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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan terhadap penggunaan dana perusahaan itu yang

menyangkut pengawasan biaya produksi, pemasaran, adsminitrasi dan umum 

sangatlah perlu untuk diperhatikan, karena hal itu akan menentukan tingkat

efisiensi penggunaan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan

pengendalian maka biaya yang dikeluarkan akan dapat dihemat.

Sasaran utama dari program-program pengawasan didalam

perusahaan haruslah dapat mendukung penggunaan sumber daya perusahaan 

yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat berdaya guna dan berhasil 

guna.

Dalam melakukan pengawasan terhadap biaya perlu dikaji lebih jauh 

lagi. Apakah proses pengawasan itu sendiri sudah mengenai sasaran atau

belum, serta memperkirakan terjadinya hal-hal yang mungkin terjadi diluar

perhitungan yang telah ditetapkan. Misalnya terjadi penggelembungan biaya 

bahan baku yang disebabkan karena naiknya harga bahan baku, perubahan

kurs rupiah terhadap dolar, kondisi perekonomian, atau mungkin karena

adanya peraturan baru dari pemerintah yang mempengaruhi sumber daya

yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan. Hal tersebut akan

mempengaruhi pengawasan biaya, sehingga suatu perusahan haruslah

menetapkan standar untuk memulai suatu kegiatan (produksi) dengan
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menetapkan standar pelaksanaan kegiatan. Perusahaan haruslah juga

memperhatikan biaya tahun lalu, yaitu dengan membandingkan biaya yang

dianggarkan dengan biaya sesungguhnya. Sehinggga perusahaan akan dapat

memperkirakan berapa biaya yang tepat untuk biaya mendatang.

Suatu tujuan perusahaan akan dapat tercapai apabila top manajemen 

mampu mengelola sumber biaya dan memanfaatkan dana yang ada untuk

kepentingan pencapaian usaha. Dengan dilakukan pengawasan biaya,

sangatlah diharapkan memberi manfaat yang  besar bagi suatu perusahaan,

sehingga apa yang menjadi peruisahaan akan tercapai. Mengingat keberadaan 

PT. Danliris yang berada didaerah Sukoharjo yang memiliki jumlah karyawan 

yang banyak serta didukung kemampuan perusahaan yang mampu

menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, maka hal ini menjadi daya 

tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti perusahaan yang  diwujudkan

dalam bentuk karya ilmiah yang diberi judul : “PENGAWASAN

KOMPARATIF BIAYA PRODUKSI SESUNGGUHNYA DENGAN

YANG DIANGGARKAN PADA PT. DANLIRIS DI SUKOHARJO”. 

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis memberikan 

perumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar selisih antara biaya yang sesungguhnya dengan  yang

dianggarkan ?

2. Seberapa besar peran pengawasan terhadap biaya ?
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C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui selisih biaya yang sesungguhnya dengan yang

dianggarkan.

2. Untuk mengetahui peran pengawasan terhadap biaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan. 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan apakah

peranan bidang pengawasan telah berfungsi secara optimal.

2. Bagi Mahasiswa.

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam perusahaan yang

sebenarnya yaitu menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan 

situasi perusahaan yang sebenarnya dengan aktivitas khusus pada bidang

perusahaan.

E. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran dari keseluruhan isi skripsi, secara garis 

besar dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan
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Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika

skripsi.

Bab II. Landasan teori

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk

menjelaskan pengertian perencanaan, pengawasan, arti penting

pengawasan, tujuan pengawasan, tipe-tipe  pengawasan, proses

pengawasan, karakteristik pengawasan yang efektif, prinsip

pengawasan, cara membuat laporan pengawasan, pengertian biaya

dan penggolongan biaya.

Bab III. Metodologi Penelitian

Berisi tentang kerangka toeristik, hipotesis, sumber data, metode

pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV. Gambaran Umum Perusahaan dan analisis Data

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum dari perusahaan, data 

perusahaan, hasil analisa serta pembahasannya.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisa 

data dalam penelitian yang telah dilakukan.


