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STANDARD COSTING

Biaya Standar (Standard Cost) adalah biaya yang ditentukan
dimuka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk
membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan
tertentu, dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi dan faktor-
faktor lain dalam keadaan normal.

Harga Pokok Standard (Standard Costing) adalah pembebanan
harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di
muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead
pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu.

Pada dasarnya di dalam Harga Pokok Standar terdiri dari 3
aktivitas yaitu :
(1) Penentuan Standar
(2) Pengumpulan biaya yang sesungguhnya terjadi
(3) Analisis selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya.
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Manfaat Harga Pokok Standar untuk:

1.  Perencanaan dan penyusunan anggaran
2. Pembuatan keputusan tentang harga jual produk, strategi 

pengembangan produk dan lain sebagainya.
3. Pengendalian biaya.
4. Menilai hasil pelaksanaan.
5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya.
6. Menerapkan Management by objective (MBO).
7. Membebankan biaya yang telah dikeluarkan ke produk selesai 

dan persediaan produk dalam proses.
8. Menekan biaya administrasi dengan menyederhanakan prosedur 

akuntansi.
9. Menyajikan laporan biaya dengan cepat.
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Jenis-Jenis Standar:

1. Standar Teoritis (Theoretical standard)

2. Standar Dasar (Basic Standard)

3. Standar Pelaksanaan Terbaik yang Dapat dicapai
(Normal Standard)

Standar Teoritis disebut juga dengan standar ideal atau standar teknis
merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna, dimana
semua pelaksana dan fasilitas dapat bekerja dengan tingkat yang paling
efisien. Standar ini umumnya tidak digunakan untuk mengukur kinerja
(prestasi suatu pelaksanaan), tetapi hanya digunakan sebagai dasar untuk
menetapkan standar yang realistis.

Standar dasar disebut juga dengan standar historis adalah suatu standar
yang didasarkan pada informasi masa lalu. Standar ini memberikan kerangka
kerja untuk membandingkan kinerja dari beberapa periode. Standar ini sering
disebut sebagai standar jangka panjang (long-range standard) karena sekali
ditetapkan tidak akan diubah untuk beberapa periode. Manfaat standar ini
relatif sangat terbatas untuk pembuatan keputusan dan penyusunan
anggaran. Kebaikan standar ini adalah relatif murah.
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Standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai (currently attainable
standard) adalah suatu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang
efisien. Standar ini telah memperhitungkan hambatan-hambatan yang tidak
dapat dihindari terjadinya, seperti : waktu untuk pemeliharaan fasilitas,
waktu istirahat, dan faktor-faktor kelelahan karyawan. Standar ini merupakan
standar yang realistis dapat dicapai oleh pelaksana yang bekerja dengan
efisiensi tinggi, sehingga merupakan tingkat kinerja yang banyak digunakan
di dalam praktik. Standar ini sering disebut standar normal.

Cara Penentuan Harga Pokok Standar:

Harga Pokok Standar menyangkut biaya produksi standar, yaitu
meliputi :

1. Biaya Bahan Baku Standar

a. Harga bahan baku standar

b. Kuantitas bahan baku standar

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung Standar

a. Tarif upah langsung standar

b. Jam kerja langsung standar

3. Tarif Biaya Overhead Pabrik Standar.
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Contoh 1:

Suatu perusahaan Industri telah menetapkan kapasitas bulanan normal
10.000 jam kerja langsung dengan produksi standar sebanyak 8.000 unit
pada kapasitas tersebut.
Biaya-biaya standar per unit barang yang dihasilkan menggunakan dasar :
- Bahan baku : 2 kg @ Rp 50,00
- Tenaga kerja  : Rp 900,00 per jam
- Biaya overhead pabrik pada kapasitas normal :

- Biaya tetap Rp 500.000,00
- Biaya variabel Rp 150,00 per jam kerja langsung.

Selama bulan Agustus 2009 jumlah biaya overhead pabrik sebenarnya
Rp1.755.000,00 dan jam kerja langsung 9.000 jam seharga Rp7.650.000,00.
Selama bulan tersebut telah dihasilkan barang sebanyak 7.000 unit dengan
menggunakan bahan baku 14.400 kg dengan biaya Rp 51,00 per kg.

Diminta :
1. Tentukan Selisih biaya standar dengan biaya sebenarnya.
2. Analisislah selisih tersebut, untuk biaya overhead pabrik gunakan metode 

dua selisih.
3. Jurnal yang diperlukan.
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CONTOH 2:

Harga standar per unit produk X adalah sebagai berikut :

Bahan baku : 0,50 kg @ Rp  200,00 =Rp 100,00

Upah langsung : 0,75 jam @ Rp 320,00 =Rp 240,00

Overhead cost : 0,75 jam @ Rp 600,00 =Rp 450,00

Jumlah =Rp 790,00

Keterangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Produksi normal per bulan adalah 16.000 unit sedangkan produksi yang sebenarnya telah

dihasilkan dan diserahkan ke gudang ialah 15.500 unit.

Jumlah biaya overhead pabrik tetap per unit adalah Rp 180,00.

Jumlah persediaan barang dalam proses awal nihil, sedangkan jumlah persediaan barang

dalam proses akhir 1.250 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 60% dan biaya

konversi 40%.

Jumlah biaya produksi yang sebenarnya telah dikeluarkan adalah :

Bahan baku : 7.312,5 kg seharga Rp  1.491.750,00

Upah langsung : 12.800 jam seharga Rp  3.968.000,00

Biaya overhead : 11.900 jam seharga Rp  7.199.500,00

Dari keterangan tersebut di atas, saudara diminta:

1. Menghitung besarnya selisih antara jumlah biaya standar dengan jumlah biaya

sesungguhnya.

2. Analisislah selisih tersebut, untuk biaya overhead pabrik gunakan metode dua selisih.

3. Buatlah ayat-ayat jurnal yang diperlukan.


