
BAB I 

PF:NDAUllU.Al'i 

A. Alasan l>cmilihan Judul 

Salah satu tujuan pentmg orgamsast atau pcrusahaan vang berorientast laba 

adalah untuk mcmperoleh laba Oh:h �arena 1tu jumlah luba yang dicapai mcrupaknn 

pengukur efekticvitas dan ctistenst dan perusahaan atau orgamsast tcrsebut. Dengan 

adanya laba, maka perusahaan dapat mempcnahankan dan mcmperluas kegtat.an 

usahanya pada masa yang akan datang serta dapat mt:mngkatkan l.redibtht.as 

pcrusahaan dtmara dunia usaha lamnya. Besar kccllnya laba yang dihastlkan, 

tergantung kcpada kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya 

yang ada pada pcrusahaan tel'l>ebut 

Pada perusahaan manufaktur, besar kcctll'l)-3 laba \3ng dapat dtcapai sangat 

tergantung pada harga pokok bamng yang d1produksm)a Salah �tu faktor yang 

menyebabkan tmggmya harga pokok produksi adalah kart.!na kctuJak t.!tisicnan proses 

produkst, hal mi terjadi karena adanya pemborosan-pcmborosan selama proses 

produkst. 

Pcn:ncanaan dan pcngawasan terhadap btaya produkst mutlak dtlakukan 

olch manaJcmcn perusahaan. Salah satu upaya manajemen dalam menjalankan fungst 

pcrcncanaan dan pengawasan terhadap btaya produkst tidak langsung denga11 

mt:mbuat tolo� ukur pengendahan bcrupa standar. Standar mt duetapkan sebclum 

. 

dtmulai kegtalan proses produkst dan dtbual berdasarkan pengalaman masa lalu 
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Pada PT. Amal Tam Medan, biaya produksi tidal. langsun�;� mt:nJadl b1aya 

yang relatif semakin pentm�;�. llal 1m d1sebabkan twnbuhnya JUmlah m�estas1 dalam 

mcsin dan pcnurunan dalam tena�;�a kerja lan�;�sun�;�, schmg�;�a bertnmbah pentmglah 

biaya penyusutan, biaya tcnu�;�a dun biaya lainnya Scring unsur lldak lan�;�sung 

tampak kecil sekali dan scolah-olah udak berarti apabila dmyatakan dalam satuan 

konsumsi atau dalam biaya p.:rumll Schingga seringl.ah mengak1batkan p.:rbedaan 

antara rcalisasi biaya produks1 udak langsung dengan anggaran bla)a produl.si tidak 

langsung yang cukup bcsar. 

Walaupun perusahaan sudah memiliki biaya produks1 11dak langsung yang 

cukup baik, nkan tctap1 senns tt:rJnd• penyimpangan-pcny1mpangan yang besar 

jumlahnya. Oleh st:bab itu pcrlu d1perhatikan dcngan mcngadakan pcrencanaan dan 

pengawasan tcrbadap anggaran yang dibuat supaya rcncana yang diwtapl.an dapat 

tcrcapaJ. Berdasarkan penJelasan 1mlah maka pcnuhs men)adan alum pcnungnya 

memilikl JUdul sknpsi 1m. )allu 'Perencanaan Dan Pengawasa.n Biaya Produksi 

Pada PT. Amal Tarri .\ledan" 

B. Pcrumusan Masalah 

Setiap perusahaan baik yan�;� besar maupun yang kec1l mcnghadap1 masalah 

dalam melaksanakan keg1a1an-kegiatan Masalah yang dihadap1 oleh PT. Amal Tan1 

Mcdan adalah: 

"Terdapat perbedaan antara rcahsas1 h1aya produksi tidak langsung dengan 

Anggaran B1aya Produks1 Tidak l.angsung yang cukup be�ar". 
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