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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa globalisasi serta perdagangan bebas membawa pengaruh bagi dunia 

usaha, terutama pada home industri di Indonesia. Salah satu dampaknya yaitu harus 

mampu menghadapi persaingan yang kian meningkat. Datangnya persaingan tidak 

hanya dari dalam negeri saja, tapi juga datang dari luar negeri sehingga harus 

mampu bersaing dengan produk asing. 

Persaingan bisa dimulai dari harga dan kualitas yang menyebabkan pelaku 

usaha harus bisa memperbaiki berbagai macam aspek pada dalam perusahaannya 

supaya bisa menghadapi persaingan yang makin ketat. Bertambahnya persaingan di 

dalam industri yang sama menyebabkan pasar menjadi sensitif terhadap harga, 

dimana penurunan maupun peningkatan harga yang relatif kecil bisa menyebabkan 

dampak yang cukup signifikan pada penjualan (Martusa & Adie, 2011)1. 

Dalam persaingan dunia usaha, harga jual juga merupakan salah satu faktor 

utama supaya mampu untuk bertahan. Supaya bisa mencapai tujuannya, perusahaan 

home industri harus mampu menghitung biaya harga pokok secara akurat. 

Penentuan harga jual tidak boleh terlalu rendah supaya bisa digunakan menutup 

biaya yang sudah dikeluarkan serta memberi keuntungan yang telah direncanakan, 

harga jual juga tidak terlampau tinggi sehingga mampu bersaing dengan perusahaan 

lainnya (Suratinoyo, 2013)2. 

Perusahaan Arca Home Industri dalam menghitung harga pokok produksi 

belum memisahkan biaya listrik antara untuk kepentingan produksi dan pribadi. 

Selain itu juga belum memisahkan biaya variabel dan biaya tetap, contohnya pada 

biaya listrik yang bersifat semi variabel. Hal itu juga disebabkan oleh perusahaan 

yang belum paham atau mengenal metode perhitungan variable costing. Hal 

                                                           
1 Martusa & Adie, “Peran Activity Based Costing System Dalam Perhitungan Harga Pokok 
Produksi Kain Yang Sebenarnya Untuk Penetapan Harga Jual”. Jurnal Ilmiah Akuntansi.Vol. 4, 
No.2,thn. 2011.hlm: 1–23. 
2 Suratinoyo, “Penerapan Sistem Actuating Based Costing Untuk Penentuan Harga Pokok 
Produksi”. ISSN: 2303-1174, Vol. 1, No. 3, thn.2013.hlm: 658-668. 
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tersebut bisa mengakibatkan kurangnya informasi mengenai biaya dari produk yang 

dibuatnya (Lasena, 2013)3. 

Salah satu usaha yang bisa ditempuh oleh perusahaan yaitu dengan 

mengendalikan beberapa faktor yang berada didalam perusahaan. Sebagai contoh 

yaitu mngendalikan biayad tanpa mengurangi jumlah serta kualitas produksi yang 

sudah ditenukan. Pengendalian biaya menjadi lebih efektif jika biaya tersebut 

dialokasikan serta diklasifikasi dengan cara setepat mungkin (Saputri, 2012)4. 

Dengan menerapkan metode variable costing diharapkan pihak perusahaan 

bisa memperbaiki dalam penelusuran biaya dengan memusatkan pada biaya yang 

memiliki perilaku variabel yang disebabkan dari produk maupun jasa yang 

dihasilkan (Garrison & Eric, 2001)5. Penerapan biaya analisis  yang sudah 

diperbaiki membuat manajemen mampu melakukan alaisis yang lebih baik untuk 

mencari break event dari produk atau jasa yang memiliki jumlah kapasitas rendah. 

Dengan menggunakan alisis data biaya serta pola konsumsi sumber daya, 

manajemen bisa merekayasa ulang proses produksi supaya dapat mencapai mutu 

keluaran yang lebih efisien (Wibowo, 2004)6. 

Arca home industri memproduksi makan ringan yaitu opak jepit dengan 

bahan baku utamanya yang berasal dari ubi jalar atau disebut juga dengan ketela. 

Dan berlokasi di Dusun Claket, Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten 

Mojokerto, Jawa Timur. 

Alasan pemilihan Arca home industri sebagai obyek penelitian karena 

perusahaan masih menggunakan metode perhitungan dengan caranya sendiri, 

mereka belum paham atau mengenal metode yang berlaku secara umum dalam ilmu 

akuntansi. Terkadang juga masih ragu dalam memutuskan menerima atau menolak 

pesanan khusus diluar kapasitas normal produksi yang datang akibat keterbatasan 

pengetahuan mengenai metode perhitungannya. 

                                                           
3 Lasena, Skripsi“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi”(Manado: Universitas Sam Ratulangi, 

2013), hlm. 55. 
4 Saputri, skripsi “Penerapan Metode Activity Based Costing Dalam Menentukan Besarnya Tarif 

Jasa Rawat Inap”(Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), hlm. 60. 
5Garrison, R.H., & E.W. Norren,  Akuntansi Manajerial (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 15-16. 
6Wibowo, skripsi “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan Dengan Lama Usaha Sebagai 

Variabel Moderasi” (Surakarta: Universitas Slamet Riyadi, 2004), hlm. 32. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menggunakan cara lain 

untuk menentukan harga pokok produksi dan pengambilan keputusan dalam 

menerima atau menolak pesanan khusus diluar kapasitas normal produksi. Maka 

dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Metode 

Variable Costing Untuk Pengambilan Keputusan Menerima/Menolak Pesanan Di 

Luar Kapasitas Normal Produksi Pada Arca Home Industri Di Kota Mojokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah perhitungan metode variable costing untuk penentuan harga 

pokok produksi makanan ringan opak jepit pada ARCA Home Industri? 

2. Apakah Arca Home Industri akan menerima atau menolak pesanan jika 

mendapat pesanan khusus diluar kapasitas normal produksi berdasarkan metode 

variable costing? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini, penulis membatasi permasalahan yaitu mengenai 

penerapan metode variable costing yang diterapkan pada Arca Home Industri 

dengan mengambil laporan aktivitas produksi makanan ringan opak jepit selama 

periode bulan September tahun 2018 pada perusahaan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan metode variable costing dalam 

penentuan harga pokok produksi makanan ringan opak jepit pada Arca Home 

Industri. 

2. Sebagai penentu dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak 

pesanan khusus diluar produksi normal dengan harga yang lebih rendah pada 

Arca Home Industri berdasarkan variable costing. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian tersebut yaitu: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak lain yang 

berkepentingan dalam rangka penentuan harga pokok produksi di Arca home 

industri. 

b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi terutama yang 

terkait dengan penentuan harga pokok produksi dengan metode variable costing 

pada perusahaan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Arca home 

industri dalam menentukan harga pokok produksi. 

2) Membantu perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi dengan metode 

variable costing. 

 


