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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LatarBelakang 

Dalam era globalisasisekarangini, pertumbuhanindustripenerbangan di 

Indonesia melonjaktajamdalamtigatahunterakhir(Mangindaan, 

2013).Perkembanganindustripenerbangan di Indonesia 

terjadiseiringdenganramainyapenambahanrutepenerbangandomestik, 

pertumbuhanekonomi yang 

semakinmeningkat,danpeningkatandayabelimasyarakat.Apalagi, kondisigeografis 

Indonesia yang terdiridaripulau-

pulausemakinmendukungtumbuhnyaindustripenerbangan. 

Perusahaan sebagaibagian yang 

terpentingdalamperekonomiandituntutuntukterusmelakukanperubahankearah yang 

lebihbaiksehinggadapatmempertahankankelangsunganhidupsuatuperusahaan.PT. 

Dirgantara Indonesia (PT.DI) merupakanperusahaansatu-satunya di Indonesia 

yang bergerakdibidangmanufakturdalampembuatanpesawatterbang. Hal 

inimenyebabkanPT.DI harusdapatbersaingdenganperusahaanasing yang 

bergerakdibidang yang samauntukberlombamenciptakanperubahandalam model 

danpraktekmanajemen agar dapatmemenuhipermintaanpasar yang 

persaingannyasudahbersifat global. 

Salah satustrategi yang dilakukansuatuperusahaan agar 

dapatbersaingdenganbisnis global 

adalahdenganmembuatkebijakanberupapenetapanhargapokokproduksi, 

yaitudengancaramenekanbiayaproduksiserendahmungkintetapitetapmenjagakualit

asdaribarangatauproduk yang 

dihasilkan.Kebijakaninisangatbermanfaatbagiperusahaanuntukmenetapkanhargaju

al yang tepatdenganlaba yang ingindiperolehperusahaan, 

sehinggaperusahaantersebutdapatbersaingdenganperusahaan-perusahaan lain. 
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Padaperusahaanmanufakturuntukmenjalankan proses 

produksiperluadanyabiayaproduksi. Menurut(Garrison, 

2006)biayaproduksiadalahsemuabiaya yang 

diperhitungkandalampembelianatauproduksibarang. 

Dalamhalperusahaanmanufaktur, biayaproduksitermasukbiayabahanbaku, 

biayatenagakerja, danbiayaoverhead. 

Biaya produksi merupakan salah satu sumber informasi yang paling 

penting dalam keputusan penentu harga jual suatu produk. Pada dasarnya masalah 

yang sering timbul dalam suatu perusahaan manufaktur adalah biaya 

sesungguhnya yang terjadi tidak sesuai dengan perencanaan biaya. Oleh sebab itu 

untuk dapat mencapai proses produksi yang efisien, maka diperlukan suatu 

pengendalian terhadap biaya produksi yang akan dikeluarkan.  

Kerjasama yang dilakukan PT. DI dan Cassa Spanyol menghasilkan 

salahsatuprodukyaitu pesawat CN-235. Pesawat CN-235 merupakanpesawat yang 

bisadigunakanuntuk kepentinganmilitermaupunsipil, karenapesawat CN-235 

memilikiramp door. Ramp 

doormerupakansalahsatupintupesawatdenganbanyakkegunaan, misalnyauntuk 

kepentinganmiliteryang dapatdigunakanpada saatterjun para tentaradanuntuk 

kepentingansipildapat digunakan sebagai alat untukmenyimpanbarang para 

penumpang pesawat.PT. DI memproduksi langsung pembuatan ramp door CN-

235 dariawalbahan baku sampaiakhirproduk jadi barang tersebut, 

berbedadenganbagian-bagian lain dalampesawat CN-235 yang 

pembuatannyadilakukan di PT.DI maupun di CassaSpanyol. 

 Menyadaripentingnyaperhitunganbiayaproduksidalam rangka 

menetapkanhargajualsuatuproduk, 

makapenulismerasatertarikuntukmelakukanpenelitiandananalisistentang 

perhitunganbiayaproduksipadaramp door CN-235denganjudul: 

“TinjauanatasPerhitunganBiayaProduksipadaRamp DoorPesawat CN-235 di 

PT. Dirgantara Indonesia.” 
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1.2 IdentifikasiMasalah 

 Perhitunganbiayaproduksimerupakantitiktolakdalampenentuanhargapokok

produksi yang 

kemudianmenjadidasardalampenentuanhargajualprodukkepadakonsumenataupela

nggan. 

 Berdasarkanpemikirantersebutdiatas, 

perluuntukmengidentifikasimasalahsebagaiberikut : 

1. Bagaimanaunsur-unsurbiayaproduksipadaramp doorpesawat CN-235 di 

PT. Dirgantara Indonesia? 

2. Bagaimanaperhitunganbiayaproduksipadaramp doorpesawat CN-235 di 

PT. Dirgantara Indonesia? 

 

 

1.3 MaksuddanTujuanLaporanTugasAkhir 

 Maksudpenelitianiniadalahuntukmengetahuiunsur-unsurdan perhitungan 

biayaproduksipada PT. Dirgantara Indonesia danmemperoleh data yang 

dapatmembantupenulisdalampenyusunanLaporanTugasAkhir yang 

salahsatusyaratpadaPendidikan Program Diploma III, Program 

StudiAkuntansipadaUniversitasWidyatama Bandung. 

AdapuntujuanpenulisLaporanTugasAkhiriniadalah : 

1. Untukmengetahuiunsur-unsurbiayaproduksipadaramp doorpesawat CN-

235 di PT. Dirgantara Indonesia. 

2. Untukmengetahuiperhitunganbiayaproduksipadaramp doorpesawat CN-

235 di PT. Dirgantara Indonesia. 

 

 

1.4 KegunaanLaporanTugasAkhir 

 Dalammelakukanpenelitiansecaralangsungpada PT. Dirgantara Indonesia, 

diharapkandapatmemberikanmanfaatbaiksecaralangsungdantidaklangsungpadapih

ak yang berkepentingan, sepertiberikut: 



 

4 
 

 
 

1. Penulis 

a. Penelitianinidapatmemberikanwawasanbagipenulissendirimengenaipen

erapanbiayaproduksipadaperusahaan. 

b. Dapatmembandingkanteori yang diperolehpada masa 

perkuliahandengankondisi yang adadilapangan. 

c. Sebagaisyaratuntukmemenuhisalahsatusyaratuntukmenempuhujianakhi

r Diploma III 

padaFakultasEkonomiJurusanAkuntansiUniversitasWidyatama 

Bandung. 

2. Perusahaan 

a. Dapatdigunakansebagaibahanpertimbanganolehperusahaandalampenga

mbilankeputusanuntukmemperbaikidankesempurnaandalammenetapka

nkebijakanperusahaanterutamadalamkebijakanbiayaproduksiramp 

doorpesawat CN-235. 

b. Dapatmemberikansumbanganpemikiranbagipihakmanajemenperusahaa

ndalammengembangkanusahasehubungandenganadanyaperhitunganda

nunsur-unsurbiayaproduksiramp doorpesawat CN-235. 

3. Pihak Lain 

a. Hasilpenelitianinidiharapandapatmemberikansumbanganpemikiran 

yang bergunauntukmenambahwawasanilmupengetahuan. 

b. Diharapkandapatmenambahpengetahuandandapatjugauntukmenjadirefr

ensisertabahanuntukpengembanganpenelitianselanjutnya. 

c. Sebagaibacaanuntukmenambahwawasanmengenaiobjek yang diteliti. 

 

 

1.5 LokasidanWaktuKerjaPraktik  

 Lokasikerjapraktikuntukmemperoleh data daninformasi yang 

diperlukanuntuktugasakhiriniadalahpada PT. Dirgantara Indonesia JalanPajajaran 

No. 154.Adapunwaktukerjapraktekdilaksanakanmulaitanggal 17 Februari 2014 

sampaidenganwaktu yang ditentukan 17 Maret 2014. 

 


