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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Tujuan utama perusahaan adalah profit, perusahaan yang berorientasi 

pada profit pasti akan menjalankan usahanya demi mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Untuk dapat terus berkembang dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dari perusahaan pesaing 

maka, perusahaan harus mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan 

usaha secara konsisten sehingga target perusahaan akan tercapai. Dalam 

melakukan kegiatan produksi, perusahaan diharapkan memperhatikan setiap 

biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi. Salah satu wujud upaya 

yang diinginkan oleh perusahaan agar efektif dan efesien dengan menerapkan 

sistem penggunaan biaya yang andal sehingga dengan biaya seminimal 

mungkin bisa mendapatkan laba semaksimal mungkin. 

 Pada jenis perusahaan manufaktur, informasi biaya – biaya dapat 

terlihat di penentuan harga pokok produksi yang menggambarkan total biaya 

yang digunakan untuk memproduksi produk yang dihasilkan. Penentuan 

harga pokok produksi ada dua metode yaitu metode harga pokok pesanan dan 

harga pokok proses. Berdasarkan penentuan metode harga pokok pesanan 

mengakumulasikan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. Sedangkan penentuan harga pokok proses adalah 

perhitungan dimana biaya ditotal dalam periode waktu tertentu yang nantinya 

dibagi dengan jumlah unit produksi produk tersebut. 
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 Mulyadi (2016) Metode job order costing merupakan salah satu metode 

penentuan harga pokok produksi yang mengakumulasikan semua unsur – 

unsur biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan tidak langsung, serta biaya overhead pabrik. Didalam penerapan 

metode job order costing ini memiliki keunggulan dari metode lainnya yaitu 

memberikan struktur yang lengkap yang terbatas pada direct cost, memiliki 

daya penelusuran yang sangat bagus untuk biaya per unit produk, 

meningkatkan kemampuan untuk mengatur dan mengevaluasi perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Metode job order 

costing juga disebut sebagai metode penentuan biaya yang paling efektif dan 

valid untuk mengakumulasikan biaya – biaya produksi. 

 Untuk menentukan1besarnya biaya1produksi haruslah tepat dan1akurat 

sehingga harga pokok yang terjadi juga akan menunjukkan harga pokok yang 

sesungguhnya. Dalam penentuan harga pokok produksi yang tepat maka akan 

mempengaruhi keputusan atas kebijakan penetapan harga jual produk. 

Apabila perusahaan tidak tepat dalam melakukan penentuan dan perhitungan 

harga pokok produksi, maka akan berakibat pada penjualan yang menurun 

sehingga akan berpengaruh dalam penentuan laba atau rugi perusahaan. 

Kesalahan dalam penentuan dan perhitungan harga pokok produksi harus 

dihindari agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan sejalan dengan tujuan perusahaan. Harga pokok produksi dalam 

perusahaan merupakan bagian penting dalam penilaian tingkat  keberhasilan 

suatu perusahaan. Analisis atas harga pokok produksi sangat perlu dilakukan  
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agar biaya – biaya proses produksi tepat dan dapat diukur secara andal.1 

 Permasalahan yang timbul dari penelitian sebelumnya yaitu ( Murti, 

2014 ) meneliti perhitungan harga pokok produksi dengan metode job order 

costing pada CV. Pitulas Semarang. Hasil penelitiannya yaitu ada perbedaan 

antara perhitungan biaya barang yang diproduksi di CV. Pitulas dengan 

metode job order costing dimana perhitungan biaya barang diproduksi oleh 

CV. Pitulas lebih kecil dari metode penetapan biaya pesanan kerja, ini karena 

perusahaan tidak membebankan seluruh biaya overhead pabrik secara 

terperinci.  

 Selain itu yang terjadi di penelitian lainnya yang terkait yaitu ( Ulum, 

2016 ) dengan meneliti analisis perhitungan harga pokok produksi stiker 

dengan menggunakan metode harga pokok pesanan pada CV. Esa Media 

Promo di Samarinda. Hasil penelitiannya adalah perhitungan harga pokok 

produksi menurut perusahaan berbeda dengan perhitungan harga pokok 

pesanan menurut harga pokok pesanan. Hal utama yang menyebabkan 

perbedaan perhitungan harga pokok produksi tersebut terletak pada perbedaan 

perhitungan, yaitu cara pembebanan biaya tenaga kerja langsung dan 

pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik yang dibebankan perusahaan terhadap stiker lebih 

tinggi dibandingkan dengan menurut hasil analisis penulis dengan 

menggunakan perhitungan menurut metode harga pokok pesanan. 

 Atas dasar kajian penelitian tersebut akan pentingnya harga pokok 

produksi, Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang masih baru menjadi 
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PT ( Perseroan Terbatas ) yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi, 

mechanical, refractory, insulation ( hot and cold insulation ), pembuatan dan  

perawatan mesin – mesin produksi serta alat – alat penunjang lainnya. Dalam 

melakukan penentuan harga pokok produksi yang dilakukan PT. Global 

Sarana Intitama ini dilakukan dengan metode Job Order Costing. Perusahaan 

melakukan penentuan harga pokok produksi mesin “ Tempering ” tidak 

akurat dalam menentukan biaya tenaga kerja langsung dalam proses produksi 

mesin “ Tempering”. Dalam  penentuan harga pokok produksi setiap produk 

pesanan yang di terima  oleh perusahaan, perusahaan menentukan besarnya 

biaya tenaga kerja tidak dilakukan setiap produk tetapi dinilai sebesar biaya 

tenaga kerja atas semua produk yang di produksi sehingga berdampak pada 

penentuan harga jual mesin “ Tempering ” yang tidak tepat dan berpengaruh 

pada penentuan harga jual serta laporan laba rugi perusahaan. 

 

B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian pada latar belakang fenomena diatas, peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana penentuan Harga Pokok Produksi Mesin “ Tempering ” yang 

dilaksanakan oleh PT. Global Sarana Intitama ? 

2. Bagaimana penentuan Harga Pokok Produksi Mesin “ Tempering ” 

berdasarkan metode Job Order Costing ? 

3. Bagaimana perbedaan hasil penentuan Harga Pokok Produksi sehubungan 

dengan penentuan harga jual mesin “ Tempering ” ? 
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C. Batasan Masalah  

  Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

penelitian yang ditetapkan sehingga dapat mempermudah dalam mendapatkan 

data dan informasi yang diperlukan, maka akan ditetapkan batasan masalah 

yaitu penelitian ini dilakukan hanya pada pesanan yang mencakup pembuatan 

pesanan mesin “ Tempering ” sebagai objek yang diteliti. 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah yang tersurat diatas, maka tujuan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis penentuan Harga Pokok Produksi Mesin “ Tempering ” 

yang dilaksanakan oleh PT. Global Sarana Intitama. 

2. Menganalisis penentuan Harga Pokok Produksi Mesin “ Tempering ” 

berdasarkan metode Job Order Costing. 

3. Menganalisis perbedaan hasil penentuan Harga Pokok Produksi menurut 

PT. Global Sarana Intitama dengan Metode Job Order Costing yang 

sehubungan dengan penentuan harga jual mesin” Tempering ”. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan manfaat sebagai referensi untuk sarana penerapan teori 

yang ada di perkuliahan ke praktek sesungguhnya di perusahaan. 
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2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini1 diharapkan dapat1 memberikan rekomendasi

pengklasifikasian1komponen – komponen harga1pokok produksi yang

tepat,1sehingga mampu memperoleh1informasi harga pokok1produksi

yang akurat1sebagai dasar mengevaluasi1profitabilitas produk1terkait,

efesiensi aktivitas1operasi, dan membuat1keputusan yang1tepat dalam

menentukan harga jual produk.


