
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Konsep biaya telah berkembang sesuai kebutuhan akuntansi dan ekonomi. 

Akuntansi telah mendefinisikan biaya sebagai nilai ukur, pengeluaran, 

pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, 

pengeluaran atau pengorbanan diwakili oleh penyusutan pada saat ini atau masa 

yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain. Istilah biaya menjadi lebih 

spesifik bila dideskripsikan menjadi biaya produksi, biaya non produksi, biaya 

langsung dan biaya tidak langsung. Setiap biaya tersebut dicatat dan 

diakumulasikan pada saat perusahaan menyiapkan laporan keuangan, 

merencanakan dan mengendalikan biaya, membuat keputusan strategis. 

Pengukuran biaya sebagian besar bergantung pada kemampuan untuk menelusuri 

biaya terhadap objek biaya. Informasi biaya yang sistematis dan komparatif dapat 

membantu manajemen perusahaan menentukan perencanaan, membuat keputusan 

manajemen operasi, dan dapat menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan 

oleh pengguna informasi.  

 Salah satu cara untuk dapat menghasilkan informasi mengenai biaya yang 

benar dan tepat diperlukan suatu alat bantu yaitu akuntansi biaya. Tanpa informasi 

mengenai biaya yang benar dan tepat, pihak manajemen tidak dapat melakukan 

pengendalian akan sumber-sumber ekonomis yang terjadi pada perusahaan yang 

dikelolanya, hal ini bila dibiarkan begitu saja akan mengancam kelangsungan 

hidup perusahaan. Kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi dapat 

mengakibatkan penentuan harga jual pada suatu perusahaan menjadi terlalu tinggi 

atau terlalu rendah. Kedua kemungkinan tersebut dapat mengakibatkan keadaan 

yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan harga jual yang 

terlalu tinggi dapat mengakibatkan produk yang ditawarkan perusahaan akan sulit 

bersaing dengan produk sejenis yang ada di pasar, sebaliknya jika harga jual 

produk  terlalu rendah akan mangakibatkan laba yang diperoleh perusahaan 



 

 

rendah pula. Kedua hal tersebut dapat diatasi dengan penentuan harga pokok 

produksi dan harga jual yang tepat. Akuntansi biaya berfungsi sebagai penyedia 

informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik pihak 

intern maupun pihak ekstern. 

Pihak ekstern merupakan faktor penentu laba yang berasal dari luar 

perusahaan, sehingga sulit untuk dikendalikan oleh pihak perusahaan, misalnya 

kebijakan pemerintah dalam hal harga, tingkat daya beli konsumen, tingkat 

persaingan pasar. 

Pihak intern merupakan faktor penentu laba yang berasal dari dalam 

perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan, misalnya kebijakan 

perusahaan dalam penetapan harga pokok yang dijual. Cara yang dapat ditempuh 

adalah dengan menekan pengeluaran biaya, yaitu dengan memperhitungkan 

pengeluaran biaya secara cermat dan teliti untuk mencapai penghematan biaya.   

Kerangka faktor intern dalam mempengaruhi perolehan laba perusahaan 

dapat melakukan pengendaliaan dan perhitungan biaya. Pentingnya perhitungan 

pengeluaran biaya untuk memproduksi suatu produk membuat perusahaan 

membutuhkan suatu metode yang dapat mengakumulsikan, mengukur dan 

membebankan biaya yang disebut  dengan metode biaya produksi. Dengan 

metode ini, perusahaan dapat mengelola biaya produksi suatu produk. 

Salah satu metode yang dapat mengakumulasikan, mengukur dan 

membebankan biaya produksi adalah metode full costing. Metode full costing, 

ialah  cara penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya 

produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel kepada produk. 

Perhitungan dan penentuan biaya produksi dapat dipastikan akan 

digunakan pada setiap perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, salah 

satunya adalah PT PINDAD (Persero) perhitungan biaya produksi harus 

mengikuti setiap proses  produksi yang terjadi, karena dalam setiap tahapan proses 

produksi tersebut terjadi pengeluaran biaya yang harus diperhitungkan dan dicatat 

dalam penentuan harga pokok produksi dari produk yang dihasilkan. 

 



 

 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengambil tema perhitungan biaya produksi dalam peyusunan tugas akhir ini 

dengan judul “Tinjauan Perhitungan Biaya Produksi dengan Metode Full 

Costing pada Divisi Mesin Industri dan Jasa PT PINDAD (Persero)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perhitungan biaya produksi merupakan titik tolak dalam penentuan harga 

pokok produksi yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan harga jual produk 

kepada konsumen atau pelanggan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu untuk mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Elemen-elemen apa saja yang diperhitungkan dalam proses pembebanan biaya 

poduksi? 

2. Bagaimana metode yang digunakan dalam pembebanan biaya produksi di                 

PT PINDAD (Persero)? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari kerja praktik tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui elemen-elemen apa saja yang diperhitungkan dalam proses 

pembebanan biaya produksi 

2. Untuk mengetahui penerapan metode yang digunakan dalam pembebanan 

biaya produksi yang diterapkan oleh PT PINDAD (Persero) 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

  Adapun kegunaan dari laporan akhir ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu proses pengetahuan secara teoritis dan praktis di bidang 

akuntansi biaya khususnya di dalam perhitungan biaya produksi   

2. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan manajerial 

khususnya dalam perhitungan biaya produksi. 



 

 

3. Bagi Pembaca  

Diharapkan dapat bermanfaat dalam manambah ilmu pengetahuan sebagai 

referensi tentang perhitungan biaya produksi 

 

1.5 Metode Tugas Akhir 

 Metode yang akan digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah 

metode analisis deskriptif, yaitu pengamatan yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran atau pandangan tentang keadaan perusahaan melalui wawancara dan 

menerima laporan secara tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diamati, 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka (Library Research) 

 Yaitu untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis dengan cara membaca, 

mempelajari, dan menelaah literatur yang ada kaitannya dengan objek-objek 

yang akan diteliti oleh penulis.       

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung untuk memperoleh data 

yang diperlukan, melalui : 

a. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap perusahaan dan kegiatannya. 

b. Wawancara 

Yaitu mengadakan wawancara dengan para karyawan atau petugas yang 

mempunyai hubungan langsung dengan masalah pelaksanaan perhitungan 

biaya produksi di PT PINDAD (Persero). 

c. Kerja Praktik 

Yaitu penulis ikut terlibat langsung pada bagian yang terkait. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

   Pelaksanan praktik kerja ini penulis lakukan di Divisi Mesin Industri  Jasa  

Peralatan Kapal Laut PT PINDAD (Persero) yang berlokasi di Jalan Gatot 

Subroto No. 517 Bandung. Waktu pelaksanaan praktik kerja berlangsung mulai 

tanggal 9 Maret 2009 sampai dengan 9 April 2009. 


