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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

     Peranan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 

pengembangan ekonomi di Indonesia sering dihubungkan dengan upaya-upaya 

pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran serta untuk pemerataan 

pendapatan masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran. 

Usaha UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar dalam upaya pemerintah 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui misi penyediaan 

lapangan kerja yang berimbas pada meningkatnya income per kapita dan ikut 

berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkokoh struktur 

industri nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2011 

nilai Produk Domistik Bruto (PDB) yang disumbangkan oleh UMKM mencapai 

Rp.101.722.458 miliyar, sedangkan tahun 2012 PDB yang disumbangkan oleh 

UMKM meningkat menjadi Rp.107.657.509 miliyar, dari jumlah ini UMKM 

memberikan kontribusi yang meningkat di tahun 2012 sebesar 5,23%. 

     Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011 jumlah populasi 

UMKM mencapai 55.823.732 unit usaha, jumlah ini bertambah menjadi sebesar 

56.534.592 unit usaha (BPS,2012). Hal ini menunjukkan bahwa unit usaha di 

Indonesia dari sektor UMKM mengalami peningkatan yang cukup pesat. 

Dengan banyaknya jumlah UMKM yang ada, secara otomatis akan 

menyebabkan persaingan semakin ketat. Hal ini tidak terlepas dari adanya era 
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globalisasi dimana pasar sangat terbuka bagi siapa saja untuk memasukinya 

baik produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

     Pada umumnya, suatu perusahaan baik manufaktur maupun jasa didirikan 

dengan tujuan untuk memperoleh laba dan ingin berkembang serta terus 

menjaga kelangsungan hidupnya. Semakin berkembangnya suatu perusahaan 

yang diiringi dengan semakin kompleksnya aktivitas yang dijalankan, akan 

menuntut adanya pelaksanaan aktivitas yang efektif dan efisien karena para 

manajer tidak dapat lagi memonitor secara langsung aktivitas yang dikerjakan 

oleh para bawahannya. Akan tetapi, perusahaan harus mampu menghasilkan 

produk yang berkualitas baik dengan harga jual yang wajar agar produk yang 

dihasilkan dapat bersaing di pasar. Dalam kondisi seperti ini perusahaan harus 

membuat suatu planning yang matang agar sumber daya yang dimilikinya dapat 

dimanfaatkan dengan optimal dalam rangka tercapainya tujuan perusahaan 

yaitu mendapatkan laba. 

     Sering kali UMKM memiliki kendala dalam hal keuangan baik berupa modal 

awal hingga dalam perhitungan harga pokok produksi. Para pelaku usaha biasanya 

tidak detil dan kurang rinci dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi 

sehingga terjadi ketidaktepatan dalam mengidentifikasi biaya-biaya produksi yang 

ada. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan harga jual 

produknya serta ketidakakuratan dalam mengestimasi keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan. Jadi, perusahaan perlu melakukan perhitungan harga pokok 

produksi dengan tepat. Menurut Raiborn, kinney (2011:56) harga pokok produksi 

(cost of goods manufactured) (CGM) adalah total produksi biaya barang-barang 
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yang telah selesai dikerjakan dan di transfer ke dalam persediaan barang jadi selama 

sebuah periode. Harga pokok produksi merupakan keseluruhan biaya produksi yang 

terserap ke dalam setiap unit produk yang dihasilkan perusahaan. Secara umum 

biaya produksi dibagi menjadi tiga elemen yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya produksi lainnya ( Biaya Overhead Pabrik). Untuk 

pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produksi yang 

dihasilkan perusahaan. Penentuan harga pokok produksi dapat dilakukan dengan 

dua pendekatan yaitu metode full costing dan variable costing ( Mulyadi, 2012:17). 

     Penelitian terkait dengan penentuan harga pokok produksi dilakukan oleh 

Salindeho (2015) menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi untuk 

produk-produk di UD. The Sweetets Cookie Manado dengan menerapkan metode 

full csoting memperoleh hasil yang lebih tinggi dari pada metode variable costing 

yang dihitung oleh peneliti. Ricky (2014) menunjukkan bahwa perhitungan harga 

pokok produksi pada UKM Bakpia Phatok 29 dengan menggunakan metode full 

costing memperoleh hasil yang lebih tinggi dari pada metode yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan menggunakan cara perhitungan yang sederhana  yaitu dengan 

mengumpulkan biaya –biaya yang digunakan selama produksi dan masih ada 

beberapa komponen biaya yang belum dimasukkan dalam penghitungan. 

Sedangkan Arum (2014) menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi 

pada UKM Roti Saudara Bayumanik dengan menggunakan metode full costing 

memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan cara perhitungan harga pokok produksi yang 
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sederhana, dimana masih terdapat biaya-biaya yang belum dimasukkan dalan 

perhitungannya. 

     Dari beberapa penelitian diatas diperoleh bahwa peneliti cenderung 

menggunakan metode full costing untuk menghitung harga pokok produksi 

Sedangkan untuk perusahaan cenderung menggunakan perhitungan menggunakan 

cara yang sederhana, dimana masih terdapat biaya-biaya produksi yang belum 

dimasukkan kedalam perhitungannya. Hal ini dapat menyebabkan ketidak akuratan 

dalam menentukan harga jual dan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. 

     Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti perhitungan harga pokok 

produksi pada UMKM Vandy Family yang dimiliki oleh ibu Dian Alianti berlokasi 

di Kab. Pasuruan. Dalam UMKM ini memproduksi beraneka ragam stik seperti stik 

wijen, stik jahe dan stik keju yang berkemasan seberat 150grm denegan harga 

Rp.11.500. Pada UMKM ini dalam perhitungan harga pokok produksinya untuk 

stik keju masih terdapat biaya-biaya yang belum dimasukkan untuk 

perhitungannya. Maka peneliti mangambil judul skripsi “Analisis Perhitugan Harga 

Pokok Produksi Dengan Menggunakan Full Costing Pada Aneka Stik”  

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi yang ditentukan oleh 

perusahaan pada produk stik keju?  
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2. Bagaimana analisis harga pokok produksi dengan metode full costing pada

produk stik keju ?

C. Tujuan penelitian

     Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis bagaimana perhitungan harga pokok produksi yang di

lakukan oleh perusahan untuk produk stik keju.

2. Unutk menganalisis harga pokok produksi dengan metode full costing pada

produk stik keju yang di produksi oleh perusahaan.

D. Manfaat penelitian

     Penelitainn ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak 

antara lain: 

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perhitungan harga pokok

produksi.

2. Bagi Akademisi

Bagi pembaca dan mahasiswa akuntansi pada umumnya, dapat menambah

wawasan tentang menentukan metode harga pokok produksi yang lebih

efekrif yang sesuai dengan perusahaan.


