
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perusahaan tidak hanya harus mampu bersaing dengan perusahaan lokal 

saja tapi juga harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Untuk 

alasan ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mampu menciptakan fondasi 

yang kuat bagi perusahaannya. Persaingan harga, kualitas, dan sebagainya 

menjadikan sebagian perusahaan harus membenahi berbagai aspek di dalam 

perusahaannya agar mampu menghadapi persaingan tersebut. Perusahaan selalu 

dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat agar perusahaannya dapat 

bertahan dalam dunia usaha.  

Perusahaan membutuhkan keunggulan dalam menghadapi persaingan yang 

ketat dalam industri ini. Meningkatnya persaingan dalam industri sejenis 

mengakibatkan pasar untuk industri tersebut menjadi price sensitive, dimana 

peningkatan atau penurunan harga yang relatif kecil dapat mengakibatkan dampak 

yang signifikan pada penjualan. Karena itu, harga jual merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting untuk dapat bertahan dalam industri tersebut. Untuk 

dapat mencapai keunggulan, perusahaan harus dapat menghitung harga jual 

dengan tepat. Harga jual tidak boleh terlalu rendah agar dapat menutup semua 

biaya yang dikeluarkan perusahaan dan memberikan keuntungan yang diinginkan, 

juga tidak boleh terlalu tinggi agar perusahaan dapat bersaing dengan para 

pesaingnya. 
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Perhitungan harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan 

harga jual atas produk. Informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan harga 

pokok produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik, yang mana ketiga komponen ini harus diperhitungkan secara 

tepat. Penetapan harga jual yang tepat akan dihasilkan apabila perhitungan harga 

pokok produksi yang tepat pula. Kesalahan dalam perhitungan harga pokok 

produksi dapat mengakibatkan penentuan harga jual produk menjadi terlalu tinggi 

atau terlalu rendah.Sukirno, 2005 (dikutip dari Anita, 2014) mengatakan bahwa 

semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan, dan 

semakin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap 

barang tersebut.Maka dari itu aspek ketelitian sangat diperlukan dalam 

perhitungan harga pokok produksi. 

Metode penentuan harga pokok produksi ada dua yaitu full costing dan 

variable costing (Mulyadi, 2014: 17).Metode full costing dihitung dengan 

menjumlahkan semua unsur biaya produksi baik biaya produksi yang berperilaku 

tetap maupun yang berperilaku variabel.Penentuan harga pokok produksi tersebut 

tidak selalu dapat menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dengan 

kebutuhan manajemen.Untuk kepentingan perencanaan laba dan pengambilan 

keputusan jangka pendek, manajemen memerlukan informasi biaya menurut 

perilakunya. Sehingga, timbul metode lain yang tidak memperhitungkan semua 

biaya produksi sebagai komponen harga pokok produksi yaitu variable costing. 

Perhitungan harga pokok produksi dengan metode variable costing hanya 

memperhitungkan biaya produksi variabelnya saja.Berdasarkan hasil penelitian 
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Dewiningrum (2012), metode perhitungan full costing lebih tepat digunakan pada 

industri kecil dan menengah karena industri ini masih menggunakan proses 

pencatatan biaya yang relatif sederhana. 

Perhitungan harga pokok produksi dan penetapan harga jual yang tepat dan 

benar akan mempengaruhi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba 

yang optimum. Laba merupakan ukuran yang seringkali dipakai dalam menilai 

keberhasilan manajemen suatu perusahaan.Besar kecilnya laba yang diterima 

merupakan kunci kesuksesan perusahaan.Maka dari itu suatu perencanaan 

berperan penting dalam suatu perusahaan karena merupakan salah satu faktor 

keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuannya. Perencanaan yang baik akan 

membuat manajemen bekerja lebih efisien dan efektif lagi, sehingga  menghasil-

kan laba yang optimal sesuai dengan target yang diinginkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2014) dan Anita (2014) mengenai 

perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing diperoleh hasil 

yang berbeda dengan metode yang dilakukan perusahaan.Penetapan harga jual 

berdasarkan metode full costing lebih tinggi dibandingkan dengan metode 

perusahaan.Hal ini dikarenakan metode full costing memasukkan semua biaya 

produksi baik yang bersifat tetap maupun variabel. 

CV CITA MANDIRI salah satu usaha yang bergerak dalam bidang produksi 

yang terletak di Desa Rejoso Batu.Usaha ini memproduksi camilan oleh-oleh khas 

Malang yang terbuat dari kentang, dimana mereka memproduksi sendiri 

produknya mulai dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi yang layak 

dipasarkan. potensi pasar yang cukup besar akan permintaan produksi carang mas, 
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usaha ini menjadikan potensi tersebut sebagai peluang bisnis yang memiliki 

prospek sangat baik. Peluang tersebut dapat tercapai apabila perusahaan mampu 

menghitung harga pokok produksi dan harga jual yang baik serta mampu 

menentukan volume penjualan yang dapat mengendalikan biaya tetap dan biaya 

variabel dalam periode tertentu, sehingga menghasilkan laba yang optimum. 

Perusahaan dapat menetapkan harga jual dengan tepat apabila perusahaan 

dapat menghitung harga pokok produk dengan menggunakan full costing system 

yang membebankan seluruh biaya produksi baik biaya tetap maupun biaya 

variabel kepada produk. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi 

Menggunakan full costing System pada CV. CITA MANDIRI” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diungkapkan 

oleh peneliti, yaitu : 

1. Bagaimana penentuan harga pokok produksi dalam perusahaan  

2. Apakah penentuan harga pokok produksi full costing dapat di gunakan 

sebagai harga jual yang tepat 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian yang dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perusahaan sudah membebankan biaya dan melakukan 

perhitungan harga pokok produk dengan tepat.  
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2. Untuk mengetahui perusahaan sudah menetapkan mark-up dengan tepat 

untuk perhitungan harga jual. 

Tujuan Penetian dari Perusahaan harus menetapkan harga jual yang wajar agar 

mendapatkan pendapatan yang besar. Dalam menentukan harga jual yang wajar, 

perusahaan perlu mendapatkan informasi tentang harga pokok produk yang akurat 

karena informasi tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 




