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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia, menjelang tahun 2020 

perekonomian menjadi semakin terbuka secara internasional. Namun demikian, 

krisis moneter yang melanda indonesia sejak tahun 1997 telah mengenai semua 

aspek perekonomian dan dampaknya masih terasa sekarang ini. 

Krisis moneter yang berkepanjangan memicu terjadinya inflasi. Ini terjadi akibat 

ketergantungan terhadap bahan baku, bahan modal, serta sarana-sarana produksi 

yang berasal dari luar negeri. Bahan baku impor yang menjadi mahal tersebut 

mengakibatkan naiknya biaya produksi. Demikian pula dengan barang modal dan 

sarana produksi impor lainnya. 

Memasuki era globalisasi ini, indonesia dituntut untuk dapat bertahan dalam 

lingkungan persaingan dunia industri. Persaingan di dunia industri meliputi berbagai 

jenis usaha, salah satu nya adalah industri plastik. 

PT “ X ” merupakan salah satu perusahaan di indonesia yang memproduksi dan 

menjualnya ke perusahaan lain di dalam negeri. perusahaan mampu bertahan karena 

dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya, yaitu dengan kualitas plastik 

yang baik dan harga yang lebih murah dibandingkan perusahaan-perusahaan pesaing 

lainnya. Perusahaan ini cukup banyak menyerap tenaga kerja untuk melaksanakan 

proses produksinya sehingga telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat 

untuk ikut bekerja sebagai karyawan pabrik, khususnya masyarakat bandung dan 

sekitarnya. 
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Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang di tuangkan dalam judul Peranan Biaya Standar Dalam Pengendalian Biaya 

Produksi Pada PT ’’ X  ”. 

1.2. Identifikasi Masalah. 

 Pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, penulis mengidentifikasi 

adanya beberapa masalah, yaitu : 

a. Apakah metode biaya standar yang di terapkan oleh PT. X tersebut?  

b. Apakah metode biaya digunakan dalam menyusun budget? 

c. Bagaimana peranan biaya standar dalam pengendalian biaya produksi di 

PT.X? 

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian  

Ada pun maksud dari penulisan skripsi ini adalah mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, dan mengintepretasikan data agar memperoleh data yang cukup untuk 

memecahkan masalah-masalah di atas. 

Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan menggunakan metode biaya 

standar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana metode biaya standar dalam menyusun 

budget biaya produksi.. 

3. Mempelajari dan menilai bagaimana peranan biaya standar dalam 

pengendalian biaya produksi pada PT. X . 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Penulis berharap penelitian ini dapat beguna baik secara langsung mau pun 

tidak langsung bagi berbagai pihak : 

1.  Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan agar dapat menerapkan sistem 

biaya standar dalam pengendalian biaya produksi. 

2. Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh 

selama ini dengan yang dilaksanakan di dunia nyata khususnya mengenai 

peranan biaya standar dalam pengendalian biaya produksi. 

3. bagi pihak lain yang berminat melakukan penelitian dapat digunakan 

sebagai kajian yang lebih mendalam untuk menyempurnakan penelitian 

selanjutnya. 

4. Bagi Manyarakat, agar dapat berguna sebagai masukan, sebaagi bahan 

untuk menambah pengetahuan dan informasi, khususnya tentang peranan 

biaya standar dalam pengendalian biaya produksi. 

5. untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh sidang sarjana 

lengkap Jurusan Auntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 

Maranatha. 

 

 

 

 


