergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalahdengan mengumpulkan datadata badan usaha, pengumpulan datadatatenebut adalah dengan cara pengamatan langsung'survey }e badan usahadan tanya jawab dengan orllg-orang yang b*r*ngkutun dengan badanusaha. Data-data yang diperoleh aOatatr iata operasi |aitu meng;ai p.os"spembuatan produk, biaya pembuatan produlq p"rhtungsr, foS. ;"k"kproduk dan laporan rugi laba badan usaha

. .S.l"in itu juga dilakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan datateoritis dengan mempelajari literatur dan batran lain yang uutr,aitu" denganpermasalahan yang akan diambil.

WAKTU YANG DIPERGUNAKAN
. . .. W*tu yang dipergunakan _untuk menyelesaikan skripsi ini kuranglebih adalah. T- bulani yaitu sejak bulan Januari 1994. paia awat Uuh;
lanlari.mel$ukan survey ulang guna mendapatkan data{ata bodan usaha.Dari datadata badan usatra tersebut iem'dian diranjutkan studikeprrstakaan pada bulan April sampai akhir bulan frt i. O"i, ,"fan:ut yupada bulan Juni melakukan penelitian lapangan secara tennci, hinggaselesai pada bulan Juli.

POKOK IIASIL PENELITIAN
- - - ?oi hasil penelitian dan-Snalisis yang telatr dilakukan pada ,pT SuryaVolyplp Utamal Surataya ditemukan Uitna te-yaa pengetahuan dan
ry1na1frq1n perilaku biaya pada badan usatra ini turani U"*. ff Su.y"
Iotypt.. Utama hanya menggunakan metode full costing untuk menghitungharga pokok produk baik pada kondisi no.rnJ-ro"up* pada specialcondition. Badan usaha belum mengenal metode variabf" irrting'V*g

dapat digunakan sebagai atat bantu bagi menajemen kGfit;dalam hal decision making.
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OBYEKPENELITIAN
Obyek perelitian pada penulisan skripsi ini adalah pada biaya danperilakunya dalam hubungannya dengan perlitungan harga pokok p.oOul"i

dari satu produk plastik pada badar usaht sehinggi badan usaha
mempunyai gatokan harga bila ada pesanan khusus yang mengharuskan
badan usaha berproduksi lebih atau membuat tambahan produksi.

LOKASI PDNELITIAN
Penelitian dilakukan pada 

{ fy a Volyplas Utama Surabaya yaitu
l"T* ba!* _usaha yang bergerak di bideng usatra produksi plastik. fokasi
badan usaha plastik ini berada dijalan Rung[ut fnCustn I no. 35 Surabava.

KESIMPUI,AN
u-ntuk kepentingan decision making khususnya pada special condition

bila pihak internal badan usaha da]am tiaf ini manajer badan usaha hanya
menggunakan informasi dari metode full costing saja maka informasi ffidiperoleh akan dapat menyesatkan pihak intern-al badan usarra. Karena itu
hendaknya- pihak manajer badan usaha juga menggunakan metode variable
costing sebagai alat bantu sehingga keputusan fang dibuat benar-benar
tepat.
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