
\. c.o~ ACOCur!T1 No 
l, I\J1A~KVP 

f::K... 
A /83 ItS);. 
't~ 

PERANAN VARIABLE COSTING SEBAGAI r 
ALA T BANTU MANAJEMEN UNTUK MEMUTUSKAN 

MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS 
(Studi Kasus: PT. Tirtamulti Wahana Sidoarjo) 

SKRIPSI 

. DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 

DALAM MEMPEROlEH GELAR SARJANA EKONOMI 
JURUSAN AKUNTANSI 

DIAJUKAN OLEH 

RINANITA NUGROHONINGSIH 

No. Pokok : 049~lOS47 E 


KEPADA 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 


SURABAYA 

2000 




SKRtPSl 

PERANAN VARIABLE COSTING SEBAGAI 

ALAT BANTU MANAJEMEN UNTUK MEMUTUSKAN 


MENERIMAATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS 

(STUDI KASUS : PT. TIRTAMUL TI WAHANA SIDOARJO) 


DIAJUKAN OLEH : 
~~ANUGROHOmNGSm 

No. Pokok : 049520547 E 

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENOAN BAIK OLEH : 


~/~ 
TANOOAL . ./f?......... ........ 


KETUA PROGRAM STUD!, 


TANOOAL ..~.~.... 




ABSTRAKSI 

Skripsi ini beIjudul "PenL'1an Variable Costing Sebagai Alat Bantu 
Manajemen Untuk Memutuskan Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus (Studi 
Kasus : PT. TirtamuJti Wahana SidoaIjo). Rumusan yang dikemukakan adalah 
bagaimana peranan variable costing untuk membantu manajemen dalam 
pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Tujuan 
dad penelitian ini adalah sebagai informasi mengenai bal-iS- pokok produk kepada 
manajemen dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pesanan 
khusus. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada PT. Tirtamulti Wahana yang 
berlokasi di kecamatan Wonoayu, SidoaIjo. Penelitian dilaksanakan muJai tanggal 
2 Agustus 1999 sampai dengan tanggal to September 1999. PT. Tirtamulti 
Wahana merupakan perusahaan di bidang industri kursi mobil (car seals 
specialiS/) yang melayani berbagai jenis order dari berbagai karoseri, peru.stlhaan 
otomotif maupun perkantoran. Perusahaan menggunakan metode full costing 
dalam menetapkan harga pokok produksi. 

Berdasarkan peneJitian ditemukan adanya masalah yang dialami 

perusahaan bahwa selama ini perusahaan sering menolak pesanan khusus dari 

calon pelanggan karena harga penawaran tersebut di bawah balga jual yang 


.- ditetapkan perusahaan walaupun masih ada kapasitas yang menganggur. Dengan 
digunakannya metode full cosling dalam penetapan balga pokok prod~ , 
perusahaan tidak memiliki data akumulasi penyerapan beban tetap atas penjualan 
order sebelumnya. 

Langkah pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
memisahkan beban semivariabel menjadi beban tetap dan beban variabel, 
menyajikan informasi beban tetap dan beban variable secara terpisab. Langkah ini 
dilakukan dalam rangka penerapan metode variable costing untuk menetapkan 
harga pokok produk sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan. 

Hasil penelitian menunjukkan hahwa dengan menggunakan metode 
variable costing. barga pokok prod uk c.s Taft sebesar Rp. 284.525,- dan C.s. Isuzu 
Rp. 340.295,- sedangkan harga penawaran c.s. Taft sebesar Rp. 350.000,- dan C.s. 
lsuzu sebesar Rp. 400.000,- sehingga manajemen dapat memutuskan untuk 
menerima pesanan khusus. Dengan diterimanya pesanan khusus tersebut, 
perusahaan dapat memanfaatkan kapasitas yang mengaggur sebanyak 350 unit 
(200 unit produk c.s. Taft dan 150 unit produk c.s. Isuzu) serta dapat menikmati 
tambahan keuntungan atau mengurangi kerugian operasional sebesar 
Rp. 22.050.750,-. 
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