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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan merupakan tujuan utama 

yang ingin diwujudkan bagi setiap perusahaan. Segala aktivitas yang dilakukan 

untuk mencapainya harus didukung oleh kondisi manajemen yang baik sebagai 

pengelola. Selain dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen juga 

dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-

kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam  

organisasi. Tujuan yang lain dari manajemen yaitu untuk mencapai efisiensi dan 

efektivitas, yaitu dua konsepsi utama untuk mengukur prestasi kinerja 

manajemen. Agar semua tujuan tersebut dapat tercapai maka para manajer 

dituntut memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menggunakan data 

akuntansi. 

Berdasarkan penentuan harga pokok produksi yang benar dari suatu produk 

dalam pelaporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk pengambilan 

keputusan maupun pengajuan kredit perusahaan. Demikian halnya dengan 

UMKM Ramayana Agro Mandiri yang memproduksi beberapa produk yaitu 

keripik apel, dodol apel, dan jenang apel dimana dalam melakukan pelaporan 

keuangan haruslah tepat dan benar. Menurut Pernyataan Standar Keuangan 

(PSAK) per 1 Oktober 2004, yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI),  tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang 
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menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

putusan ekonomi. 

Dengan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan serta bermanfaat 

dalam pengajuan kredit perusahaan, maka diperlukan suatu metode yang tepat 

dalam perhitungan harga pokok produksi. Metode yang tepat digunakan dalam 

UMKM Ramayana Agro Mandiri untuk menghitung harga pokok produksi 

adalah metode full costing, karena metode tersebut melakukan perhitungan atas 

harga pokok produksinya berdasarkan pengumpulan dan penggolongan sesuai 

dengan fungsi pokoknya dalam perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang 

Analisis Penerapan Metode Full Costing Dalam Perhitungan Harga Pokok 

Produksi Untuk Pelaporan Keuangan Perusahaan (pada UMKM Ramayana 

Agro Mandiri Kota Batu). 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penentuan harga pokok produksi yang dilakukan UMKM 

Ramayana Agro Mandiri? 

2. Bagaimana penerapan metode full costing dalam penentuan harga pokok 

produksi untuk pelaporan keuangan UMKM Ramayana Agro Mandiri? 
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis penentuan harga pokok produksi pada UMKM

Ramayana Agro Mandiri.

2. Untuk menganalisis penerapan metode full costing dalam penentuan harga

pokok produksi untuk pelaporan keuangan UMKM Ramayana Agro Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang penerapan

metode full costing dalam perhitungan harga pokok produksi untuk pelaporan

keuangan perusahaan pada UMKM Ramayana Agro Mandiri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM Ramayana Agro Mandiri

     Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi atau masukan 

dalam menghitung harga pokok produksi yang tepat untuk mendapatkan 

hasil perhitungan harga pokok produksi yang akurat dalam pelaporan 

keuangan sehingga dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan 

UMKM Ramayana Agro Mandiri. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

     Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah karya yang 

mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi referensi serta bahan 

masukan untuk menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya. 


