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PENDAIIl Ll'A� 

\. Alasan Pemilihan .ludul 

Salah satu IUJuan pcntmg orgunisasi atau pcrusahaan yang beroncnt!lSl 

loba adalah untu� memperoleh laba. Oleh karena uu JUmlah laba yang d1capa1 

mcrupakan pengukur efektivitas dan clis1cnsi dan p.:rusahaan atau orgamsast 

tcrs.:but. Dcngan adanya Laba, maka perusahaan dopat mempenahankan dan 

mcmpcrluas kcg•atnn usahanya rad•t masa yang akan dulling s.:na d:tpat 

mcnmgkatkan kredtbthtas perusahaan dtmata duma usaha lam� a. Besar kectlnya 

'laba yang d1has•lkan. tergantung kepada kcmampuan dnlam mcnggunakan dan 

memonfaatkan sumber daya yang ada pada perusahaan tcrsehut 

Pada pcrusaban manufaktur, b<:sar kec1ln)3 laha )ang dapat d1c3pa1 

sangat tergantung pada harga pokok barang yang d1produhmya Salah �atu faktor 

yang menyebab�nn tingginya harga pokok produkSI ndak•h karcna �elida�� � 

cliS�o:nan proses produkst, hal tnt IC!Jtldl karena adan�a pcmborosan-pemborosan 

sclama proses produk�i 

Percncanaan dan Pcngawasan t.:rhadap biaya produksi mutlal. ddal.ukan 

olch manajemcn pcrusahaan. Salah satu upaya manuJcm..:n dalam mcnJalankan 

fungs1 perencanaan dan penga" asan terhadap bta) a produk51 ndak langsunq 

dengan membuat toluk ukur pengendalian berupa slundnr 'itandar 1m duetapknn 
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sebelun1 d1mulai kcg1atun proses produks1 dan d1bua1 bcrdasarkan pcngalaman 

masalalu 

l'ada PT. Tolun riga lndone�in 1\lcdao, bla\3 produl..st udal.. lan�sung 

menjad1 htaya yang rdnul semaktn pentmg . Hal 1111 dlSebabkan tumbuhnya 

JUmlah 10\estast dalam m.:�m dan penurunan dalam tcnaga kerja langsung, 

sehingga bertambah pentmglnh biaya pcnvusutan, biaya tcnaga dan b.:.1ya lainya. 

Senng u n�ur udak l:!ngsung tampak kectl sekah dan seolah-olah udak berant 

apabila dm� atakan dalam satuan knnsumsi a tau dalam bta� a peru nil Sehmgga 

scring kali mcngak1batka" perbe• aan antara bmya rcaltsasi produk�1 tidak 

langsung dengan anggaran biaya produkst tidal.. langsung )ang cukup b.:'ar 

Walaupun perusahaan sudah memthkt btaya produksi tidal.. langsung yang 

cukup batk, akan telllpt senng tel)ad1 penyimpangan - pcny1mpan::lan yang besar 

Jumlahnya Oleh sebab llu perlu dtperhatll.an dengan mengadakan perencanaan 

dan pcngawasan terhadap unggaran yang d1buat supaya n::ncana yang ditetapkan 

dapat tcrcapai Berdasarkan penJelasan milah maka pcnuhs men�adan akan • • 

pentingnya menulih JUdul skripsi iri, y:utu " Percncnnaan Dan Pengawasan 

Biayu J>roduksi Tidak L:tngsung pudu PT. Tolan Tigu Indonesia Ml'tlao ". 

B. P1 rumusan \lasalah 

Settap perusahaan baik yang bcsar maupun }ang kectl mcnghadapi 

masalah dalnm mdak.>nnn�nn kegiruan - 1-c:giatan. Mnsnlah yang d1hadapi oleh 

PT. Tolan l'tga Indonesia Medan adalah 

"Tcrdapat perbedaan aotarn biuya realisusi produksi tiduk langsung 

deogan \nggaran Bia}u Produksi Tidak Langsung )&ng cukup bcsnr". 
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