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ABSTRAK 

 Adanya globalisasi ekonomi yang masuk ke Indonesia mengakibatkan industri 

saling bersaing di tengah perdagangan bebas. Oleh karena itu, supaya dapat tetap 

bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat ini, industri tersebut harus menekan 

harga jual produknya sampai serendah-rendahnya dan meningkatkan kualitas 

produknya Tingkat perkembangan usaha yang semakin berkembang membuat para 

pengusaha harus semakin pandai dalam menerapkan suatu strategi yang tepat demi 

kelangsungan hidup usahanya Pada umumnya keinginan untuk menghasilkan laba 

sebesar - besarnya yang membuat para pengusaha lebih terpacu dalam menjalankan 

usahanya, hal ini sangat sulit untuk dicapai dalam kondisi ekonomi sekarang ini. Hal 

ini dikarenakan harga jual produk yang relatif tinggi. ini disebabkan karena dalam 

penggunaan bahan – bahan dalam pembuatan produk yang kurang efisien sehingga 

menyebabkan tingginya suatu harga pokok produk. Salah satu upaya pengendalian 

ialah dengan menerapkan biaya standar dalam suatu proses produksi. Penulis tertarik 

untuk mengetahui peranan biaya standar dalam pengendalian biaya produksi pada  

CV”A”. Karena seperti diketahui pengendalian biaya produksi yang baik dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan pada 

sebuah perusahaan kimia, yaitu CV”A” yang bertempat di Bandung. Adapun produk 

yang dihasilkan ialah produk kimia umum seperti OBA, Predyer, Biowash, sabun, 

dan produk – produk lain yang biasa dipakai pada perusahaan tekstil serta industri 

makanan. Untuk penelitian ini penulis membatasi penelitian hanya untuk Optical 

Brigthener saja. 

 Metode penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif yang 

bersifat eksploratif (menjelajah). Dalam upaya memperoleh data dan informasi yang 

dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan 

langsung, wawancara, pengkajian dokumen dan pengajuan kuesioner yang diisi / 

dijawab oleh responden. Sedangkan responden yang ditemui penulis dalam penelitian 

ini ialah pimpinan perusahaan sendiri, kepala gudang, staf administrasi. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada CV”A” diketahui bahwa 

biaya standar lebih cenderung sebagai penentu harga jual dari-pada sebagai alat 

pengendalian. Walaupun sudah ada penerapan standar pada CV”A” namun belum 

semuanya tercermin dalam proses produksi. Tetapi, penerapan biaya standar tersebut 

sudah lumayan baik sehingga selisih yang didapat tidak begitu besar. CV”A” perlu 

terus memperbaharui penerapan standar tersebut agar hasil yang didapatkan dapat 

sebaik mungkin. 

Supaya penetapan standar dapat lebih baik lagi maka perlu dilakukan evaluasi 

atas penetapan standar mengingat fluktuasi harga sangat tinggi dipasaran. Untuk 

mengurangi penyimpangan yang terjadi sebaiknya perusahaan menetapkan batas 

toleransi atas selisih dan melakukan pemisahan terhadap biaya overhead pabrik yang 

tepat sehingga perusahaan dapat meningkatkan laba dan menghadapi persaingan 

bisnis. 
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