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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki modal yang berasal dari pendanaan 

pribadi atau sering disebut dengan bootstrapping. Pada perkembangannya, UKM 

memiliki perputaran ekonomi yang cukup pesat dibandingan dengan Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM). Sehingga ketika sebuah UMKM telah berkembang, 

UMKM tersebut bisa menjadi UKM dan membuka pemodalan tidak hanya melalui 

bootstrapping tetapi juga melalui investor atau venture capital (Kompasiana.com, 

2018). 

Menurut World Bank, sumber penghidupan sangat bergantung pada sektor 

UKM di Indonesia. Secara keseluruhan, diperkirakan ekspor menyumbang sekitar 

10% dan sektor UKM menyumbang lebih dari 50% PDB (perdagangan dan 

pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyumbang). Kebanyakan usaha 

kecil ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, olahan pangan, pangan, kayu dan 

produk kayu, garmen dan tekstil, serta produksi mineral non-logam. (UKMriau, 

2018).  

Harga pokok produksi menjadi salah satu faktor yang penting dalam 

keputusan yang diambil dalam suatu UKM. Salah satu kesalahan fatal adalah 

penetapan harga yang tidak tepat karena terdapat kesalahan diawal dalam 

menghitung harga pokok produksi. Jika perhitungan harga pokok produksi kurang 

tepat, bisa menyebabkan harga produksi menjadi mahal sehingga konsumen tidak 

tertarik dengan produk yang kita hasilkan. Sebaliknya, jika perhitungan harga 
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pokok produksi terlalu rendah sebenarnya dapat menarik perhatian konsumen akan 

tetapi hal ini bisa menyebabkan hasil penjualan produk tidak bisa menutupi biaya-

biaya produksi. Apabila peristiwa ini terus terjadi maka para pelaku UKM bisa 

mengalami kebangkrutan (Rahayu and Fitriyani, 2018). 

Kegagalan dalam kewirausahaan bisa terjadi karena kesalahan fatal tersebut. 

Banyak UKM yang masih kesulitan dalam menentukan metode harga pokok 

produksi yang baik untuk usahanya. Mengelola kembali sumber daya keuangan dan 

memahami laporan keuangan yang ada adalah salah satu cara menghindari 

kegagalan yang terjadi dalam kewirausahaan (Maghfirah dan BZ, 2016). 

Akuntansi biaya adalah salah satu bidang khusus akuntansi yang penentuan 

dan pengendalian biayanya ditekankan. Akuntansi biaya terutama berkaitan dengan 

biaya-biaya yang memproduksi suatu barang, Saat ini berbagai bidang kegiatan non 

manufaktur telah menerapkan akuntansi biaya. Akuntansi biaya salah satu bagian 

penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tools of management  

dalam pengelolaan perusahaan, yang berfungsi sebagai penyedia informasi biaya 

bagi kepentingan manajemen supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik, 

(Dunia dan Abdullah, 2012:3). 

Harga pokok produksi adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam 

memproduksi barang dan jasa, baik biaya bahan baku,tenaga kerja maupun lainnya 

dan merupakan penjumlahan dari tiga unsur biaya produksi: bahan baku, upah 

langsung dan overhead pabrik. Harga pokok produksi merupakan salah satu unsur 

yang penting dilakukan perusahaan karena dengan perhitungan harga pokok 

produksi yang tepat, maka harga jual suatu produk bisa diketahui dan ditentukan 
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dengan tepat sehingga tidak overcost (biaya yang dibebani lebih dari yang 

seharusnya) dan ondercost (biaya yang dibebani kurang dari seharusnya), (Saputri, 

2013). 

Activity Based Costing (ABC) adalah salah satu metode perhitungan harga 

pokok produksi. Metode ABC merupakan metode yang dikembangkan dari metode 

tradisional. Metode ABC menghitung biaya dan membebankan biaya produk sesuai 

dengan objek biayanya, berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk bisa 

menghasilkan suatu barang atau jasa. Penerapan metode ABC dapat mendukung 

proses dalam pengambilan keputusan strategis seperti keputusan harga karena 

penerapan metode ABC mewajibkan  perusahaan untuk melakukan identifikasi dan 

perbaikan atas seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan, (Dunia and Abdullah, 

2012:319). 

Dalam penelitian Siti dan Zakky (2017) perhitungan dengan sistem 

tradisional hanya menggunakan satu cost driver saja. Sehingga banyak terjadi 

distorsi biaya dan menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang tidak 

relevan. Sedangkan pada metode ABC, biaya overhead pabrik pada masing-masing 

produk dibebankan pada beberapa cost driver, sehingga metode ABC mampu 

mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap jenis produk secara tepat berdasarkan 

konsumsi masing-masing aktivitas. 

UD. Hj. Mbok Sri merupakan salah satu Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 

memproduksi 10 produksi dengan produk utamanya adalah bawang goreng, abon 

ikan, dan abon sapi. Usaha ini berdiri sejak tahun 1980 berlokasi di Palu, Sulawesi 

Tengah. Saat ini perhitungan harga pokok produksi yang digunakan yaitu sistem 
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konvensional. Hal ini bisa beresiko karena membawa dampak bagi usaha ini. 

Ditambah lagi banyak pesaing usaha kecil menengah dengan produk yang sama. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi dengan 

Menerapkan Metode Activity Based Costing (ABC) Pada UD. Hj. Mbok Sri 

Palu Sulawesi Tengah” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi pada UD. Hj. Mbok Sri dengan 

menggunakan metode Activity Based Costing (ABC)? 

2. Apakah ada perbedaan besarnya harga pokok produksi dengan menggunakan 

perhitungan sendiri dari UD. Hj. Mbok Sri dan perhitungan menggunakan 

metode Activity Based Costing (ABC)? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yaitu tentang 

penerapan metode activity based costing yang diterapkan oleh UD. Hj. Mbok Sri 

dengan mengambil laporan produksi produk bawang goreng, abon sapi dan abon 

ikan selama periode bulan Agustus 2018 dan ukuran produk yang diteliti adalah 

kemasan 500gr untuk produk bawang goreng, abon sapi dan abon ikan. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi pada UD. Hj. Mbok Sri 

dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC). 

b. Untuk menganalisis perbedaan besarnya harga pokok produksi dengan 

menggunakan perhitungan sendiri dari UD. Hj. Mbok Sri dan perhitungan 

menggunakan metode Activity Based Costing (ABC). 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan 

informasi mengenai penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan 

metode activity based costing (ABC) pada UD. Hj. Mbok Sri serta dapat 

dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi. 

b. Secara praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna dalam memberikan 

informasi dan dapat dijadikan sebagai referansi oleh pihak terkait keputusan 

yang akan diambil.  


