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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan bahwa seiring dengan proses produksi yang 

terus menerus tentunya biaya aktual dalam produksi ini biasanya lebih tinggi. Agar pihak manajemen 

dapat melakukan  pengendalian biaya diantara berbagai alternatif yang ada dengan tujuan mendapat 

keuntungan yang maksimal, maka pihak manajemen harus bisa melakukan analisa terhadap berbagai 

alternatif yang ada. Variabel independen pada penelitian ini adalah biaya standar sedangkan variabel 

dependen adalah pengendalian biaya produksi. Teknik penelitian ini menggunakan metode ex post 

facto dengan pengambilan data sekunder yang diambil dari data biaya produksi pada KUD “Karya 

Bhakti” Ngancar.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-

data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara dua variabel-variabel yang 

bersangkutan yang kemudian di analisis dengan obyek penelitian di KUD “Karya Bhakti” Ngancar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan biaya standar pada biaya bahan baku sebesar Rp 

875.860.000, pada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 664.000, dan pada biaya overhead pabrik 

sebesar Rp 214.694.500.  

Penetapan biaya standar ini ditetapkan berdasarkan standar normal, dimana didasarkan atas 

taksiran biaya dimasa yang akan datang dibawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan normal, biaya 

standar yang ditetapkan per unit adalah sebesar Rp 302.944.500  : 8.527 goni = Rp 128.000 per goni. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penetapan biaya produksi pada KUD “Karya Bhakti” Ngancar 

masih kurang. Dengan menetapkan biaya standar per unit maka dapat dijadikan sebagai pengendalian 

biaya produksi, sehingga koperasi akan mendapatkan laba.  
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I. LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang 

Proses produksi merupakan hal 

yang sangat krusial (genting) 

karena didalamnya terkandung 

biaya produksi. Artinya kegiatan 

proses produksi merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan khususnya dalam 

koperasi, pengelolaan biaya yang 

dikeluarkan harus efesien dan 

efektif, supaya tidak terjadi 

pemakaian dana koperasi yang 

terlalu besar. Oleh sebab itu dalam 

pengendalian biaya harus 

memperhatikan biaya produksi 

yaitu harga bahan baku standar, 

biaya tenaga kerja langsung standar 

serta biaya overhead pabrik standar. 

KUD “Karya Bhakti” Ngancar 

merupakan wadah bagi 

pengembangan berbagai kegiatan 

ekonomi masyarakat Ngancar antara 

lain: (1) mengurangi pengangguran 

di masyarakat sekitar ; (2) 

menyediakan pakan ternak untuk 

warga sekitar Ngancar sehingga 

masyarakat tidak perlu membeli 

ditempat yang jauh; (3) memberikan 

keuntungan berupa bagi hasil dari 

laba kepada anggota KUD “Karya 

Bhakti”. KUD “Karya Bhakti” 

Ngancar ini dalam usahanya telah 

dilengkapi berbagai Surat Ijin dari 

Pemerintah yang berwenang, antara 

lain Surat Ijin Usaha Perdangangan 

(SIUP), Surat Tanda Perusahaan, 

Surat Ijin Usaha (Ho), dan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 

II. METODE 

A. Tenik penelitian 

Di dalam menganalisa data 

penelitian yang telah diperoleh, 

peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yaitu pendekatan 

penelitian yang bertujuan untuk 

megolah dan menganalisis data 

serta informasi yang berupa angka-

angka. 

 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di KUD 

“Karya Bhakti” Jalan Raya Kelud 

Kediri, Desa Jagul, Kecamatan 

Ngancar, Kediri, Jawa Timur 6418 

2. Waktu Penelitian  Jadwal kegiatan 

penelitian ini disusun dari 

November 2017 sampai Juli 2018. 
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C. Teknik pengumpulan Data 

1) Selisih Bahan Baku 

a) Selisih Harga Bahan Baku 

SHB = (HS – Hst) KS 

= (HS x KS) – (Hst x KS) 

Didalam menghitung selisih 

harga bahan baku dapat 

ditentukan apakah sifat selisih 

menguntungkan atau tidak 

menguntungkan. 

Apabila, HS > Hst, maka selisih 

harga tidak menguntungkan. 

Apabila, HS < Hst, maka selisih 

harga menguntungkan. 

b) Selisih Kuantitas Bahan Baku  

SKB = ( KS – Kst) Hst 

= (KS x Hst) – ( Kst x Hst) 

Apabila, KS > Kst, maka selisih 

harga tidak menguntungkan. 

Apabila, KS < Kst, maka selisih 

harga menguntungkan. 

2) Selisih Biaya Tenaga Kerja 

Langsung 

a) Selisih Tarif Upah Langsung 

STUL  = (TS – Tst) JS 

 = (TS X JS) – (Tst x JS) 

Apabila TS > Tst, maka selisih 

tarif upah langsung sifatnya 

tidak menguntungkan 

Apabila TS <  Tst, maka selisih 

tarif upah langsung sifatnya 

menguntungkan 

b) Selisih Efesiensi Upah Langsung 

SEUL  = (JS – Jst) Tst 

 = (JS x Tst) – (Jst x Tst) 

3) Selisih Biaya Overhead Pabrik 

Didalam mengandalkan analisa 

selisih biaya overhead pabrik dapat 

digunakan beberapa metode sebagai 

berikut: 

a) Motode Analisa Satu Selisih 

Dalam model ini, biaya 

overhead pabrik dihitung dengan 

cra mengurangi biaya overhead 

pabrik dengan tarif standar pada 

kapasitas standar dengan biaya 

overhead pabrik sesungguhnya. 

    BOP Sesungguhnya    Rp xxx 

               BOP yang dibebankan Rp xxx 

    Selisih BOP        Rp xxx 

b) Metode Analisa Dua Selisih 

(1) Selisih Terkendali 

Perhitungan selisih 

terkendali dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BOP  sesungguhnya Rp xx 

Anggaran fleksibel pada kapasitas 

standar 

- BOP tetap Rp xxx 

- BOP variabel Rp xxx 

Selisih terkendali       Rp xxx 

c) Metode Analisa Tiga Selisih 

(1) Selisih Anggaran 

(2) Selisih Kapasitas 
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(3) Selisih Efesiensi 

d) Metode Analisa Empat Selisih 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Koperasi  

Koperasi Unit Desa (KUD) 

“Karya Bhakti” Ngancar berawal 

dari Koperasi Pertanian dan 

BUUD (badan usaha unit desa). 

Pada tahun 1963 pemerintah 

memprakarsai pembentukan 

KOPERTA dikalangan petani, 

tujuan utamanya pada saat itu 

untuk memenuhi bahan makanan 

pokok, terutama padi. Mengikuti 

peraturan pemerintah pada saat itu 

terdapat empat tingkat koperta 

yaitu, koperta tingkat pedesaan, 

koperta tingkat kabupaten, dan 

koperta tingkat nasional. 

Pada tahun 1966-1967 

dikembangkan BUUD ( badan 

usaha unit desa) sebagai tindak 

lanjut koperta. BUUD ini 

merupakan penggabungan antara 

koperasi pertanian dan koperasi 

desa yang ada dalam satu unit 

desa, kemudian lahirlah KUD 

(koperasi unit desa) menggantikan 

peran BUUD. Pada tahun 1971 

peran koperasi di tingkatkan 

dengan pembentukan badan usaha 

unit desa sebagai lembaga 

menunjang program Bimas yang 

pola kerjanya dimantapkan oleh 

impresi nomer 4/1973 dan nomer 

2/1978. Tepat pada hari koperasi 

yang ke 33 pada tanggal 12 juli 

1980, induk KUD mendapatkan 

pengesahan sebagai badan hukum 

koperasi dari pemerintah dengan 

nomer : 8282. 

B. Analisis Data 

Dari hasil analisis selisih dimuka 

dapat diberikan penjelasan sebagai 

berikut: 

1.   Penetapan biaya standar pada 

biaya bahan baku sebesar Rp 

875.860.000, pada biaya tenaga 

kerja langsung sebesar Rp 

664.000, dan pada biaya overhead 

pabrik sebesar Rp 214.694.500. 
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penetapan biaya standar ini 

ditetapkan berdasarkan standar 

normal, dimana didasarkan atas 

taksiran biaya dimasa yang akan 

datang dibawah asumsi keadaan 

ekonomi dan kegiatan normal, 

biaya standar yang ditetapkan per 

unit adalah sebesar Rp 

302.944.500  : 8.527 goni = Rp 

128.000 per goni 

2. Selisih bahan baku terjadi selisih 

menguntungkan karena koperasi 

telah dapat menentukan ukuran 

bahan baku untuk setiap satuan 

(sak) sehingga untuk selisih 

kuantitas bahan terdapat selisih 

laba. 

3.   Untuk selisih tarif upah langsung 

terdapat selisih rugi yang 

disebabkan antara lain: 

a. Adanya tarif upah lebih besar 

dibandingkan tarif standar 

selama kegiatan  

b. Karyawan yang baru diterima 

tidak dibayar sesuai tarif 

standar 

c. Untuk selisih efesiensi upah 

langsung koperasi telah 

menggunakan bahan baku 

yang kualitasnya lebih baik 

dibandingkan standar, 

sehingga memerlukan waktu 

(jam) pengerjaan lebih pendek 

4.   Selisif efesiensi biaya overhead 

pabrik terjadi selisih 

menguntungkan yang disebabkan 

antara lain: 

a. Untuk selisih efesiensi upah 

langsung koperasi telah 

menggunakan bahan baku 

yang kualitasnya lebih baik 

dibandingkan standar, 

sehingga memerlukan waktu 

(jam) pengerjaan lebih 

pendek. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa penetapan biaya 

pada KUD “Karya Bhakti” cukup baik 

dilakukan karena sebagai pedoman 

manajemen dalam mengeluarkan 

biaya produksi. Dengan menetapkan 

biaya standar per unit maka dapat 

dijadikan sebagai pengendalian biaya 

produksi, sehingga koperasi akan 

mendapatkan laba.  

 

IV. PENUTUP 

Dari penelitian yang telah 

dilakukan di KUD “Karya Bhakti” 

Ngancar, serta berdasarkan hasil 

pembahasan. Maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses produksi merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan khususnya dalam 

koperasi, pengelolaan biaya yang 
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dikeluarkan harus efesien dan 

efektif, supaya tidak terjadi 

pemakaian dana koperasi yang 

terlalu besar. Oleh sebab itu dalam 

pengendalian biaya harus 

memperhatikan biaya produksi 

yaitu harga bahan baku standar, 

biaya tenaga kerja langsung standar 

serta biaya overhead pabrik standar. 

2. Penetapan biaya standar pada biaya 

bahan baku sebesar Rp 

875.860.000, pada biaya tenaga 

kerja langsung sebesar Rp 664.000, 

dan pada biaya overhead pabrik 

sebesar Rp 214.694.500. Penetapan 

biaya standar ini ditetapkan 

berdasarkan standar normal, 

dimana didasarkan atas taksiran 

biaya dimasa yang akan datang 

dibawah asumsi keadaan ekonomi 

dan kegiatan normal, biaya standar 

yang ditetapkan per unit adalah 

sebesar Rp 302.944.500  : 8.527 

goni = Rp 128.000 per goni 

3. Selisih bahan baku terjadi selisih 

menguntungkan karena koperasi 

telah dapat menentukan ukuran 

bahan baku untuk setiap satuan 

(sak) sehingga untuk selisih 

kuantitas bahan terdapat selisih 

laba. 

4. Dengan menetapkan biaya standar 

per unit maka dapat dijadikan 

sebagai pengendalian biaya 

produksi, sehingga koperasi akan 

mendapatkan laba. 
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