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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan bisnis atau 

usaha. Suatu kegiatan usaha atau bisnis dapat membantu memajukan 

perekonomian sebuah negara. Begitu pentingnya peran kegiatan ekonomi 

dalam membantu memajukan perekonomian sebuah negara, menuntut sebuah 

kegiatan usaha atau suatu bisnis dapat mengambil keputusan dengan tepat. 

Karena pengambilan keputusan yang kurang tepat dapat berakibat buruk bagi 

kegiatan bisnis dan tidak dapat berkembangnya suatu kegiatan usaha hingga 

dapat mengakibatkan kebangkrutan pada suatu kegiatan usaha tersebut. 

Tingkatan usaha di Indonesia dibagi menjadi 4 yaitu: usaha mikro, usaha kecil, 

usaha menengah dan usaha besar. Masing-masing tingkatan usaha tersebut 

memiliki kriteria tersendiri. Usaha mikro memiliki kriteria aset maksimal 

Rp50.000.000,- dan omset maksimal Rp300.000.000,-. Usaha Kecil memiliki 

kriteria aset Rp50.000.000,- hingga maksimal Rp500.000.000,- dan omset 

Rp300.000.000,- hingga maksimal Rp2.500.000.000,-. Usaha menengah 

memiliki kriteria aset Rp500.000.000,- hingga maksimal Rp10.000.000.000,- 

dan omset Rp2.500.000.000,- hingga maksimal Rp50.000.000.000,-. Usaha 

besar memiliki kriteria aset lebih dari Rp10.000.000.000,- dan omset lebih dari 

Rp.50.000.000.000,-. 
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Kemajuan dunia usaha sejauh ini berkembang dengan pesat, baik dalam 

skala besar maupun kecil dan juga perkembangan UKM yang memiliki peran 

penting dalam sektor perekonomian. Banyaknya UKM yang terus bermunculan 

mengakibatkan timbulnya suatu persaingan di antara UKM yang sejenis. UKM 

ini didirikan dan beroperasi dengan suatu tujuan atau rencana yang akan 

dicapai. Dari sekian banyak tujuan tersebut, yang paling utama adalah 

mendapatkan keuntungan atau laba. 

Komponen pembentukan laba adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil 

penjualan produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan biaya 

adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

memproduksi atau menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Biaya tersebut 

disebut sebagai biaya harga pokok atau harga pokok produksi. Untuk 

menentukan besarnya biaya tersebut harus tepat dan akurat sehingga harga 

pokok akan menunjukan harga pokok sesungguhnya. Penentuan harga pokok 

produksi merupakan hal yang sangat penting mengingat manfaat informasi 

harga pokok produksi adalah untuk menentukan harga jual produk serta 

penentuan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang 

akan disajikan dalam neraca. 

Harga pokok produksi merupakan penentu dari penetapan harga jual. Ada 

dua metode untuk menentukan harga pokok produksi yaitu dengan metode 

biaya penuh (full costing) dan metode biaya variabel (variable costing). Metode 

full costing adalah metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan 

semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari bahan 
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baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang 

berperilaku variabel maupun tetap. Metode variable costing adalah penentuan 

kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku 

variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

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

Harga pokok produksi sangat berpengaruh dalam perhitungan laba rugi 

perusahaan, apabila perusahaan kurang teliti atau salah dalam penentuan harga 

pokok produksi, mengakibatkan kesalahan dalam penentuan laba rugi yang 

akan diperoleh perusahaan. Mengingat arti pentingnya harga pokok produksi 

yang memerlukan ketelitian dan ketepatan, dalam persaingan tajam di industri 

seperti saat ini, memacu perusahaan yang satu bersaing dengan perusahaan yang 

lain, dalam menghasilkan produk yang sejenis maupun produk substitusi. 

Karena itulah informasi biaya dan informasi harga pokok produksi sangat 

diperlukan untuk berbagai pengambilan keputusan. 

Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, kenaikan biaya-biaya 

produksi di sektor usaha menyebabkan tidak terciptanya keunggulan bersaing 

dalam harga jual produk pada perdagangan, khususnya pada produksi jamur 

crispy atau kripik jamur. 

Dengan penelitian ini penulis ingin menentukan harga pokok produksi yang 

merupakan hal yang sangat penting, karena harga pokok produksi dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh UKM keripik 

jamur. 
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B. Rumusan Masalah 

Harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting, karena harga 

pokok produksi dapat dipakai dalam pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh UKM Selowinangun. Perumusan masalah di sini dimaksudkan untuk 

menghindari kesalahan - kesalahan dalam permasalahan yang akan dibahas. 

Sehingga permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi yang ditentukan oleh 

perusahaan pada produk keripik jamur? 

2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan pendekatan full costing dan variable costing pada 

UKM keripik jamur? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan. 

Demikian juga penelitian ini memiliki beberapa tujuan dalam hubungannya 

dengan obyek penelitian, yaitu: 

1. Untuk mengevaluasi atau menganalisa elemen-elemen harga 

pokok produksi pada produk UKM keripik jamur. 

2. Untuk membandingkan elemen-elemen harga pokok produksi 

yang selama ini dilakukan oleh UKM keripik jamur dengan teori 

akuntansi yang ada. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait 

diantaranya: 

1. Bagi UKM keripik jamur, dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

menghindari kerugian. 

2. Bagi akademisi, sebagai wawasan, pengetahuan dan acuan 

dalam penentuan harga pokok produksi dan dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian yang lebih lanjut. 

 


