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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang

Harga pokok produksi merupakan biaya produksi yang terserap ke dalam 

setiap unit produk yang dihasilkan perusahaan. Secara umum biaya produksi dibagi 

menjadi tiga elemen yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

produksi lainya (Biaya Overhead Pabrik). Untuk pengumpulan biaya produksi 

ditentukan oleh karakteristik proses produksi yang dihasilkan perusahaan. Ada 2 

metode Penentuan harga pokok produksi, terkait dengan pola perilaku biaya yaitu 

full costing method dan variable costing method (Mulyadi, 1999). 

Perhitungan harga pokok pada awalnya diterapkan dalam perusahaan 

manufaktur, akan tetapi dalam perkembangannya perhitungan harga pokok telah 

diadaptasi oleh perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan sektor nirlaba. Harga 

pokok produk merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual (Supriyono, 2011). 

Penentuan HPP dalam industri skala besar relatif lebih akurat dibandingkan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena umumnya mereka memiliki Sumber 

Daya Manusia yang profesional. Sementara tidak demikian yang terjadi pada 

UMKM. 

Penentuan HPP pada UMKM seringkali tidak mencakup semua biaya yang 

semestinya dikonsumsi, misalnya biaya tenaga kerja untuk manajer dan beberapa 

struktural biasanya dikerjakan oleh pemilik perusahaan atau keluarga, Salah 

satunya adalah UMKM milik ibu Fatimah yang bergerak di bidang Konveksi. 
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Perusahaan beliau memproduksi 4 produk unggulan yang sering dikerjakan 

diantaranya Seragam sekolah, Baju Koko, Kaos, dan Jaket. Hasil wawancara 

dengan si pemilik, usaha ini sudah berlangsung selama 16 tahun lamanya, dan yang 

paling dominan yang dibuat oleh konveksi inti busana adalah pembuatan seragam 

sekolah. Sedangkan jaket, koko, dan kaos tergantung dari pesanan yang di inginkan 

konsumen, dan harga setiap pesanan berbeda perlakuan untuk penetapan harga 

pokoknya, dari segi pelanggan dan pemesan yang baru, harga yang diberikan si 

pemilik untuk pesanan memiliki harga khusus sebagai pengikat, agar pelanggan 

tetap membuat pesanan di konveksi beliau dengan cara pemberiaan harga pokok 

yang khusus. 

Menurut keterangan dari ibu fatimah selaku pemilik usaha penentuan harga 

pokok produksi pada usaha konveksi inti busana berdasarkan estimasi kasaran  

yaitu 25% dari harga jual dan belum dijelaskan secara detail Biaya Bahan Baku, 

Biaya Tenaga Kerja, dan Biaya Overhead. Dengan demikian dapat disimpulkan 

perusahaan ini belum menetukan penetapan harga pokok produksi dengan akurat, 

baik penetapan dengan full costing method dan variable costing method, 

sebaliknya penentuan harga pokok produksi yang ada di perusahaan ini ditetapkan 

secara arbitrer (semena-mena). 

Dengan demikian, peneliti memandang perlu dilakukan peneliti terkait hal 

tersebut, utamanay penentuan HPP dengan metode variable costing karena ingin 

memfokuskan pada penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan 

variable costing. Sebab metode variable costing merupakan metode alternatif, 

metode tersebut mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi 
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manajemen dalam pengendalian internal perusahaan dalam pengambilan 

keputusan jangka pendek (Wahyuningsih, 2004). 

Dari penjelasan tersebut peneliti memilih Konveksi Inti Busana sebagai 

objek penelitian untuk menetukan harga pokok produksi dengan metode variable 

costing.  Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan Judul “Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Metode 

Variable Costing” Pada Konveksi Inti Busana di Lawang Malang. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penentuan harga pokok produksi jaket pada Konveksi Inti 

Busana Lawang ? 

2. Bagaimana penetapan metode variable costing untuk Harga Pokok Produksi 

jaket pada Konveksi Inti Busana Lawang ? 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah  

 Untuk menentukan Harga Pokok Produksi jaket pada Konveksi inti 

busana lawang dengan menggunakan Methode Variable Costing. 

D. Manfaat penelitian 

Bagi perusahaan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pengambilan 

keputusan dalam menentukan harga pokok produksi. Bagi peneliti selanjutnya 

bermanfaat sebagai bahan refrensi dalam penelitian penentuan harga pokok 

produksi. 
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