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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis, persaingan antar perusahaan merupakan hal yang 

wajar. Setiap perusahaan berusaha menawarkan produk mereka dengan 

keunggulan masing-masing. Selain bersaing dalam hal kualitas, mereka juga 

bersaing dalam masalah harga, karena hanya produk dengan kualitas terbaik dan 

harga paling murah yang paling diminati dan dicari oleh konsumen. Sebelum 

perusahaan menentukan harga jual suatu produk, perusahaan terlebih dahulu harus 

menghitung kos produksinya. Hal ini mengingat bahwa harga jual ditentukan 

dengan menjumlah kos produksi per unit dengan tingkat laba yang diinginkan 

perusahaan. Sehingga penentuan kos produksi per unit menjadi sangat penting di 

dalam menentukan harga jual produk yang dihasilkan. 

Pada saat ini banyak sekali perusahaan yang berjalan di bidang 

manufaktur menggunakan cara perhitungan harga dalam menyiasati 

persaingan. Dikarenakan semakin hari semakin canggihnya cara perusahaan 

untuk menekan biaya dan mengoptimalkan harga jual melalui metode 

akuntansi yang digunakan untuk menentukan harga jual. Perusahaan mebel 

yang sedang diteliti saat ini perhitugan harga jual sangat dibutuhkan 

dikarenakan perusahaan mebel akan memilki persediaan yang cukup tinggi 

apabila perhitungannya tidak sesuai. Hal ini juga akan mempengaruhi profit 

yang akan di dapat oleh perusahaan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan 

perusahaan yakni laba dan juga tujuan penetapan harga adalah untuk 

mencapai laba. Pernyataan ini benar sejauh tujuan yang dimaksud adalah 
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tujuan jangka panjang. Laba maksimal merupakan tujuan akhir, tetapi cara 

untuk mencapainya mungkin berbeda-beda, sehingga laba maksimal belum 

tentu merupakan tujuan utama daripada penetapan harga jual. 

Perusahaan CV. Bahari Mitra Surya merupakan perusahan yang bergerak di 

bidang manufaktur yang memproduksi kursi, meja, dan almari. Penelitian dilakukan 

disini dikarenakan penentuan kos produksi masih kurang bagus, terbukti dengan 

harga jual produk yang ditentukan masih terlalu mahal, sehingga hal tersebut 

berdampak pada penjualan yang kurang meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu 

perusahaan perlu mengetahui kos produksi secara tepat, dengan demikian biaya-

biaya yang tidak pada tempatnya dapat dengan mudah dikontrol dan dihindarkan. 

Sehingga perusahaan tersebut dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis.  

Dalam menganalisis kos produksi suatu perusahaan diperlukan suatu 

metode. Kos produksi yang dihitung dari proses akuntansi biaya dapat dilakukan 

dengan dua alternatif metode. Adapun kedua alternatif metode perhitungan kos 

produksi tersebut adalah full costing dan variable costing. Dalam metode full 

costing seluruh biaya produksi dimasukan pada kos suatu produk untuk tujuan 

perhitungan kos persediaan dan seluruh bukan biaya produksi dikeluarkan. 

Sedangkan pada metode variable costing hanya kos pabrik variabel saja yang 

dibebankan pada produk yang diproduksi. 

Dalam penelitian ini untuk menentukan kos produksi akan 

menggunakan metode full costing. Kelebihan dari kalkulasi biaya absorpsi 

penuh atau  full costing adalah bahwa sistem tersebut sudah sesuai dengan 

keputusan Financial Accounting Standars Board (FASB) dan hukum pajak. 
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Dalam metode kalkulasi biaya absorpsi penuh atau full costing adalah 

menekankan pada laba jangka panjang dengan didasari suatu konsep bahwa 

harga jual dalam jangka panjang harus mampu untuk menutup semua biaya 

produksi, pemasaran, serta biaya administrasi dan umum baik tetap maupun 

variabel agar tercapai laba yang diharapkan. Selain itu manfaat dari 

penggunaan metode full costing, akan memberikan informasi bagi manajemen 

tentang besarnya pengorbanan yang diperlukan dalam pembuatan produk, 

baik biaya tetap maupun biaya variabel. Dengan demikian dapat diperoleh 

informasi yang akurat tentang dana yang perlu disediakan untuk 

memproduksi satu unit produk. Berdasarkan kondisi perusahaan CV. Bahari 

Mitra Surya metode  full costing merupakan metode yang sesuai dalam 

penentuan kos produksi untuk menekan biaya produksi, sehingga kos produk 

menjadi lebih rendah. 

Penelitian mengenai analisis kos produksi telah dilakukan Rianti (2008) 

mengenai Analisis Kos Produksi dengan Metode Full costing pada Perusahaan 

Keramik “Kharisma” Blitar. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa terjadi 

perbedaan kos produksi antara peneliti dengan perusahaan. Perusahaan tidak 

menerapkan metode full costing tetapi menggunakan perhitungan konvensional 

dalam menentukan kos  produksi. Perbedaan perhitungan kos produksi 

memengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan penjualan agar 

perusahaan dapat memperoleh laba sesuai yang diinginkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan topik 

penulisan sebagai “Penentuan Kos Produksi dengan Metode Full costing dan 

Variable costing pada perusahaan CV. Mebel Sentra Kayu Jati” 
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B. Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dari latar belakang, maka permasalahan yang dapat 

diungkapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penentuan kos produksi pada perusahaan CV. Bahari Mitra Surya? 

2. Bagaimana penerapan metode full costing dan variable costing untuk 

penentuan Kos produksi pada  CV. Bahari Mitra Surya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin di capai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan Kos  Produksi 

pada perusahaan CV. Bahari Mitra Surya dengan metode full costing dan 

variable costing.  

2. Menerapkan metode full costing dan variable costing untuk penetapan 

Kos produksi pada CV. Bahari Mitra Surya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran bagaimana penerapan metode full costing dan variable costing 

pada perusahaan mebel. 
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