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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.1 Latar Belakang 

 Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bisnis 

atau usaha, suatu kegiatan usaha atau bisnis dapat membantu meningkatkan kualitas 

hidup serta memajukan perekonomian sebuah negara. Begitu pentingnya peran 

kegiatan ekonomi dalam sebuah negara, menuntut sebuah kegiatan usaha untuk 

bersaing dalam meningkatkan suatu kegiatan bisnis. Usaha diindonesia merupakan 

tulang punggung ekonomi karna telah menyumbang PDB yang sudah tidak 

diragukan lagi hal ini juga berimbas dengan menampung tenaga kerja yang tidak 

terserap, sehingga mengurangi angka kemiskinan diindonesia.  

 Perhitungan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting 

mengingat informasi harga pokok produksi adalah untuk menentukan harga jual 

produk yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Setiap perusahaan 

manufaktur harus melakukan perhitungan harga pokok produksi secara tepat dan 

akurat. Di dalam perhitungan harga pokok produksi, informasi yang dibutuhkan 

adalah informasi mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead pabrik. Ketiga jenis biaya tersebut harus ditentukan secara cermat, baik 

dalam pencatata maupun dalam penggolongannya. 

 Menurut mulyadi (2010:66) Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi 

dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto 

atau rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan 
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untuk memproduksi produk dalam priode tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut 

bahwa pentingnya manajemen dalam menentukan biaya yang harus dikeluarkan 

untuk biaya produksi perusahaan sehingga dalam mengambil keputusan 

manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menentukan harga jual 

dari suatu produk. Pihak mananjemen selain dituntut untuk dapat 

mengkordinasikan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki 

perusahaan secara efektif dan efisien, juga dituntut untuk menghasilkan keputusan-

keputusan yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan serta mempercepat 

perkembangan perusahaan. Umumnya sebagian besar konsumen dalam upaya 

untuk memutuskan pembelian suatu produk dipengaruhi oleh kualitas barang, 

fungsi, serta harga dari barang tersebut, tetapi yang perlu untuk mendapatkan 

perhatian yang lebih bahwa konsumen cenderung lebih memberikan perhatian 

terhadap harga dari sebuah produk dibandingkan dari kualitas produk itu sendiri.  

 Oleh karena itu, manajemen pada perusahaan harus menentukan harga jual 

suatu produk dengan tepat dengan menentukan harga pokok dengan benar dan 

akurat. Hansen dan Mowen (2001:663) menyatakan bahwa harga jual merupakan 

jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau 

pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Dalam menentukan 

harga jual terlebih dahulu harus diketahui harga pokok dalam pembuatan suatu 

produk tersebut dan berapa biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga produk 

tersebut dapat bersaing dengan produk sejenis dipasaran. Perhitungan harga pokok 

produksi, perusahaan dapat mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan dan 

dapat menghitung harga pokok produksi yang tepat akan mengakibatkan penetapan 
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harga jual yang benar, tidak terlalu tinggi bahkan terlalu rendah dari harga pokok, 

sehingga nantinya mampu menghasilkan laba sesuai yang diharpakan. 

 Salah satu penentuan harga jual yang memiliki tingkat kepastian relatif 

tinggi adalah harga pokok produksi. Dalam menentukan harga pokok produksi 

dapat menggunakan dua metode yaitu metode full costing dan variabel costing. 

Pada metode full costing semua biaya-biaya diperhitungkan baik yang bersifat tetap 

maupun variabel. Karena salah satu cara pengendalian biaya yaitu dengan 

menghitung harga pokok produksi untuk menentukan harga jual suatu produk itu 

sendiri. Variabel costing adalah metode akuntansi manajemen yang dipakai untuk 

menghitung biaya produk. Laporan laba rugi yang dihasilkan oleh sistem variabel 

costing memperlihatkan marging kontribusi barang-barang yang dihasilkan, 

informasi yang sangat berfaedah dalam pengambilan keputusan. Dalam metode 

varibel costing untuk penentuan harga pokok produksi hanya biaya-biaya produksi 

variabel saja yang dimasukkan dalam persediaan dan biaya pokok penjualan.  

 Menentukan harga pokok produksi harus memperhatikan biaya-biaya yang 

dikeluakan dalam pembuatan produk agar menentukan harga jual produk dengan 

tepat. Witjaksono (2012:5), hal terpenting dari penerapan metode pengukuran biaya 

yang makin akurat adalah semakin terbukanya wawasan untuk melakukan 

peningkatan (improvement) dalam proses produksi barang dan jasa agar semakin 

efisien dan efektif. Mulyadi (2010) Metode penentuan kos produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam kos produksi. Dalam 

memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam kos produksi terdapat dua pendektan 

yaiyu: full costing dan variabel costing. 
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 Berdasarkan uraian diatas penenliti mengambil badminton shuttlecock 

“ROKET” untuk dilakukan analisis produksi. Usaha itu sendiri didirikan oleh bapak 

Suharno. Usaha ini bertempat di jl. Teluk Cendrawasih No 136B. Badminton 

shuttlecock “ROKET”, merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi kok 

atau bola bulu tangkis.  Persaingan antara usaha yang sejenis ini membuat para 

pengusaha dituntut untuk mengeluarkan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan 

yang tepat demi kelancaran atau perkembangan usahanya. Dalam menentukan 

harga pokok produksi sebagai dasar penetapan harga jual perusahaan masih 

menerapkan harga pasar atau harga yang sudah ditentukan diawal. Oleh karena itu, 

manajemen harus menghitung jumlah pengeluaran dengan seakurat mungkin untuk 

menekan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Penentuan harga pokok produksi 

dengan metode yang tepat perlu mendapatkan perhatian yang lebih bagi manajemen 

agar menentukan harga pkok produksi dari suatu produk dapat menekan biaya dan 

menentukan harga jual yang sebanding dengan laba yang diinginkan oleh pemilik 

usaha.   

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba untuk menerapkan 

metode full costing dan variabel costing. Adapun judul yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Metode variabel costing dan full costing 

Sebagai Dasar Perhitungan Harga Pokok Produksi Dalam Menentukan Harga Jual 

Badminton Shuttlecock “ROKET”. 
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A.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan 

masalah sebagai beriku:  

1. Bagaimana penentuan harga pokok produksi pada Badminton Shuttlecock     

“ROKET”?  

2. Bagaimana penentuan harga pokok produski dengan menggunakan 

variacosting   dan full costing pada Badminton Shuttlecock “ROKET” sebagai 

acuan dalam penentuan harga jual? 

B.2  Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian dengan membandingkan harga pokok 

produksi yang diterapkan di perusahaan dengan metode full costing dan variable 

costing pada Badminton Shuttlecock “ROKET”. 

C.3  Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis bagaimana perhitungan harga pokok produksi Badminton 

Shuttlecock “ROKET”. 

2. Untuk menganalisis bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan                       

menggunakan metode varibel costing dan full costing pada Badminton 

Shuttlecock “ROKET”. 
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D.4  Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang 

diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perhitungan harga pokok 

produksi serta penentuan harga jual yang sesuai dengan yang diharapkan.  

2. Bagi Akademisi

Bagi pembaca dan mahasiswa akuntansi pada umumnya, dapat menambah 

wawasan, bahwa dengan melakukan perbandingan teori perhitungan harga pokok 

produksi, perusahaan dapat menentukan harga jual produknya dengan tepat. 




