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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha kecil dan mengah (UKM) di berbagai Negara termasuk di Indonesia 

merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh. Karena 

kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah berangkat dari industri keluarga 

atau rumah. Dengan demikian konsumennya pun berasal dari kalangan menengah 

ke bawah. Selain itu, peran UKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 

membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional 

(Mega et al., 2014). Hal ini dikarenakan UKM mampu bertahan dibandingkan 

dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UKM setiap tahunnya. Usaha 

kecil dan menengah (UKM) di negara berkembang hampir selalu merupakan 

kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya dalam menyerap 

tenaga kerja. 

Perkembangan sektor UKM di Indonesia sangat pesat dengan menunjukkan 

bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dengan baik tentu akan 

dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Bukti bertahannya usaha kecil 

dan menengah (UKM) dan pesatnya perkembangan UKM saat ini tidaklah cukup, 

hal ini dikarenakan kondisi yang semakin lama akan menjadi tantangan bagi setiap 

usaha. Selain itu setiap usaha mampu beradaptasi dengan lingkungannya, karena 

lingkungan merupakan berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik, 

teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi usaha. Perubahan 
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lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak sebesar perubahan 

lingkungan khusus. Dengan demikian manajer harus memperhatikan ketika 

merencanakan serta mengendalikan aktivitas dalam usaha. 

Untuk menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan harus tepat dan akurat 

sehingga biaya-biaya yang ada atau dikeluarkan dalam proses produksi akan 

menunjukkan harga pokok sesungguhnya. Penentuan harga pokok produksi 

merupakan hal yang sangat penting mengingat manfaat informasi harga pokok 

produksi adalah untuk menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya 

produksi, menghitung laba atau rugi periodik, dan menentukan harga pokok 

persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca 

(Mulyadi, 2010). 

Penentuan biaya produksi menjadi masalah yang harus dilakukan UKM untuk 

memberikan penentuan harga jual yang tepat sehingga dapat menghasilkan laba 

yang optimal. Biaya produksi sangat menentukan laba rugi perusahaan. Dengan 

demikian apabila perusahaan kurang teliti atau salah dalam penentuan biaya 

produksi, mengakibatkan kesalahan dalam menentukan laba rugi yang diperoleh 

perusahaan. Mengingat arti pentingnya biaya produksi yang memerlukan ketelitian 

dan ketepatan, apalagi dalam persaingan yang tajam industri seperti saat ini 

memacau perusahaan yang satu bersaing dengan perusahaan yang lain, dalam 

menghasilkan produk yang sejenis. 

Dalam perhitungan biaya produksi informasi yang dapat diketahui oleh 

perusahaan adalah informasi mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 
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langsung dan biaya overhead pabrik. Ketiga jenis biaya produksi harus ditentukan 

secara tepat agar informasi mengenai biaya produksi yang dihasilkan dapat 

diandalkan baik penentuan harga jual produk maupun perhitungan laba rugi 

periodik.  

Penelitian terkait dengan penentuan harga pokok produksi dilakukan oleh  

Eprilianta (2011)” Analisis perhitungan harga pokok produksi tahu dengan metode 

full costing pada industri kecil (Studi kasus CVlaksa mandiri)”. Tujuan penelitian 

ini adalah (1) menganalisis perhitungan harga pokok produksi produk tahu yang 

dilakukan oleh CV laksa mandiri, (2) Menganalisis perhitungan harga pokok 

produksi tahu dengan metode full costing pada CV laksa mandiri, (3) Menganalisis 

perbedaan antar metode full costing dan metode yang dilakukan oleh CV laksa 

mandiri serta pengaruhnya terhadap harga jual. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan 

melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik dan karyawan yang 

berkerja pada CV laksa mandiri tersebut sedangkan data sekunder diperoleh melalui 

buku-buku yang terkait, literatur yang sesuai dengan judul penelitian, hasil 

penelitian. Hasil analisis data diperoleh bahwa perhitungan harga pokok produksi 

yang dilakukan oleh CV laksa mandiri untuk tahu putih adalah Rp. 203,50 dan tahu 

kuning adalah Rp. 222,94 sedangkan hasil analisa perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode full costing untuk tahu putih adalah Rp. 207,84 dan tahu 

kuning adalah Rp. 227,57 jadi selisih antara metode full costing dengan metode 

yang dilakukan perusahaan adalah tahu putih Rp. 4,34 dan tahu kuning Rp. 4,63. 
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Jadi metode yang paling tepat adalah metode full costing karena metode ini 

memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. 

Berdasarkan uraian diatas, perhitungan yang didapatkan peneliti dalam 

melakukan perhitungan harga pokok produksi yaitu dengan perhitungan perusahaan 

harga pokok produksi sebesar Rp.38.000, sedangkan perhitungan dengan metode 

full costing sebesar Rp.40.500. Maka peneliti mengambil judul skripsi “Analisis 

Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Usaha Kecil dan Menengah Permen Susu 

di Penyaring Sumbawa Besar”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi permen susu yang dilakukan oleh 

UD.Riskika? 

2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi permen susu dengan metode full 

costing? 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini untuk menentukan harga pokok produksi, peneliti hanya 

menggunakan metode Full Costing dan menghitung harga pokok produksi untuk 

produk permen susu. 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah-masalah yang diindentifikasi di atas, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk : 

1. Untuk mengindentifikasi perhitungan harga pokok produksi permen susu yang 

dilakukan oleh UD.Riskika. 
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2. Untuk mengindentifikasi perhitungan harga pokok produksi permen susu dengan

metode full costing.

E. Manfaat Penelitian

1. Perusahaan, Informasi dalam penentuan harga pokok produksi untuk kemajuan

di masa yang akan datang.

2. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pertimbangan dalam perhitungan biaya dan penetuan harga pokok produksi.

3. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

dan referensi bagi penelitian selanjutnya.


