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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan

bisnis atau usaha. Suatu kegiatan usaha atau bisnis dapat membantu

memajukan perekonomian sebuah negara. Begitu pentingnya peran

kegiatan ekonomi dalam membantu memajukan perekonomian sebuah

negara, menuntut sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis dapat mengambil

keputusan dengan tepat. Karena pengambilan keputusan yang kurang tepat

dapat berakibat buruk bagi kegiatan bisnis, dari tidak dapat berkembangnya

suatu kegiatan usaha hingga dapat mengakibatkan kebangkrutan pada suatu

kegiatan usaha tersebut. Pada perkembanganya tingkatan usaha di Indonesia

dibagi menjadi 4 yaitu : usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan

usaha besar. Masing-masing tingkatan usaha tersebut memiliki kriteria

tersendiri (Krismiaji & Aryani, 2011:15).

Undang-undang republik Indonesia nomor 20 pasal 6 tahun 2008

menyatakan bahwa kriteria usaha mikro kecil menengah adalah sebagai

berikut:

a. Usaha mikro memiliki kriteria aset maksimal Rp50.000.000,00 dan

omset maksimal Rp300.000.000,00.



2

b. Usaha Kecil memiliki kriteria aset Rp50.000.000,00 hingga maksimal

Rp500.000.000,00 dan omset Rp300.000.000,00 hingga maksimal

Rp2.500.000.000,00.

c. Usaha menengah memiliki kriteria aset Rp500.000.000,00 hingga

maksimal Rp10.000.000.000,00 dan omset Rp2.500.000.000,00 hingga

maksimal Rp50.000.000.000,00.

Naik turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadikan harga

kedelai dan bahan-bahan baku lainnya seperti kemasan, ragi dan minyak

harganya menjadi fluktuatif. Naik turunnya harga bahan baku tersebut telah

menyebabkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi

tidak meningkat. Kondisi tersebut mengakibatkan penentuan harga jual

produk menjadi tinggi. Kurang tepatnya penentuan harga jual produk dapat

mengakibatkan perusahaan merugi atau juga dapat kehilangan

konsumennya, karena pembebanan harga pokok yang terlalu tinggi. Dalam

hal ini, penentuan harga pokok produksi menggunakan metode yang tepat

dapat mengakuratkan penentuan harga jual suatu produk. Dalam realitas

tersebut telah menarik perhatian yang serius dari beberapa peneliti.

Penelitian terkait dengan penentuan harga pokok produksi yang

dilakukan oleh Pricilia (2014) dalam penetapan harga jual pada UD.

Martabak Mas Narto di Manado. Biaya produksi harus dicatat dengan baik

dan dihitung dengan benar sehingga dapat menghasilkan harga pokok

produk yang tepat. Hasil penelitian menunjukan bahwa penentuan

perhitungan harga pokok produksi dilakukan dengan menggunakan intuisi
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atau naluri dari pimpinan perusahaan. Hasil akhir bahwa harga pokok

produksi menurut perusahaan UD. Martabak Mas Narto lebih tinggi

daripada harga pokok produksi yang telah ditentukan berdasarkan

perhitungan akuntansi biaya. Sebaiknya pimpinan menganalisis kembali

berapa seharusnya harga jual yang sesuai dengan permintaan masyarakat

pada umumnya, dan untuk menentukan kelayakan harga jual perusahaan

dapan meminimalisir kerugian karena calon pembeli tidak berpindah.

Macpal (2014) tentang penentuan harga pokok penjualan barang produksi

pada Jepara  meubel di Kota Bitung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa

perhitungan harga pokok penjualan pada Jepara Meubel belum dapat

dikatakan efektif, disebabkan perusahaan belum memperhitungkan biaya

non produksi, dimana biaya-biaya tersebut juga termasuk biaya yang

dikeluarkan perusahaan walaupun tidak termasuk dalam biaya produksi satu

set kursi dan meja tamu.

Harga pokok produksi merupakan penentu dari penetapan harga

jual. Ada dua metode untuk menentukan harga pokok produksi yaitu dengan

metode biaya penuh (full costing) dan metode biaya variabel (variable

costing). Metode full costing adalah metode penentuan kos produksi yang

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang

terdiri dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya

overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Metode

variable costing adalah penentuan kos produksi yang hanya

memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos
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produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja

langsung, dan biaya overhead pabrik variabel (Mulyadi, 2010:17).

UMKM Tempe Sri Rejeki dan Utama merupakan salah satu usaha

mikro yang bergerak di bidang produksi tempe yang berada di kecamatan

Rengel kabupaten Tuban. Peneliti memilih objek UMKM Sri Rejeki dan

Utama karena kedua UMKM tersebut dalam menentukan perhitungan harga

pokok produksi masih menggunakan metode yang sederhana, karena masih

ada biaya overhead pabrik yang belum diperhitungkan dalam penentuan

harga pokok produksi seperti biaya air, listrik, bahan bakar, biaya

transportasi, dan biaya penyusutan mesin. Seperti yang telah diketahui

bahwa biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya

overhead pabrik merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah

bahan baku menjadi produk jadi. Biaya tersebut merupakan elemen biaya

produksi, dan elemen biaya produksi ini akan membentuk harga pokok

produksi. Dari beberapa elemen biaya overhead yang masuk pada

perhitungan harga pokok produksi sangat mempengaruhi besarnya laba

yang didapat. Hal ini terjadi karena tidak terperincinya dalam menghitung

biaya produksi.

UMKM Sri Rejeki dan Utama belum sepenuhnya memperhatikan

biaya overhead pabrik, UMKM hanya berfokus pada bahan baku kedelai

dan biaya tenaga kerja saja. Sedangkan biaya–biaya yang dikeluarkan tidak

hanya biaya bahan baku kedelai dan biaya tenaga kerja saja, tetapi masih

ada biaya overhead pabrik yang belum diperhitungkan. Untuk
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memenangkan persaingan dengan pesaing yang lain, UMKM tempe

tersebut harus memiliki kualitas yang tinggi dan pastinya dengan harga yang

bersaing. Dengan kualitas yang baik UMKM dapat berkembang dan

menjadi home industry yang sukses. Persaingan yang semakin ketat di

industri produksi tempe dan harga bahan baku kedelai yang harganya

fluktuatif dinilai penentu harga pokok produksi  menggunakan metode yang

tepat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak pemilik usaha.

Kebijakan perusahaan dalam menentukan harga jual menjadi salah

satu faktor yang penting agar memperoleh laba yang sesuai dengan apa yang

diharapkan. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk menentukan harga

jual adalah dengan menambahkan angka perkiraan laba (markup) pada

harga pokok. Markup produk adalah selisih antara harga jual dan harga

pokok produksi (Krismiaji & Aryani, 2011:17). Penetapan harga pokok

produksi dipengaruhi oleh ketetapan pada pengakumulasian dan

perhitungan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya

tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lainnya (biaya overhead pabrik).

Biaya bahan baku diakumulasikan dan diperhitungkan dengan menghitung

jumlah pemakaian bahan baku yang digunakan untuk memproduksi dengan

harga bahan baku yang bersangkutan. Biaya tenaga kerja diakumulasikan

dan diperhitungkan dengan menghitung jumlah tenaga kerja pada bagian

produksi dengan jumlah waktu yang digunakan untuk mengerjakan

produksi serta tarif upah yang digunakan. Biaya overhead pabrik ditentukan
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dengan menggunakan sebuah tarif yang ditentukan dimuka dan didasarkan

pada dasar penentu tarif tertentu (Witjaksono, 2013:16).

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian

dengan judul  “Analisis Penerapan Metode Full Costing Dalam

Perhitungan Harga Pokok  Produksi Untuk Penetapan Harga Jual Produk

Pada Umkm Tempe Sri Rejeki Dan Utama Di Kecamatan Rengel

Kabupaten Tuban”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat diambil

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan harga pokok produksi pada UMKM tempe Sri

Rejeki dan Utama?

2. Bagaimana penentuan harga jual produk pada UMKM tempe Sri Rejeki

dan Utama?

3. Bagaimana jika metode full costing diterapkan pada UMKM Sri Rejeki

dan Utama?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas,

maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis unsur-unsur yang melekat pada harga pokok produksi

usaha Sri Rejeki dan Utama.

2. Menganalisis harga pokok produksi menggunakan metode full costing

pada usaha Sri Rejeki dan Utama.
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3. Menganalisis penetapan harga jual produk pada usaha Sri Rejeki dan

Utama.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan

mengenai harga pokok produksi dan harga jual. Sehingga dapat dijadikan

suatu gambaran serta rujukan bahan penulisan bagi peneliti lainnya yang

akan melakukan penelitian yang sama.


