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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan 

unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi.  

Setiap perusahaan selalu memperhatikan laba atau rugi dalam 

memproduksi suatu produk. Untuk memenuhi tujuan, perusahaan harus 

memperhitungkan dengan benar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan produk. Perhitungan harga pokok produksi merupakan salah satu 

hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam setiap produksinya. 

Ini dikarenakan harga pokok produksi sangat berperan dalam penentuan harga 

pokok produksi yang dihasilkan. 

Harga jual untuk produk yang dihasilkan oleh sektor properti biasanya 

tidak ditentukan oleh hukum pasar, tetapi harga yang disepakati antar pihak 

penawar dan permintaan  didasarkan pada besarnya harga pokok bangunan yang 

di tambah dengan suatu presentase laba tertentu yang diinginkan perusahaan. 

Jika harga pokok dihitung terlalu tinggi ataupun terlalu rendah hal ini akan 

mempengaruhi laba rugi perusahaan. Sehingga besar resikonya jika perusahaan 

tidak teliti dalam memperhitungkan harga pokok produksi. 

Untuk penentuan harga pokok produksi terdapat tiga elemen biaya yang 

harus diperhatikan. Biaya-biaya tersebut dikelompokan sebagai biaya produksi 

yang terdiri dari 1) Biaya bahan baku yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

untuk memperoleh bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, 2) biaya 



2 
 

tenaga kerja langsung yaitu biaya upah untuk tenaga kerja yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan produksi, 3) biaya overhead yaitu biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi diluar dari biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya bahan baku. Perhitungan atas ketiga jenis biaya produksi 

tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan biaya produksi, dan selanjutnya dibuat 

perhitungan dalam bentuk laporan harga pokok produksi. 

Menurut Mulyadi (2012:17) secara garis besar penentuan harga pokok 

produksi terdapat dua metode yaitu metode harga pokok proses (process cost 

method) dan metode harga pokok pesanan (job order cost method). 

Untuk perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses 

produksinya dilaksanakan secara terus menerus dan produksi ditujukan untuk 

memenuhi persediaan. Perusahaan yang menggunakan metode harga pokok 

pesanan yang proses produksinya terputus-putus, tergantung dari pesanan yang 

diterima. 

Karakteristik dari pengumpulan biaya produksi dalam penggunaan metode 

pesanan adalah: 1) biaya produksi dikumpulkan untuk tiap-tiap pesanan 2) harga 

pokok persatuan produk dihitung apabila pesanan telah selesai diproduksi. Rumus 

perhitungan harga pokok perunit adalah jumlah biaya produksi yang telah 

dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang 

diproduksi dalam pesanan yang bersangkutan. 

PT. Tanara Gagaskreasi adalah salah satu anak perusahan dari PT. 

Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang bergerak dibidang advertising dan 

properti yang membangun perumahan daerah Sudirman di Jl. Kasah Tipe 116/125 
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M. Untuk menentukan berapa unit yang akan  dibangun perusahaan menyesuaikan 

dengan pesanan konsumen. 

Dalam hal ini perusahaan bekerjasama dengan pihak Bank yaitu Bank 

Bukopin Pekanbaru Pembayaran rumah ini dapat dilakukan secara tunai dan dapat 

pula dilakukan secara kredit atau secara cicilan dengan membayar jumlah uang 

muka yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.  

Untuk pengumpulan biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan 

dilakukan secara perpriodik atau pencatatan dilakukan pada setiap akhir periode. 

Persediaan dicatat berdasarkan metode FIFO(First In First Out). 

Komponen yang diperhitungkan oleh PT. Tanara  Gagaskreasi adalah yang 

pertama tanah, kedua biaya proyek yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya proyek tidak langsung. Untuk mengalokasikan biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja dari biaya overhead pada setiap unit rumah 

perusahaan membagi rata dengan cara biaya yang sudah dikeluarkan dibagi 

dengan jumlah rumah yang sudah dibangun. Metode yang digunakan oleh 

perusahaan adalah metode harga pokok pesanan tetapi karena perusahaan hanya 

membangun satu tipe rumah, perusahaan tidak mengelompokkan pengeluaran 

sebesar unit yang dipesan, tetapi menggabungkan semua pengeluaran. Untuk 

mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun 1 unit, perusahaan 

membandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan. Pada akhir periode 

terdapat produk dalam proses. Perusahaan membagikan produksi dengan total 

pengeluaran produksi dengan total rumah dipesan. Rumah yang belum akad kredit 

atau masi dalam proses dimasukan di neraca sebagai persediaan dalam proses.  
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Permasalahan pertama  PT. Gagaskreasi adalah biaya transportasi atau 

biaya angkut sebesar Rp. 864.721.869 perusahaan tidak memperhitungkan biaya 

ini pada saat perhitungan harga pokok produksi. Menurut PSAK No. 14 pragraf 

11 (2015:2) biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak 

lainnya (selain yang ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas 

pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara 

langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon 

dagang, rabat dan hal yang serupa lain yang dikurangkan dalam menentukan biaya 

pembelian. Dalam permasalah ini, akan berdampak pada rendahnya harga pokok 

produksi, dan menyebabkan tingginya laba.  

Permasalahan selanjutnya adalah biaya penyusutan sebesar Rp. 94.111.358 

didalamnya sudah termasuk biaya penyusutan mesin molen Rp. 9.400.000 dan 

kendaraan diesel Rp. 84.7111.758. Perusahaan mengalokasikan biaya penyusutan 

peralatan tersebut kedalam laporan laba rugi. Perusahaan tidak memisahkan biaya 

penyusutan yang digunakan langsung dalam proyek. Menurut PSAK No. 44 

pragaraf 43 (2015:8) bahwa biaya yang secara langsung berhubungan dengan 

proyek mencakup, tidak terbatas pada komponen biaya sebagai berikut: Biaya 

penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam proyek. Aktiva tetap yang 

digunakan dalam kegiatan dalam kegiatan produksi mengalami nilai penyusutan, 

maka berkurang atau susutnya nilai aktiva tetap selama satu tahun dapat ditaksir 

atau diperhitungkan sebagai biaya produksi. Maka jika perusahaan tidak 

memasukan biaya penyusutan dalam laporan harga pokok produksi akan 
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menyebabkan kecil atau turunnya harga pokok produksi dan nilai jual produk juga 

rendah, sedangkan dalam laporan laba rugi akan terlihat laba yang tinggi. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dasar yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut “Apakah Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Perumahan Pada PT. Tanara Gagaskreasi Pekanbaru Telah Sesuai Dengan 

Standar Akuntansi yang Berlaku Umum” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah kesesuaian dalam perhitungan harga pokok produksi 

rumah seperti : 

a. Biaya bahan baku langsung  

b. Pemeliharaan dan penyusutan aktiva tetap  

2. Manfaat Penelitian  

a. Merupakan wadah atau sarana bagi penulis untuk menambah 

kemampuan, pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir. 

b. Bagi perusahaan sebagai sumbangan pemikiran dari hasil 

penelitian pada PT. Tanara Gagaskreasi dalam hal penggunaan 

analisis perhitungan harga pokok produksi perumahan.  

c. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi  yang ingin 

melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang. 
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D. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penulis melakukan penelitian ini di PT. Tanara Gagaskreasi anak 

perusahaan dari PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang beralamat di 

Perkantoran Permata Hijau Kav. 4-5 Jl Datuk Setia Maharaja, Tangkerang 

Labuai Bukit Raya Pekanbaru- Riau Indonesia. Telepon : +62 761 858351 

Fax : +62 761 856008. Email : info@ric.co.id 

2. Jenis Data  

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Yaitu data yang langsung penulis peroleh dari objek 

penelitian berupa penjelasan dari pimpinan perusahaan dari 

karyawan mengenai kegiatan perusahaan, serta penjelasan 

mengenai harga pokok proyek yaitu dari bagian akuntansi. 

b. Data Skunder 

Yaitu data atau informasi yang diolah perusahaan berupa 

laba rugi, laporan harga pokok produksi, sejarah dan struktur 

organisasi. 

3. Sumber Data  

Sumber data untuk penelitian ini berasal dari dokumen maupun 

keterangan lisan yang diperoleh dari kepala bagian akuntansi berupa laporan 

laba rugi, laporan harga pokok produksi, laporan biaya operasional proyek, 

sejarah dan struktur organisasi serta kegiatan usaha perusahaan. 

mailto:info@ric.co.id
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini 

adalah : 

a. Wawancara  

 Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan tanya jawab 

atau wawancara dengan karyawan bagian akuntansi atau kepada pihak-

pihak yang ada hubungannya dengan penelitian. 

b. Daftar pertanyaan  

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

tertulis mengenai  perhitungan  harga pokok produksi dan metode-

metode yang dipakai dalam perusahaan. 

c. Teknik dokumentasi  

Yaitu dengan mengumpulkan data skunder berupa dari hasil 

produksi, data biaya proyek, laporan keuangan (laporan laba rugi dan 

neraca), serta sejarah ringkas perusahaan dan struktur organisasi 

perusahaan. 

5. Teknik Analisis Data  

Pada laporan ini digunakan analisis deskiptif yaitu menganalisa data 

informasi yang diperoleh dari staf bagian akuntansi. Analisis ini bermaksud 

untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang dijumpai dalam penelitian 

dilapangan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori dan selanjutnya 

diambil kesimpulan dan diberikan saran. 
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E. Sistematika Penulisan  

  Secara garis besar, pembahasan dalam skipsi minor ini menjadi 4 bab 

dengan urutan sebagai berikut: 

 BAB 1  : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menguraikan gambaran umum PT. Tanara Gagaskreasi 

yang membahas tentang sejarah berdiri dan berkembangnya 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, tugas, wewenang serta tanggung jawab dan aktifitas 

perusahaan. 

 BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

 Bab  ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan, 

dimana perlakuan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

biaya tidak langsung proyek dan penentuan harga pokok pesanan 

serta analisis.  

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bab penutup dimana nantinya penulis akan 

mengemukakan kesimpulan dan menjelaskan keterbatasan serta 

implikasi dari hasil penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. 

 


