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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan industri di dunia semakin meningkat pesat sehingga 

menimbulkan persaingan yang ketat antara perusahaan-perusahaan atau industri-

industri kecil untuk menghasilkan produk yang berkualitas serta dapat 

memberikan nilai ekonomis bagi masyarakatnya. Negara Indonesia sendiri 

memiliki banyak perusahaan yang setara dengan home industri. Perusahaan-

perusahan yang telah lama berdiri tersebut tentunya ingin berkembang dan terus 

menjaga kualitas produknya, salah satunya termasuk Usaha Kecil Menengah 

(UKM). 

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak 

perekonomian rakyat serta merupakan salah satu industri yang ikut bersaing 

dalam perekonomian di Indonesia. Selain itu (UKM) juga bersaing 

menghasilkan suatu produk yang dapat menghasilkan laba. Usaha Kecil 

Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil - hasil pembangunan. 

Setiap UKM berusaha menawarkan produk mereka dengan keunggulan masing-

masing. Selain bersaing dalam hal kualitas, para UKM juga bersaing dalam 
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masalah harga karena dengan produk kualitas terbaik dan harga paling murah 

yang paling diminati dan dicari oleh konsumen. 

Permasalah yang sering dialami UKM yaitu permodalan dan manajemen 

yang buruk. Padahal kedua hal tersebut merupakan hal utama yang menilai 

apakah industri tersebut bisa bertahan lama atau tidak. Manajemaen UKM yang 

buruk menyebabkan kurang dipercaya oleh perbankan dalam penyaluran modal. 

Untuk itu UKM perlu memperbaiki manajemennya, terutama manajemen 

keuangan yang merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha. 

Masalah Manajemen keuangan dinilai menjadi kelemahan utama pelaku bisnis 

Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mengembangkan bisnisnya. Kebanyakan 

mereka mencampurkan dana usaha dengan dana keluarga dan tidak memiliki 

laporan keuangan. Manajemen keuangan UKM bukan hanya sekedar 

manajemen kas, tetapi lebih dari itu, manajemen keuangan adalah bagaimana 

kita mengolah kekayaan untuk menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan 

sumber-sumber modal untuk membiayai usaha yang sedang dijalankan. 

Dalam penentuan harga pokok produksi, informasi yang dibutuhkan oleh 

industri UKM adalah informasi mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik. Ketiga biaya tersebut harus ditentukan 

secara cermat, baik dalam pencatatan maupun penggolongannya. Dengan 

demikian, informasi harga pokok produksi yang dihasilkan dapat diandalkan, 

baik untuk penentuan harga jual produk maupun untuk perhitungan laba rugi. 
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Harga pokok produksi sangat berpengaruh untuk mengetahui seberapa laba 

perusahaan serta untuk menentukan harga jual. Menurut Sukirno (2000:207) 

harga pokok produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan 

untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan 

digunakan untuk menciptakan yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut.  

Penentuan kos produksi per unit menjadi sangat penting di dalam menentukan 

harga jual produk yang dihasilkan karena sebelum menentukan harga jual suatu 

produk, terlebih dahulu harus menghitung kos produksinya. Hal ini mengingat 

bahwa harga jual ditentukan dengan menjumlah biaya produksi per unit dengan 

tingkat laba yang diinginkan. Dengan mengetahui besarnya biaya, sebuah 

industri  akan mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan tersebut dapat 

menutup biaya-biaya produksi yang dikorbankan untuk menghasilkan produksi 

barang tersebut. 

Metode perhitungan harga pokok produksi berdasarkan perlakuan biaya 

overhead ada dua, yaitu menggunakan metode full costing dan variable costing 

(Blocher, et all. 2007:147-149). Penentuan harga pokok produksi dengan metode 

full costing yaitu semua biaya yang berhubungan dengan produksi dibebankan 

ke dalam biaya produksi dan kemudian tersaji pada perhitungan harga pokok 

produksi dan laporan laba rugi. Kelebihan dari metode full costing adalah semua 

unsur biaya yang berkaitan langsung dengan produksi dapat langsung 

dimasukkan dalam perhitungan, sehingga memudahkan bagi perusahaan kecil 

yang tidak menggunakan jasa karyawan keuangan untuk dapat menghitung 

harga pokok produksi secara mandiri.  
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Metode kedua yaitu metode variable costing, merupakan metode penentuan 

harga pokok produksi yang hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku 

variabel ke dalam harga pokok produksinya. Namun, metode ini banyak 

memiliki kekurangan diantaranya pemisahan pola perilaku biaya menjadi biaya 

variabel dan tetap sebenarnya sulit, sehingga jarang digunakan serta variable 

costing tidak dapat digunakan untuk pelaporan ektern atau untuk pelaporan 

pajak. 

Akan tetapi masih banyak UKM yang belum mampu mengalokasikan biaya 

overhead pabrik dengan baik terbukti dari hasil Samsul (2013) tentang 

Perbandingan Harga Pokok Produksi Full Costing dan Variable Costing untuk 

Harga Jual CV. Pyramid menyimpulkan bahwa perusahaan tidak 

menggolongkan biaya dengan cermat sesuai jenisnya, dan metode full costing 

memiliki angka nominal jauh lebih tinggi dalam perhitungan harga pokok 

produksi dari pada metode variable costing, karena disebabkan dalam 

perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing memasukkan semua 

akun biaya baik yang berjenis variabel maupun tetap. 

UD. Vella Antique adalah salah satu industri mebel yang bergerak dibidang 

manufaktur yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Banjarsari 

desa Ambulu. UD. VellaAntique dalam kegiatan sehari-hari memproduksi 

dengan tujuan untuk mencari laba. Penentuan harga pokok produksi pada 

perusahaan masih sangat sederhana, banyak biaya-biaya yang seharusnya 

dibebankan tidak dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi. 
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Perusahaan kurang jeli dalam proses pencatatan biaya-biaya kedalam harga 

pokoknya. Perusahan seringkali mengabaikan proses pencatatan menurut sistem 

akuntansi yang lazim terutama terhadap pengelompokan dan pencatatan biaya 

overhead pabrik dan biaya non produksi lainnya, sehingga biaya-biaya tersebut 

yang sebenarnya telah dikeluarkan tidak terhitung dan tidak menjadi komponen 

harga pokok produksi yang ditetapkan. Seharusnya, perusahaan melakukan 

perhitungan atas harga produksinya berdasarkan pengumpulan dan 

penggolongan sesuai dengan harga pokokproduksi di dalam perusahaan. 

Untuk memberikan solusi pada permasalah tersebut, maka diperlukan 

adanya evaluasi di dalam menggolongkan dan mengumpulkan biaya untuk 

menyusun harga pokok produksi. Dengan demikian, diharapkan dapat dipakai 

dalam berbagai pengambilan keputusan. Di sisi lain penentuan harga pokok 

produksi yang wajar akan dapat dipakai dalam penentuan laba rugi perusahaan, 

sehingga dapat mencerminkan laba yang sesungguhnya yang menjadi tujuan 

mebel Vella Antique.  

Berdasarakan latar belakang diatas, maka dalam skripsi ini dilakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Harga Pokok Produksi dengan Metode Full 

Costing dan Variable Costing” 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana penentuan harga pokok produksi yang sekarang diterapkan pada 

mebel Vella Antique? 

2. Bagaimana penentuan harga pokok produksi pada mebel Vella Antique 

dengan menggunakan metode Full Costing dan metode Variable Costing? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah maka, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisisperhitungan harga pokok produksi pada mebel Vella 

Antique 

2. Untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi pada mebel Vella 

Antique dengan menggunakan metode Full Costing dan metode Variable 

Costing 

D. Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diambil 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperluas wawasan mengenai perhitungan harga pokok produksi 

pada UKM. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap pemecahan   masalah yang berkaitan dengan terlalu murahnya 

harga jual atau sebaliknya. 


