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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi setiap hari nya, dan salah satu kebutuhan manusia yang paling 

dibutuhkan adalah makanan dan minuman. Tidak heran jika sekarang banyak 

pengusaha yang terjun ke industri pengolahan makanan dan minuman untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Industri minuman 

merupakan segmen industri pangan yang trendy, cepat melakukan inovasi, 

melakukan perubahan, dibandingkan dengan segmen yang lain. Industri minuman 

tidak lagi memproduksi minuman untuk menghilangkan rasa haus tetapi banyak 

menawarkan konsep dan fitur fungsionalitas yang beraneka. 

Ketatnya persaingan di industri minuman hingga saat ini telah benar-benar 

mendorong para pelaku bisnis untuk berbenah, minimal dari segi kualitas produk 

dan keunggulannya dibandingkan produk sejenis yang dimiliki oleh 

kompetitornya. Para konsumen juga berlomba-lomba untuk mendapatkan produk 

yang terbaik dikarenakan mereka sudah mempunyai wawasan yang diperoleh dari 

pengalaman. 

Perusahaan yang telah berdiri tentunya ingin berkembang dan terus 

menjaga kelangsungan hidupnya, untuk itu pihak manajemen perusahaan perlu 

membuat kebijakan yang mengacu pada terciptanya efisiensi dan efektivitas kerja. 

Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan harga pokok produksi yaitu dengan 
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cara menekan biaya produksi serendah mungkin tetapi tetap menjaga kualitas dari 

barang atau produk yang dihasilkan, sehingga harga pokok produk satuan  yang 

dihasilkan perusahaan lebih kompetitif. Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi 

perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain yang memproduksi produk sejenis. Hal ini tentunya tidak telepas 

dari tujuan didirikannya perusahaan yaitu agar modal yang ditanamkan dalam 

perusahaan dapat berkembang atau dengan kata lain mendapatkan laba 

semaksimal mungkin.  

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 sehingga sulit mendapatkan laba yang 

tinggi, sebaliknya jika harga jual produk terlalu rendah maka kemungkinan 

perusahaan mengalami kerugian. Kedua kemungkinan tersebut dapat diantisipasi 

dengan menghitung harga pokok produksi secara tepat. Seperti yang disampaikan 

oleh Garrison, Noreen dan Brewer “harga pokok Produksi diperhitungkan dari 

biaya produksi yang terkait dengan produk yang telah selesai selama periode  

tertentu” (2006:30).  

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan 

usaha yang memiliki modal terdiri saham-saham, yang pemiliknya memiliki 

bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-
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saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat 

dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. 

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besarnya perseroan 

tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan 

pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap 

orang dapat memiliki lebih dari satu yang memiliki bukti kepemilikan. Pemilik 

saham memiliki taggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang 

dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka 

kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. 

Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian 

keuntungan yang disebut Dividen yang besar kecilnya tergantung pada 

keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. 

Selain berasalnya dari saham ,modal PT dapat pula berasal dari obligasi. 

Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka yang 

mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau rugi nya perseroan 

tersebut. 

PT. Insan Muda Berdikari (IMB) merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi produk hasil olahan dari susu sapi segar yaitu yoghurt jelly. Lokasi 

perusahaan berada di Kampung Paratag, Desa Jambudipa, RT 06 RW 04, 

kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. 

Dalam persaingan harga produksi dipasaran, dimana terdapat produk 

sejenis yang berarti terdapat harga jual yoghurt yang bermacam-macam. 
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 Produk ini memiliki daya saing dan tergolong kompetitif karena dengan 

harga yang masih terjangkau tetapi dapat menghasilkan kualitas yoghurt yang 

baik. Hasil ini diperoleh saat perusahaan melakukan survey ke pasaran untuk 

produk sejenis, dimana perusahaan menemukan produk lain dengan harga yang 

lebih tinggi tetapi kualitas lebih rendah dibandingkan dengan produk yang 

dihasilkan perusahaan, dari situlah perusahaan berasumsi bahwa harga jual yang 

sekarang digunakan perusahaan sudah kompetitif. 

Tetapi perusahaan masih menemukan kendala dalam proses produksi dan 

pemasarannya. Dalam proses produksi, perusahaan menemukan kendala, yaitu 

proses produksi perusahaan yang berdasarkan pesanan selain produksi untuk stok 

awal bulan, sehingga mengakibatkan perusahaan kesulitan untuk menentukan tarif 

biaya tenaga kerja yang akan dialokasikan untuk menghitung harga pokok 

produksi yoghurt jelly. 
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  Berikut data penjualan  yang diberikan oleh PT. Insan Muda Berdikari 

(IMB) selama periode tahun 2013 : 

Yoghurt jelly 150 cup & 180 cup 

Tabel 1.1 Volume Penjualan Yoghurt Jelly 

Waktu Volume Penjualan/cup

Januari 9030

Februari 10535

Maret 10836

April 11137

Mei 11377

Juni 11438

Juli 14899

Agustus 12040

Oktober 12341

November 13545

Desember 13846  

Sumber: Data PT. Insan Muda Berdikari (IMB) 

Dalam kondisi seperti yang tertera pada tabel diatas, perusahaan tidak 

mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dalam hal penentuan harga pokok 

atas produk yang telah dihasilkan. 

Biaya produksi tidak terkendali menyebabkan harga pokok terlalu tinggi. 

Untuk itu biaya produksi harus dicatat dengan baik dan dihitung dengan benar 

sehingga dapat menghasilkan  harga pokok produksi yang tepat. 

Sedangkan dalam pemasaran, perusahaan masih banyak menemukan 

kendala diantaranya: perusahaan kekurangan ahli marketing untuk memasarkan 

produk, perizinan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau disingkat 

Badan POM masih dalam proses. BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia 

yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia 
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Karena perizinan BPOM masih dalam proses, perusahaan masih belum 

bias memasarkan produk ke pasar yang lebih luas lagi, dimana perusahaan saat ini 

masih baru menjual produk melaluiagen tetapi itupun belum dalam jumlah yang 

banyak dan masih ada agen yang menunggak dalam pembayaran setoran sehingga 

perusahaan belum bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian 

dikarenakan pada saat ini perusahaan tergolong perusahaan yang baru berdiri, 

maka perhitungan harga pokok produksinya baru berdasarkan perhitungan logika 

saja, yaitu dengan menggunakan perhitungan umum, belum berdasarkan 

perhitungan berbasis akuntansi, dan catatan akuntansi yang digunakan perusahaan 

pun baru berupa laporan keuangan saja. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji 

lebih dalam mengenai harga pokok produksi yang dilakukan oleh PT. Insan Muda 

Berdikari (IMB) yang tertuang dalam laoran tugas akhir dengan judul 

“TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI 

YOGHURT JELLY PADA PT.INSAN MUDA BERDIKARI (IMB)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah dikemukakan diatas 

maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaiamana perhitungan harga pokok produksi yoghurt jelly pada PT. 

Insan Muda Berdikari (IMB)? 

2. Bagaiamana perhitungan harga jual yoghurt jelly pada PT. Insan Muda 

Berdikari (IMB)? 
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1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasikan diatas, maka laporan tugas 

akhir ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok produksi 

yoghurt jelly pada PT. Insan Muda Berdikari (IMB). 

2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan harga jual yoghurt jelly 

pada PT. Insan Muda Berdikari (IMB). 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

1. Bagi Penulis 

Dapat mmemberikan wawasan khususnya mengenai perhitungan 

harga pokok produksi. Selain itu dapat memberikan wawasan mengenai 

cara penerapan teori full costing dan variable costing  yang didapat dengan 

kenyataan yang ada di perusahaan. Serta untuk penerapan teori dan materi 

perkuliahan yang telah diperoleh pada praktik dunia kerja. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan serta informasi dalam perhitungan harga pokok 

produksi khususnya dalam segi perlakuan akuntansi biaya secara optimal. 

 

3. Bagi Penulis Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang 

berguna dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut serta 
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bahan rujukan dalam melihat keadaan atau kondisi perusahaan secara 

benar dan objektif. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melaksanakan 

penelitian pada PT. Insan Muda Berkarya (IMB yang berlokasi di Kampung 

Paratag, Desa Jambudipa, RT 06 RW 04, Kecamatan Cisarua, Kabupaten 

Bandung Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan sejak bulan Juni 2013 sampai 

dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


