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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar belakang 

 Sejalan perkembangan perekonomian global, membuat aktivitas ekonomi 

nasional, ragional dan internasional saling berkompetisi dengan segala konsekuensi 

persaingan bebas. Hal ini mendorong semakin besarnya tingkat kompetisi diantara 

perusahaan-perusahaan tersebut dituntut dapat mampu menyediakan produk atau 

jasa yang menawarkan harga jual yang kompetitif, dengan kualitas terjamin dan 

keunggulan-keunggulan kompetisi lainnya. Sektor industri memegang peranan 

penting dalam dalam perkembangan ekonomi karena perusahaan ini menyediakan 

berbagai kebutuhan masyarakat, serta dapat menyerap tenaga kerja yang banyak 

dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.  

 Sektor industri 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, sumbangan 

PDB usaha mikro, kecil, dan menengah dari tahun 2011 sebesar Rp.1.369.326,00 

milliyar atau sekitar 6,76%. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp.1.504.928,20 

milliyar atau sekitar 9,90%. Dari jumlah ini memberikan kontribusi yang meningkat 

setiap tahunnya.  
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 Menurut badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2011 jumlah populasi usaha 

mencapai 55.206.444 unit. Sedangkan pada tahun 2012 mencapai 56.534.592 unit. 

Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat pada tahun 2011 mencapai 

101.722.458 orang sedangkan pada tahun 2012 mencapai 107.657.509 orang. 

Dengan peningkatan yang sangat pesat secara otomatis akan menyebabkan tingkat 

persaingan yang tinggi. Sehingga mendorong perusahaan untuk mampu bekerja 

secara efektif dan efisien dalam menjalankan usahanya. 

 Pada umumnya, suatu perusahaan baik manufaktur maupun jasa didirikan 

dengan tujuan untuk memperoleh laba yang optimal. Untuk menghasilkan laba, 

suatu perusahaan dapat melakukan dua cara. Pertama menaikan harga jual dan 

kedua dengan menekan biaya produksi secara efisien dan mengendalikan 

komponen biaya-biayanya, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan dapat 

ditekan seminimal mungkin (Sukiman 2011). Biaya produksi yang tidak terkendali 

akan menyebabkan harga pokok terlalu tinggi, yang selanjutnya akan menurunkan 

daya saing produk dan akhirnya dapat menurunkan laba. Untuk itu biaya produksi 

harus dicatat dengan baik dan dihitung dengan benar sehingga dapat menghasilkan 

harga pokok produk yang tepat. Dengan demikian perusahaan dapat menetapkan 

harga jual yang kompetitif, yang dapat mengoptimalkan laba sekaligus memenuhi 

tuntutan konsumen. 

 Sering kali pelaku usaha memiliki kendala dalam perhitungan harga pokok 

produksi. Para pelaku usaha biasanya tidak teliti dan kurang rinci dalam melakukan 

perhitungan harga pokok produksi sehingga terjadi ketidaktepatan dalam 

mengidentifikasi biaya-biaya produk. Hal ini akan menyebabkan kesalahan dalam 
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menetapkan harga jual produknya serta ketidakakuratan dalam mengestimasi 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Sehingga perusahaan diharuskan 

melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan tepat.  

 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 2010). 

 Penelitian yang terkait dengan harga pokok produksi yang dilakukan oleh 

Ariani (2011) melakukan penelitian tentang analisis harga pokok produksi dengan 

metode full costing pada usaha konveksi Andhika. Hasil yang dapat ditarik dari 

penelitian ini yaitu dalam menentukan harga pokok produksi, perusahaan 

konnveksi Andhika menggunakan cara yang sederhana. Sedangkan perhitungan 

harga pokok produksi yang sudah diteliti dengan menggunakan metode ful costing 

terlihat lebih besar yaitu Rp 97.792.500 dengan harga pokok per unitnya Rp 

97.793/unit. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan harga pokok produksi dengan 

metode full costing telah membebankan biaya depresiasi yang dibebankan pada 

BOP, yang menyebabkan harga pokok produksi lebih besar sedangkan harga pokok 

produksi menurut perusahaan lebih kecil yaitu Rp 96.200/unit, hal ini disebabkan 

karena belum dimasukkannya biaya-biaya yang berpengaruh dalam penentuan BOP 

perusahaan yang seharusnya diperhitungkan oleh perusahaan.  
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 Samsul (2013) melakukan penelitian tentang perbandingan harga pokok 

produksi dengan metode full costing dan variable costing untuk harga jual pada 

CV. Pyramid. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah adanya kelemahan 

dalam perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan, metode full costig 

memiliki angka nominal yang lebih tinggi daripada variable costing, karena 

disebabkan dalam perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing 

memasukkan semua akun biaya baik yang berjenis variabel maupun tetap. 

Perusahaan sebaiknya memasukkan akun-akun seperti biaya penyusutan gedung 

pabrik, biaya penyusutan mesin, dan peralatan serta biaya asuransi dalam harga 

pokok produksi dan penentuan harga pokok produks menjadi lebih tepat.  

 Djumali (2014) penelitian menganai perhitungan harga pokok produksi 

dengan metode variable costing dalam proses penentuan harga jual pada PT. Sari 

malalugis bitung. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian yaitu perhitungan harga 

jual produk perusahaan dengan perhitungan harga pokok jual hasil evaluasi, maka 

dapat dilihat harga jual masing-masing produk ikan segar beku perusahaan lebih 

tinggi harganya dibandingkan dengan harga jual dengan metode variable costing.  

 Dari beberapa penelitian diatas membuktikan bahwa perusahaan cenderung 

menggunakan cara atau perhitungan yang sederhana, sehingga terdapat biaya-biaya 

yang belum dimasukkan ke dalam perhitungannya. Dilihat dari cara atau 

perhitungan yang dilakukan perusahaan maka dapat menyebabkan ketidaktepatan 

dalam menetapkan harga jual dan laba perusahaan.  
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 Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian perhitungan harga 

pokok produksi pada pabrik tahu “Novi”. Yang merupakan usaha yang 

memproduksi Tahu. Mengingat Persaingan yang sangat ketat di industri tahu dan 

harga bahan baku yang fluktuatif dinilai penentuan harga pokok produksi dengan 

metode yang tepat perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemilik usaha. Dalam 

memproduksi tahu, pabrik tahu “Novi” sering mengalami kesulitan menelusuri 

biaya-biaya yang melekat pada produk. Sehingga mengakibatkan tidak melakukan 

perhitungan harga pokok produksi secara rinci. Mengingat persaingan antar 

perusahaan merupakan hal yang pasti terjadi dan keberadaan usaha ini yang 

semakin menyebar. Untuk itu diperlukan kelebihan-kelebihan dalam hal kebijakan 

manajemen, salah satunya adalah perhitungan biaya produksi. Perusahaan perlu 

secara cermat menetapkan biaya produksi dalam hal ini tentu dengan tetap 

memberikan laba yang sebanding untuk perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis metode apa yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung 

biaya produksi dan untuk membandingkan pendekatan yang digunakan oleh 

perusahaan dengan pendekatan full costing dan variable costing serta penetapan 

harga jual.  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menentukan judul 

“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Sebagai Dasar penetapan Harga 

Jual Pada pabrik tahu “Novi” di Malang Jawa Timur” 
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2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi pada pabrik Tahu “Novi” di 

Malang Jawa Timur? 

2. Bagaimana penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full 

costing dan variable costing pada pabrik tahu “Novi” di Malang Jawa Timur? 

3. Bagaimana perusahaan dalam menetapkan harga jual berdasarkan harga pokok 

yang telah diperhitungkan? 

3. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini: 

1. Untuk menganalisis bagaimana perhitungan harga pokok produksi pada pabrik 

tahu “Novi” di Malang Jawa Timur.. 

2. Untuk menganalisis harga pokok produksi dengan metode full costing dan 

variable costing pada pabrik tahu “Novi” di Malang Jawa Timur.. 

3. Untuk menentukan bagaimana perusahaan dalam menetapkan harga jual produk. 

4. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis 

maupun manfaat secara praktis. 
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1. Teoritis  

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi atau pengetahuan 

tentang informasi yang berhubungan dengan harga pokok produksi maupun 

sebagai bahan pembanding khususnya bagi yang berminat mendalami masalah 

ini. 

2. Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menetapkan harga pokok produksi untuk menetapkan harga jual produk. 

 

 

 

 


