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ABSTRAK 

 

DIAN MASRUROH: Analisis Sistem Akuntansi Biaya Produksi untuk Meningkatkan 

Pengendalian Internal RA Mebel, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri Periode Tahun 2007-

2016, Skripsi, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Nusantara PGRI Kediri, 2017. 

 

Penelitian inibertujuan untuk mengidentifikasi sistem akuntansi biaya produksi yang 

diterapkan perusahaan dan menganalisis efektifitas pengendalian internal atas siklus produksi 

perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan pada RA Mebel yang terletak di jalan RA Kartini Desa 

Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Jenis penelitian yang digunakan adalah case 

study  dengan pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan cara 

wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Adapun teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dan informasi yang diperoleh dengan 

deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu kejadian. kemudian membandingkan antara 

teori dan fakta deskriptif dari RA Mebel. 

Hasil dari penelitian ini adalah sistem akuntansi biaya produksi yang diterapkan RA 

Mebel secara umum dinilai sudah cukup baik namun belum efektif bagi kebutuhan RA Mebel 

dimana masih ada beberapa kekurangan diantaranya: perangkapan fungsi dan wewenang pada 

perusahaan, dokumen yang tidak bernomor urut cetak dan dokumen tidak dibuat rangkap, 

catatan akuntansi yang tidak lengkap,dan belum terbentuknya suatu pengawas internal 

perusahaan      

Kesimpulan hasil penelitian ini, disarankan perusahaan memperbaiki  sistem akuntansi 

biaya produksi dalam meningkatkan pengendalian internal perusahaan dengan melakukan 

pemisahan fungsi dan wewenang pada setiap bagian dalam perusahaan. semua dokumen 

bernomor urut cetak dan dibuat rangkap, membuat catatan akuntansi yang dibutuhkan bagi 

perusahaan, dan membentuk pengawas internal. Dengan perbaikan sistem perusahaan akan 

mengurangi resiko yang merugikan bagi perusahaan. 

 

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Biaya, Pengandalian Internal, dan COSO. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada perusahaan manufaktur 

membutuhkan penerapan sistem 

akuntansi yang tepat dengan situasi 

dan kondisi yang dihadapi 

perusahaan dapat berguna membantu 

perusahaan untuk menyediakan data 

dan informasi yang diperlukan oleh 

manajemen dalam melakukan 

pengawasan, mengambil keputusan, 

dan mengoprasikan perusahaan 

secara efektif dan efisien. Sistem 

akuntansi dibuat dan 

diimplementasikan sesuai dengan 

kegiatan perusahaan tentunya akan 

meningkatkan sistem pengendalian 

internal atas kelangsungan kegiatan 

perusahaan. 

Pengendalian internal yang 

banyak digunakan di dalam 

perusahaan salah satunya 

pengendalian internal model 

Committee of Sponsoring 

Organizations(COSO). Pada model 

ini suatu proses melibatkan seluruh 

anggota organisasi, dan memiliki tiga 

tujuan utama. Menurut Arens (2006; 

370) tujuan umum pengendalian 

internal yaitu efektifitas dan efisiensi 

operasi, mendorong kehandalan 

laporan keuangan, dan dipatuhinya 

hukum dan peraturan yang ada. Di 

dalam pengendalian internal model 

Committee of Sponsoring 

Organizations (COSO) terdapat 

komponen-komponen yang saling 

berhubungan. Komponen-komponen 

tersebut meliputi beberapa hal yaitu 

lingkungan pengendalian, penilaian 

resiko, aktivitas pengendalian, 

informasi dan komunikasi  yang 

terakhir adalah pemantauan. Dengan 

adanya pengendalian tersebut maka 

manajemen dapat memperoleh 

kepastian yang layak bahwa tujuan 

dari pengendalian telah tercapai. 

Untuk merealisasikan dari 

tujuan perusahaan seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya, pada 

umumnya perusahaan akan 

menghadapi masalah karena 

kompleksnya kegiatan perusahaan. 

Dalam hal ini pihak menejemen tidak 

dapat secara langsung menangani 

kegiatan perusahan dalam 

mengawasi aktivitas perusahaan, 

maka perlunya koordinasi dengan 

mendeligasi tugas, wewenang dan 

tanggung jawab yang telah ditunjuk 

untuk mengontrol aktivitas 

perusahaan agar tercipta praktik yang 

sehat dalam perusahaan. Agar dapat 

mengelola perusahaan dengan baik 

dalam mencapai tujuan organisasi 

tidak dapat diabaikan bahwa adanya 

suatu pengendalian internal yang 
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baik dan memadai sesuai kebutuhan 

perusahaan mutlak harus ada. 

RA  Mebel  merupakan usaha 

yang bergerak dibidang pembuatan 

lemari, kursi, meja dan sejenisnya. 

RA Mebel melakukan usahanya di 

tempat tanah kecil yang berada di JL 

RA Kartini RT 005 RW 002 Desa 

Gayam Kec. Gurah Kab. Kediri.. 

Dalam aktivitasnya perusahaan RA 

Mebel  melakukan kegiatan 

produksi, kegiatan penjualan, 

penyediaan bahan baku, fasilitas 

pabrik, dan penyediaan tenaga kerja, 

maka perusahaan perlu sistem 

akuntansi biaya produksi sebagai 

informasi bagi pihak manajemen 

dalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan observasi yang 

dilakukan di lapangan pada 

perusahaan RA Mebel menggunakan 

sistem akuntansi biaya produksi yang 

belum efektif bagi kebutuhan dari 

perusahaan. Dilihat dari sistem dan 

prosedur perusahaan dimana 

otorisasi produksi dibawah 

pengendalian langsung pemilik 

perusahaan, lemahnya sistem 

otorisasi terhadap dokumen dan 

catatan akuntansi pada perusahaan, 

dan masih adanya perangkapan 

fungsi pencatatan akuntansi sehingga 

memungkinkan terjadinya 

kecurangan dan penyalahgunaan 

wewenang. Apabila kondisi seperti 

ini dibiarkan terus menerus, maka 

akan berdampak kepada siklus 

produksi perusahaan. 

Berdasarkan masalah Untuk 

menjalankan sistem akuntansi biaya 

dan pengendalian intern tepat dapat 

dikelola dengan baik dan dapat 

berjalan sesuai kebutuhan 

perusahaan diperlukan prosedur-

prosedur pengendalian internal 

terhadap sistem akuntansi biaya 

dirancang harus terdapat pemisahan 

tugas secara tepat yang bertanggung 

jawab sesuai tugas masing-masing 

dan prosedur pencatatan yang baik 

sebagai sistem informasi yang 

berguna bagi pihak manajemen 

dalam mengambil keputusan serta 

praktik yang sehat didalamnya. 

Perusahaan bertanggung jawab 

dalam menyusun, melaksanakan dan 

mengawasi terus menerus jalannya 

sistem pengendalian internal tersebut 

apabila terjadi penyimpangan. 

Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis memilih kajian bahan 

penulisan yaitu :”Analisis sistem 

akuntansi biaya produksi untuk 

meningkatkan pengendalian internal 

pada perusahaan RA Mebel”. 

 

Simki-Economic Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dian Masruroh | 13.1.01.04.0086 
FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 
|||| 

 
 

5 

II. METODE 

A. Pendekatan dan JenisPenelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalahmenggunakan pendekatan 

kualitatif.  

Menurut Sugiyono(2012: 7) 

“Pendekatan kualitatif yaitu 

dinamakan sebagai metode baru. 

Karena popularitasnya yang belum 

lama, dinamakan metode 

postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme”.  

2. Jenis Penelitian  

Sesuai dengan judul dan 

masalah yang diangkat dalam 

penulisan karya ilmiah,  maka 

jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah case 

study. 

Adapun menurut Arikunto 

(2010: 121), Mengemukakan 

bahwa “metode case study 

adalah penelitian yang dilakukan 

secara intensif, terperinci, dan 

mendalam terhadap suatu 

organisme (individu), lembaga 

atau gejala tertentu dengan atau 

subjek sempit. 

 

 

 

 

B. Tahapan Penelitian 

1. Studi pendahuluan. 

2. Merumuskan permasalahan yang 

akan dibahas. 

3. Memilih pendekatan penelitian.  

4. Menentukan sumber data. 

5. Menentukan dan menyusun 

instrumen. 

6. Mengumpulkan data. 

7. Analisis data. 

8. Menarik kesimpulan. 

9. Menyusun laporan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat bagi suatu usaha 

merupakan hal yang paling 

penting dalam menjalankan 

usahanya, lokasi penelitian ini 

berlokasi di JL. RA Kartini RT. 

005 RW 002 Desa Gayam Kec. 

Gurah Kab. Kediri. 

2. Waktu Penelitian  

      Waktu penelitian adalah 

waktu yang digunakan penulis 

pada saat dimulainya pengajuan 

judul hingga berakhirnya 

penyusunan penelitian. Untuk 

memperoleh data yang akurat 

dan actual maka penelitian 

dilakukan mulai bulan 

November2016 hingga April 

2017. 
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D. Sumber Data 

Sumber data Primer 

merupakan data yang langsung 

diperoleh dari sumbernya.    

Dalam penyusunan tugas akhir ini 

penulis data yang diperoleh 

langsung pada RA Mebel, 

diperoleh dari hasil interviewdari 

pihak pegawaian dan pihak 

pemilik terkait sistem akuntansi 

biaya dan pengendalaian internal. 

Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah dokumen 

lembaga, misalnya struktur 

organisasi , sejarah berdirinya dan 

data yang dibutuhkan dalam 

melengkapi penelitian sistem 

akuntansi biaya produksi. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Interview (wawancara) 

 Menurut Sugiyono (2012: 

194), “wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik.” 

2. Pengmantan (Observasi) 

Menurut Arikunto (2010: 

175), dalam menggunakan 

metode observasi cara yang 

paling efektif adalah 

melengkapi dengan format 

atau blanko pengamatan 

sebagai instrumen. 

3. Dokumentasi  

  Menurut Sugiyono (2013: 

240) ”Dokumentasi adalah 

suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara menyelidiki 

catatan peristiwa yang sudah 

berlalu yang bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya–

karya monumental dari 

seseorang”. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Dalam teknik analisis data 

penelitian ini membandingkan 

antara teori dan fakta secara 

deskriptif dari Perusahaan  RA 

Mebel. Langkah-langkah yang 

digunakan dalam analisis data 

tersebut adalah : 

1. Mengidentifikasi permasalah 

yang terjadi pada Perusahaan 

RA Mebel. 

2. Menganalisis sebab-sebab 

masalah yang ada pada 

Perusahaan RA Mebel.  

3. Mengidentifikasi akibat yang 

timbul dari masalah tersebut 

4. Memberikan pemecahan 

masalah yang digunakan agar 

dapat lebih baik 
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5. Setelah data-data 

dikumpulkan maka langkah 

selanjutnya menganalisis 

data tersebut dengan tujuan 

untuk memperoleh 

kesimpulan. Dalam 

memecahkan permasalahan 

tersebut peneliti 

menganalisis data dengan 

menghubungkan dan 

membandingkan dengan 

kajian teori. Dalam hal ini 

ada beberapa hal yang 

harus diperbaiki dalam 

sistem akuntansi biaya 

pada Perusahaan RA Mebel 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Teknik triangulasi yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi sumber. Menurut 

Sugiono (2014: 274), triangulasi 

sumber untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh 

melalui beberapa sumber. Peneliti 

melakukan wawancara dengan 

Pihak Perusahan RA Mebel,  hasil 

dari wawacara tersebut diperkuat 

dengan bukti formulir dan 

dokumen yang terkait dengan 

pembelian aktiva tetap,  dan untuk 

mengecek keabsahan pengendalian 

intern dilakukan wawancara dan 

observasi yang diperkuat dengan 

bukti berupa jawaban dari 

pertanyaan yang telah diajukan dan 

peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung serta bagan alir 

yang ada di Perusahaan RA Mebel 

sehingga hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat terjamin 

keabsahannya.  

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Usaha sudah berdiri sejak tahun 

1999. Nama usaha  ini adalah 

RA  Mebel yang bergerak di 

bidang pembuatan Lemari, kursi, 

meja dan sejenisnya. RA Mebel 

melakukan usahanya di tempat 

tanah kecil yang berada di JL 

RA Kartini RT 005 RW 002 

Desa Gayam Kec. Gurah Kab. 

Kediri Usaha ini dirintis oleh 

bapak Imam Kanapi , karena 

bapak Imam melihat kebutuhan 

rumah tangga yang begitu tinggi 

maka bapak Imam dengan 

cekatan ingin membuka 

usahanya ini untuk membantu 

kebutuhan rumah tangga. 

  RA Mebel membuat barang 

pruduksi kebanyakan 

berdasarkan pesanan dari 
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konsumen. Konsumen RA 

Mebel melakukan pemesanan 

berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari mulut ke mulut.  

Pemilik  menindak lanjuti 

pesanan tersebut dengan strategi 

mendatangi pihak konsumen 

yang dilakukan langsung oleh 

pimpinan perusahaan.  

 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Fungsi yang terkait penggajian& 

Pengupahan 

a. Bagian Produksi: bertugas 

mengerjakan dan memstikan 

proses produksi selesai sesuai 

dengan pesanan dari konsumen. 

b. Bagian Administrasi: bertugas 

mencatat transaksi-transaksi 

keuangan dalam perusahaan dan 

mengelola pendanaan maupun 

mengelola arus kas perusahaan. 

c. Bagian Gudang: bertugas untuk 

menjalankan tanggung jawab 

dalam proses keluar masuknya 

bahan baku dan barang yang 

disimpan di gudang termasuk 

produk yang sudah selesai. 

2. Catatan Akuntansi yang 

Digunakan 

a. Jurnal Umum 

Catatan ini digunakan untuk 

mencatat adanya distribusi biaya 

upah, pembebanan biaya 

overhead pabrik sesunggahnya, 

biaya administrasi selain 

daripengeluaran kas, dan harga 

pokok produk jadi.  

 

b. Kartu Gudang 

Catatan ini dibuat untuk 

mencatat adanya barang yang 

yang keluar maupun masukdalam 

gudang berupa bahan pembatu, 

bahan penolong, maupun produk 

jadi.  

c. Kartu Kos Produk 

Catatan ini berisi rincihan 

biaya-biaya untuk setiap pesanan.  

d. Kartu Sediaan  

Catatan ini diguanakan 

untuk mencatat berkurangnya 

setiap sediaan yang dipakai untuk 

kegiatan produksi dan kegiatan 

lain serta untukmencatat 

bertambahnya sediaan produk 

yang dihasilkan.  

e. Jurnal Kas Keluar 

Catatan ini merupakan 

jurnal yang berfungsi untuk 

mencatat biaya-biaya yang berasal 

dari pengeluaran kas. Dokumen 

sumber dari pencatatan ini adalah 

kwitansi. 
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d. Dokumen Yang Digunakan 

1. SOP (Surat Order Produksi) 

2. Daftar  Bahan  

3. Daftar Kegiatan  

4. Daftar Permintaan dan 

Pengeluaran Barang Gudang 

5. Daftar Pengembilan Barang 

gudang 

6. Kartu jam kerja 

7. Daftar upah 

8. Rekap daftar upah 

e. Kesimpulan 

1. Analisis Penelitian 

Sistem Sistem akuntansi biaya 

produksi dan pengendalian internal 

yang diterapkan oleh RA 

Mebelsecara umum dinilai cukup 

baik namun masih belum efektif 

terdapat beberapa kekurangan, 

diantaranya: 

a. Belumdibentuknya bagian 

penjualan, penerimaan order 

dan penjualan di pegang penuh 

oleh Pemilik (pimpinan). 

b. Belum adanya dokumen bukti 

bukti memorial dalam 

pencatatan biaya overhead 

pabrik berdasarkan tariff. 

c. Dokumen-dokumen 

pendukung seperti BPPBG dan 

BPBG hanya dibuat rangkap 

satu. 

d. Belum ada pemisahan fungsi 

antara fungsi akuntansi umum 

dan fungsi akuntansi biaya, hal 

tersebut dapat menimbulkan 

terjadinya penyelewengan 

terhadap penerimaan dan 

pengeluaran kas dan transaksi-

transaksi biaya produksi. 

e. Dokumen-dokumen tidak 

dibuat nomor tercetak urut 

yang rawan terjadi manipulasi 

yang dilakukan leh karyawan. 

f. Belum adanya pemeriksaan 

mendadak dilaksanakan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada pihak yang akan 

diperiksa, dengan jadwal yang 

tidak teratur. 

g. Belum dibentuk satuan 

pengawas internal tim audit 

perusahaan yang bertugas 

untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem 

pengendalian internal yang lain 

sehingga kekayaan perusahaan 

akan terjamin keamanannya 

dan data akuntansi akan 

terjamin ketelitian dan 

keandalannya. 

2. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian 

dan kesimpulan yang telah 

diuraikan dapat dijadikan 

Simki-Economic Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dian Masruroh | 13.1.01.04.0086 
FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 
|||| 

 
 

10 

bahan masukan bagi RA 

Mebel, antara lain: 

a. Sebaiknya RA Mebel 

membentuk bagian 

penjualan untuk 

bertanggung jawab 

menerima oreder pesanan 

dari costumer. Dengan 

dibentuknya bagian 

penjualan maka penjualan 

dan penerimaan order 

pesanan tidak terhambat.  

b. Sebaiknya semua dokumen-

dokumen dibuat bernomor 

cetek urut hal ini dilakukan 

untuk menghindari adanya 

manipulasi dalam bukti-

bukti pendukung. 

c. Sebaiknya dibuat dokumen 

bukti memorial agar 

percatatan biaya overhead 

parik lebih akurat dan 

buktiyang dimiki 

perusahaan dalam pencatatn 

kedalam akuntansi biaya 

produksi lebih akuarat. 

d. Sebaiknya BPPBG dan 

BPBG dibuat rangkap dua 

gar setiap bagian yang 

terkait dapat memiliki arsip 

untuk menghindari 

kecurangan dan kehilangan 

bukti pendukung . 

e. Sebaiknya terdapat 

pemisahan fungsi antara 

fungsi akuntansi umum dan 

fungsi akuntansi biaya 

sebagai alat pengendalian 

akuntabilitas. 

f. Sebaiknya diadakan 

pemeriksaan mendadak 

tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu untuk 

meningkatkan tanggung 

jawab setiap pegawai. 

g. Sebaiknya dibentuk tim 

audit internal yang bertugas 

mengecek efektivitas unsur-

unsur sistem pengendalian 

intern yang lain sehingga 

kekayaan perusahaan akan 

terjamin keamanannya dan 

data akuntansi akan terjamin 

ketelitian dan keandalannya. 
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