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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pembangunan perekonomian Indonesia usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak dalam 

berbagai bidang usaha jasa maupun dagang. Dalam proses pemulihan 

ekonomi Indonesia sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis 

dan penting yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan serta mengolah 

sumber daya yang berasal dari daerah tersebut. berdasarkan data dari 

DINKOP UMKM Jawa Timur (2016), banyaknya usaha kecil dan 

menengah (UKM) jumlahnya mencapai 6.825.931 unit. Hal ini yang 

membuat UMKM menjadi salah satu usaha yang mampu untuk 

meningkatkan income perkapita serta ikut berperan dalam meningkatkan 

devisa dan untuk menuntaskan permasalahan di Indonesia tentang 

banyaknya angka pengangguran.  

Seiring dengan persingan yang ketat dalam dunia bisnis di butuhkan 

perhitunga harga pokok produksi yang tepat agar dapat memperincikan 

berapa biaya setiap melakukan produksi, akan tetapi di dalam 

pelaksanaannya, pelaku UMKM di Indonesia masih sering sembarangan 

dalam menentukan harga pokok produksi padahal harga pokok produksi 

mempunyai peran yang penting dalam menentukan harga jual produk, di 

dalam penentuan biaya-biaya yang tepat maka akan menghasilkan harga 

pokok produksi yang lebih akurat. 
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Penentuan harga pokok produksi disini beguna untuk memberikan 

gambaran bagi perusahaan untuk melihat berapa biaya yang dibutuhkan 

dalam membuat satu produk atau barang. Menurut Hanggana,(2008:8) harga 

pokok produksi adalah semua biaya yang digunakan untuk membuat satu 

unit barang jadi, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. 

Menurut Mulyadi (2010:17), harga pokok produksi merupakan jumlah 

dari biaya keseluruhan yang dibuat dalam sebuah produksi. Dalam proses 

penentuan harga pokok produksi dengan  menghitung unsur-unsur biaya 

dalam harga pokok produksi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, serta biaya overhead pabrik, dan dalam penentuan harga pokok 

produksi ada dua metode  metode full costing dan metode variable costing.  

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead baik yang berprilaku variable maupun tetap. Sedangkan 

Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

hanya menghitung biaya produksi yang berprilaku variable ke dalam harga 

pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

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

Hingga saat ini UKM masih menentukan harga pokok produksinya 

masih menggunakan perhitungan secara tradisional yang menjadikan UKM 

kurang merinci dalam memasukan biaya-biaya apa yang dipakai dalam 

menentukan harga pokok produksi. Pasalnya hal tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan harga jual produknya 
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serta ketidak akuratan dalam memperkirakan keuntungan yang diperoleh 

suatu UKM tersebut. Jadi perusahaan ataupun UKM harus melakukan 

perhitungan yang sesuai agar bisa mengestimasi keuntungan dan harga yang 

didapatkan dari produknya. 

Berkaitan dengan konsep biaya produksi diatas telah dilakukan 

penelitian terdahulu oleh Batubara (2013) dengan judul “penentuan harga 

pokok produksi berdasarkan metode full costing pada pembuatan etalase 

kaca dan alumunium di UD istana alumunium manado” dengan hasil 

Berdasarkan hasil penelitian Dalam penentuan harga pokok produksi 

perusahaan memasukkan semua biaya ke dalam biaya produksi yaitu biaya 

bahan baku, tenaga kerja langsung,overhead pabrik, perlengkapan kantor 

dan transportasi total harga pokok produksi perusahaan Rp. 55.738.625. 

Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing 

diperoleh harga pokok produksilebih rendah Rp. 55.218.625,- terdapat 

selisih Rp.520.000.- Perbedaan nilai yang dihasilkan disebabkan oleh 

pembebanan biaya overhead pabrik pada perusahaan lebih tinggi dari 

pembebanan overhead dengan metode full costing. 

Dari hasil penelitian di atas dapat kita lihat perbedaan perhitungan 

harga pokok produksi berdasarkan perhitungan perusahaan dengan 

perhitungan menggunakan metode full costing. Perbedaan ini terjadi 

dikarenakan adanya perbedaan metode dalam perhitungan harga pokok 

produksi berbedaan ini bisa disebabkan oleh penentuan biaya overhead 

pabrik yang kurang cermat sehingga bisa terjadi perbedaan dalam penentuan 

dan perhitungannya. 
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Penentuan harga pokok penjualan sangatlah penting untuk 

keberlangsungan di UKM tersebut, Usaha Kecil Menengah salah satunya 

adalah UKM “Kharisma Jaya” produk yang dihasilkan adalah tempe yang 

menjadi makanan khas malang, bisnis tempe di malang sangatlah banyak 

tetapi “Kharisma Jaya” masih bisa bersaing dengan Uasaha Kecil Menengah 

lainnya. Dengan uraian diatas sangatlah penting untuk pelaku bisnis seperti 

UMKM Kharisma Jaya ini perlu melakukan perhitungan harga pokok. 

Selain bisa mengetahui biaya produksi dari setiap produk dan mengetahui 

elemen biaya apa saja yang dapat dijadikan indikator untuk menghitung 

harga pokok produksi yang berguan untuk mengetahui biaya produksi 

sebuah produk. Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil judul 

“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan 

Pendekatan Metode Full Costing dan variable costing (Studi Kasus Pada 

UKM Keripik Tempe Kharisma Jaya Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perhitungan dan penentuan harga pokok produksi yang

dilakukan oleh UKM kharisma jaya terhadap produk tempe?

2. Bagaimana penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan

metode  full costing dan variable costing pada produk tempe?
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang berada di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perhitungan dan penentuan harga pokok produksi di 

UKM kharisma jaya. 

2. Untuk mengetahui penentuan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full costing dan variable costing pada tempe yang 

di produksi UKM kharisma jaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak diantaranya : 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat bagi pihak 

UKM terutam pihak pemilik sebagai bahan pertimbangan atau sebagai 

masukan yang terkait dengan penentuan harga pokok produksi yang lebih 

efektif. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya mengenai penentuan harga pokok 

produksi. 




