
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Perusahaan ad�lah suatu organisasi yang harus 

dikelola dengan baik, agar dapat mencapai tujuan yang 

tel ah di rencanakan. Sagi perusahaan i ndustri, bai k 

perusahaan besar maupun keci 1 mempunyai fasi 1 i tas

fasilitas produksi serta bahan-bahan yang akan 

diproduksi. Misalnya mesin, tenaga kerja, bahan baku, 

yang semuanya harus direncanakan dari semula. 

Hal ini merupakan tantangan bagi seorang 

perencana dal a m  men-:!ntukan proses produksi. Oengan 

adanya perencanaan can pengawasan yang di 1 akukan 

sebe 1 um produksi berl angsung, tentu akan berpengaruh 

pada produksi selanjutnya. Misalnya dalam menentukan 

laba, peningkatan efisiensi serta kelangsungan 

perusahaan. 

Oalam perkembangan teknologi selalu akan membawa 

perubahan-perubahan di da 1 am manufakturi ngnya. Oi si ni 

fungsi perencanaan dan pengawasan dapat menci ptakan 

rangkaian kerja yang sistimatis, agar tidak terjadi 

el'lacetan dan ri ntanoan maupun keterlambatan dalam 

proses produksi nya. Dengan adanya perencanaan dan 

r-engawasan biaya produksi, maka dengan sendirinya akan 
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menunjang peningkatan produktivitas, sehingga dapat 

tercapai kuantitas dan kua1itas yang te1ah direncanakan. 

Dari uratan di atas bahwa perencanaan dan 

pengawasan bt aya produks i sangat penti ng da 1 am proses 

produksi, sel ai n i tu san gat berpengaruh terhadap 

perol ehan 1 aba. DengAn menekan bi aya produksi akan 

sangat menguntungkan bagi perusahaan, sebab perolehan 

1aba perusahaan akan meningkat. 

Dipi1ihnya PT. Permai Jaya Medan sebagai objek 

penelitian, karena perlJSahaan tersebut adalah perusahaan 

i ndustri yang menghasi 1 kan furniture yang terbuat dari 

rotan. Di mana bt aya produksi terdapat dt perusahaan 

tersebut dan memenuht $yarat sebagat objek pene1itian. 

Berdasarkan uraian tersebut penults tertarik 

untuk memt 1 i h j udu 1 "PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIAYA 

PRODUKSI PADA PT. PERfol.�I JAVA MEDAN". 

B. Perumusan Masalah 

Setelah penults mengadakan penelittan pendahuluan 

oada PT. Permai JayR Medan, maka masa1ah yang akan 

d1teliti adalah sebagai bertkut : 

0erusahaan belum sepenuhnya me1aksanakan perencanaan dan 

pen;awasan biaya produksi secara efektif dan efisien 
• 

seh1ngga laba perusahaan berkurang. 
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