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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan merupakan organisasi yang mempunyai berbagai tujuan baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu tujuan yang penting untuk 

dicapai oleh perusahaan adalah pencapaian laba optimum. Pencapaian laba dirasa 

penting karena berkaitan dengan berbagai konsep akuntansi antara lain 

kesinambungan perusahaan (going concern) dan perluasan perusahaan. Untuk 

menjamin agar usaha perusahaan mampu menghasilkan laba, maka manajemen 

perusahaan harus merencanakan dan mengendalikan dengan baik dua faktor 

penentu laba yaitu pendapatan dan biaya.  

Komponen pembentukan laba memerlukan alat bantu manajemen yang 

mampu menghasilkan informasi-informasi yang relevan guna pengambilan 

keputusan ekonomi dan keuangan yang tepat yaitu akuntansi. Akuntansi adalah 

kegiatan menyediakan data kuantitatif terutama bersifat keuangan dari kesatuan-

kesatuan usaha ekonomi yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi (Baridwan, 2004). Salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh 

pihak manajemen adalah menyangkut penentuan harga pokok produk.  

Harga pokok produksi sangat berpengaruh dalam perhitungan laba rugi 

perusahaan, apabila perusahaan kurang teliti atau salah dalam penetuan harga 

pokok produksi, mengakibatkan kesalahan dalam penetuan laba rugi yang 

diperoleh perusahaan. Mengingat arti pentingnya harga pokok produksi yang 
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memerlukan ketelitian dan ketepatan, dalam persaingan yang begitu ketat memacu 

perusahaan yang satu bersaing dengan perusahaan yang lain, dalam menghasilkan 

produk yang sejenis maupun produk yang substansi, karena itu diperlukan 

informasi biaya maupun informasi harga pokok produksi untuk pengambilan 

keputusan, dalam menetapkan harga jual yang tidak terlalu tinggi atau rendah, 

agar harga jual yang dihasilkan dapat bersaing dengan perusahaan sejenis serta 

memberikan laba yang sesuai dengan yang diharapkan dari produk yang 

dihasilkan.  

Semakin berkembangnya zaman persaingan di dunia bisnis semakin ketat, 

hal tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam 

menghitung biaya produksinya karena merupakan dasar bagi perusahaan untuk 

menentukan harga jual produknya. Sehingga jika perhitungan biaya produksi 

dilakukan dengan tepat maka akan diperoleh biaya produksi yang tepat. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkat efisiensi biaya yaitu dengan 

mengendalikan biaya produksi perusahaan. Home Industri pada umumnya 

termasuk Home industri atau Usaha Keripik Nenas Sinar Hidayah belum 

melakukan pengendalian yang tepat pada perhitungan biaya produksi dimana 

Home industri Sinar Hidayah menghitung biaya produksi dengan mengira-ngira 

berapa biaya pokok produksi yang dikeluarkan tanpa melakukan perhitungan yang 

rinci dan akurat. Seperti manambahkan semua unsur yang terlihat saat proses 

produksi berlangsung seperti, biaya bahan baku, minyak goreng, soda kue, gas 

elpiji, biaya listrik dan gaji karyawan. Perusahaan menjumlahkan semua biaya 

tersebut dan seperti itulah mereka menetapkan harga pokok produksinya.  Ilustrasi 
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perhitungan harga pokok produksi menurut perushaan disajikan dalam tabel 

berikut: 

TABEL 1.1 

Perkiraan Perhitungan Harga Pokok Produksi Menurut Perusaahaan 

No Keterangan 
Kebutuhan 

perbulan 
 Biaya persatuan   Jumlah  

1 Nenas 6000 buah  Rp 5000/buah  Rp30.000.000  

2 Minyak Goreng 120 liter  Rp 12.000/liter  Rp  1.440.000  

3 Garam 30 bungkus  Rp 1000/bungkus  Rp       30.000  

4 Soda kue 5 Ons  Rp 5000/ons  Rp       25.000  

5 Gas Elpiji 450 kg  Rp 22.000/ 5 kg  Rp  1.980.000  

6 
Biaya Tenaga 

Kerja 
30 hari Rp 50.000/hari Rp  1.500.000  

7 Listrik Estimasi Perusahaan Rp  1.000.000  

Total Biaya   Rp35.975.000  

Jumlah produksi sebulan   300 

harga pokok produksi     Rp     199.919  

Pembulatan   Rp     120.000  

Sumber : Data olahan penulis 2017 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa usaha keripik nenas Sinar Hidayah 

belum melakukan perhitungan secara rinci masih ada biaya yang belum 

dimasukkan dalam menghitung biaya pokok produksi tersebut seperti biaya bahan 

penolong ( seperti plastik kemasan), penyusutan pelatan dan lain-lain yang bisa 

dikategorikan sebagai biaya overhead sehingga menyebabakan perhitungan harga 

pokok produksi yang tidak akurat. 
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Dalam metode full costing seluruh unsur biaya diperhitungkan dalam 

perhitungan biaya pokok produksi namun Usaha keripik nenas sinar hidayah tidak 

memasukkan seluruh unsur biaya dalam perhitungan harga pokok produksi. 

Selain itu adanya kelemahan dalam sistem akuntansi yang digunakan seperti 

tidak adanya pencatatan terhadap setiap transaksi-transaksi yang dilakukan, 

termasuk transaksi pembelian bahan baku untuk produksi sehingga usaha keripik 

nenas ini tidak memiliki bukti transaksi dalam pembelian yang mana hal tersebut 

bisa mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi menjadi tidak akurat. 

Dalam perkembangannya, usaha kripik buah mampu bertahan di tengah–

tengah masyarakat, meskipun dari sisi harganya yang terbilang cukup mahal bagi 

ukuran masyarakat kelas menengah ke bawah, menjadi semacam tantangan bagi 

produsen keripik buah untuk bisa lebih menekan biaya operasional terutama 

misalnya lewat pembelian bahan baku langsung pada petani. Keadaan tersebut 

mendorong para produsen untuk mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam 

menjalankan usahanya. Efektifitas dapat diartikan sebagai pencapaian output 

usaha yang berupa produk yang optimal, sedangkan efisien dapat diartikan 

sebagai penggunaan sumber daya yang ada (input) secara tepat. Hal tersebut 

mengharuskan para pengusaha memperhitungkan setiap biaya yang dikeluarkan 

seefisien mungkin didalam kegiatan produksinya.  

Komponen biaya pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Besarnya biaya produksi akan 

mempengaruhi penetapan harga jual dan mempertimbangkan tingkat keuntungan 

tertentu.  
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Dalam menentukan biaya pokok produksi ada dua metode yaitu metode full 

costing dan metode variable costing. Metode full costing adalah penentuaan harga 

pokok produksi yang mempeerhitungkan semua unsur biaya prooduksi kedalam 

harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan 

biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. 

Sedangkan metode variable costing adalah metode penentuan harga pokok 

produksi yang hanya memperhitungkan dan membebankan biaya-biaya produksi 

yang berperilaku sebagai variabel kedalam harga pokok produksi yang terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

variabel. 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan biaya produksi 

dan agar menghasilkan biaya yang efisien diperlukan  perhitungan yang akurat 

dengan menggunakan metode full costing. Full costing digunakan untuk 

meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya 

ke objek biaya karena pada teknik ini biaya overhead pabrik dibebankan kepada 

produk jadi atau ke harga pokok penjualan berdasarkan tarif yang ditentukan pada 

aktivitas normal atau aktivitas yang sesungguhnya terjadi (Bustami dan Nurlela, 

2006). Metode full costing memperhitungkan biaya tetap karena biaya ini 

dianggap melekat pada harga pokok persediaan baik barang jadi maupun 

persediaan barang dalam proses yang belum terjual dan dianggap harga pokok 

penjualan jika produk tersebut sudah habis dijual. Dengan demikian maka 

perusahaan akan memperoleh biaya yang akurat serta dapat menetapkan harga 
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jual yang lebih kompetitif dan bisa menjadikannya sebagai keunggulan kompetitif 

perusahaan. 

Menurut Kotler (2003) keunggulan kompetitif perusahan adalah keunggulan 

terhadap pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai lebih rendah maupun 

dengan memberikan manfaat lebih besar karena harganya lebih tinggi. 

Menurut Porter (2004) keunggulan kompetitif adalah jantung kinerja 

perusahaan didalam pasar yang bersaing, namun setelah dasawarsa adanya 

perluasan dan kemakmuran yang hebat mengakibatkan banyak perusahaan 

kehilangan pandangan mengenai keunggulan bersaing dalam upaya perjuangan 

untuk lebih berkembang dalam mengejar diversifikasi. 

Home Industri atau Usaha keripik nenas Sinar Hidayah merupakan usaha 

yang menjual nenas segar dan memproduksi keripik nenas dan keripik nangka. 

Disini peneliti hanya menghitung biaya pokok produksi keripik nenas saja karena 

kegiatan tersebut yang dilakukan setiap hari oleh usaha sinar hidayah, sedangkan 

untuk keripik nangka pembuatannya tidak dilakukan setiap hari terkadang usaha 

sinar hidaya memasan keripik tersebut dari pengolah lain. 

Usaha Keripik Nenas Sinar Hidayah menetapkan harga jual untuk Keripik 

Nenas nya dengan harga Rp. 150.000/kg atau Rp. 15.000/gram. Setelah 

melakukan riset ke beberapa penjual keripik nenas di antara mereka ada yang 

menjual Rp. 15.500/gram, Rp.15.000/gram dan ada juga yang menjual seharga 

Rp. 16.000.  

Karena sangat pentingnya penentuan harga pokok produksi dengan ini 

penulis akan melakukan penelitian replikasi dengan mengangkat topik 
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“Penerapan Metode full costing dalam penentuan harga jual Keripik Nenas 

pada Usaha Keripik Nenas Sinar Hidayah”. Penulis berfokus pada harga pokok 

produksi dan  mencoba menerapkan metode full costing dalam menentukan harga 

jual dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya penulis manganalisis hasil 

perhitungan harga pokok produksi Usaha keripik nenas sinar hidayah dengan 

harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Hal ini merujuk pada 

penelitian yang dilakukan Batubara (2013) pada Pembuatan Etalase Kaca 

Alumunium di UD. Istana Alumunium Manado. Persamaan penelitian yang 

dilakukan penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang 

penghitungan harga pokok produksi dengan metode full costing. Perbedaan 

penelitian replikasi ini adalah pada objek penelitian yaitu penulis pada Usaha 

Keripik Nenas Sinar Hidayah, sedangkan Helmina Batubara (2013) adalah pada 

Pembuatan Etalase Kaca Alumunium di UD. Istana Alumunium Manado. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka 

perurumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimanakah penerapan 

metode full costing dalam penetuan harga jual keripik nenas? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

penerapan metode full costing sebagai alat untuk menentukan harga pokok 

produksi pada Usaha Keripik Nenas Sinar Hidayah sebagai dasar keunggulan 

kompetitif perusahaan.  
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1.4. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Usaha Keripik Nenas Sinar Hidayah  

Merupakan upaya memberikan bahan masukan bagi pelaku usaha 

mengenai harga pokok produksi yang telah di lakukan selama ini, agar 

kedepanya bisa jauh lebih baik lagi dalam kemajuan perusahaan, serta 

khususnya dalam menentukan Harga Pokok Produksi serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan harga jual. 

2. Bagi penulis 

Untuk mengetahui teori-teori yang di dapat dari perkuliahan dan buku 

khususnya mengenai harga pokok produksi yang di terapkan dalam keadaan 

yang sebenarnya di perusahaan, karna seringkali bahwa teori yang ada bisa 

jadi berbanding terbalik dengan keadaan yang ada dilapangan, dan 

diharapkan dengan penelitian ini bisa memberi manfaat langsung bagi 

peneliti untuk meng aplikasikan apa-apa yang telah dipelajari. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam enam 

bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang 

konsep akuntansi biaya, penggolongan biaya, metode 

pengumpulan HPP, perhitungan HPP, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan pandangan islam tentang biaya 

produksi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Membahas metode penelitian yang mencakup jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini menguraikan tentang sejarah berdiri nya 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, peralatan 

prduksi keripik nenas, proses produksi, proses pemasaran 

dan pelanggan perusahaan 

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan dari data yang telah diperoleh 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data yang 

ditemukan selama penelitian dan sekaligus memberikan 

saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 


