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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang pemilihan judul   

Secara global, persaingan antara bidang-bidang usaha saat ini terlihat 

semakin ketat. Kepercayaan masyarakat untuk memakai suatu produk atau 

mendapatkan jasa akan dapat diperoleh dari perusahaan dengan kinerja yang baik, 

oleh karena itu perusahaan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan 

kinerja dan operasi perusahaannya demi mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

perusahaan tersebut. Pada umumnya perusahaan didirikan untuk dapat beroperasi 

secara terus menerus. Tujuan ini bukanlah merupakan sesuatu yang terjadi secara 

kebetulan, karena keberhasilan dalam arti tercapainya hanya dapat terjadi jika 

semua tahap demi tahap kegiatan yang akan dilakukan harus direncanakan secara 

seksama dan teliti serta terperinci oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap 

kegiatan perusahaan. 

 Setiap perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen yang baik meliputi 

profesionalitas  kinerja untuk memajukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Semakin banyaknya persaingan bisnis menjadikan perusahaan untuk terus 

bersaing  guna mendapatkan laba dan konsumen yang berlimpah, demikian juga 

untuk perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur tidak terlepas dari 

masalah biaya baik itu masalah biaya langsung maupun tak langsung, karena 

biaya merupakan suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta 

lainnya  untuk mencapai tujuan baik saat ini atau dimasa yang akan datang. 

  Setiap perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda mengenai 

teknologi, proses produksi dan bauran produk, maka sistem bauran biayapun juga 

berbeda, sehingga sistem perhitungan biaya sebaiknya disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan, tujuan dari perhitungan biaya adalah menentukan biaya 

dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, akumulasi biaya sangat dipengaruhi 

oleh cara memproduksi suatu produk. 
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Salah satu cara yang digunakan untuk dapat menghasilkan informasi 

mengenai informasi biaya yang benar dan tepat diperlukan suatu alat bantu yaitu 

akuntansi biaya. Akuntansi biaya berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan 

yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik pihak intern maupun pihak 

ekstern. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung harga pokok 

yang digunakan untuk barang yang diproduksi secara terus menerus adalah 

metode harga pokok proses. Fokus penelusuran biaya ada pada departemen. 

Akuntansi harga proses ini  biaya terjadi diantaranya diperusahaan Pupuk, Tekstil, 

Perusahaan kimia, perusahan semen. Laporan produksi di tiap-tiap departemen 

(sebagai pusat biaya) pada akhir periode dilakukan untuk mengetahui jumlah fisik 

yang diproduksi, total biaya yang digunakan untuk pertanggung jawaban atas 

biaya yang digunakan. 

 Melalui proses produksi, perusahaan-perusahaan manufaktur diIndonesia  

salah satunya PT. Pupuk Kujang (PERSERO)  merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang industri Pupuk urea. Pupuk Urea adalah pupuk kimia yang 

mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan unsur zat 

hara yang sangat diperlukan tanaman. Pupuk urea berbentuk butir butir kristal 

berwarna putih, dengan rumus kimia NH2 CONH2, merupakan pupuk yang 

mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air (higroskopis). 

Untuk mendukung produksi yang berlangsung secara  terus-menerus perlu adanya 

prosedur kerja yang konsisten dan mampu dipergunakan sebagai pedoman kerja 

khususnya yang menyangkut penyerahan, pelaksanaan dan pengendalian produk 

pupuk urea tersebut. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas penulis tertarik 

untuk meninjau penetapan dan perhitungan biaya proses pupuk urea dalam bentuk 

laporan tugas akhir dengan judul : “TINJAUAN ATAS PENETAPAN DAN 

PERHITUNGAN HARGA PROSES PRODUKSI PUPUK UREA DENGAN 

METODE LABIH DARI SATU DEPARTEMEN PADA PT. PUPUK 

KUJANG (PERSERO)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pada penelitian ini, penulis membatasi pembahasan masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana alur produk penentuan biaya proses pupuk urea pada 

PT.Pupuk Kujang (persero) ? 

2. Elemen-elemen apa saja yang diperhitungkan dalam proses pembebanan 

biaya proses produksi pada PT.Pupuk Kujang (persero) ? 

3. Bagaimana cara perhitungan biaya proses pupuk urea pada PT.Pupuk 

Kujang (persero) ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penulis 

Maksud penulis ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyusun 

Laporan Tugas Akhir pada program Diploma III Fakultas Universitas Widyatama 

Bandung. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tugas akhir ini berdasarkan 

rumusan masalah diatas adalah : 

1. Mengetahui bagaimana penetapan harga pokok proses pupuk Urea di 

PT. Pupuk Kujang (persero). 

2. Mengetahui elemen-elemen apa saja yang diperhitungkan dalam 

proses pembebanan biaya proses produksi pada PT.Pupuk Kujang 

(persero). 

3. Mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok proses pupuk urea 

pada PT. Pupuk Kujang (persero).  

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas akhir 

Bagi Penulis 

1. Salah satu syarat ujian sidang pada program Akuntansi Program 

Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menjadi sarana 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan mata kuliah akuntansi biaya 

yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan 

membandingkannya dengan keadaan di lapang. 
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Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

dan masukan-masukan untuk dapat lebih meningkatkan efektifitas kinerja 

perusahaan. Dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak 

manajemen perusahaan untuk memperbaiki pelayanan yang ditawarkan 

dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan 

perusahaan. 

 

Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi yang 

memerlukan informasi dengan permasalahan yang penulis bahas atau juga 

sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Metodelogi Penelitian 

Dalam penyusuna tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif, 

yaitu metode yang mengumpulkan dan menyajikan data disertai deskripsi dan 

memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi, 

kemudian dapat diambil kesimpulan. Penulis melakukan tinjauan penelitian 

dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer yang diperoleh langsung dilapangan melalui observasi, wawancara dan 

kerja praktik, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari bahan 

bacaan yang didapat di perpustakaan maupun diberbagai sumber lainnya. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dalam usaha untuk memperoleh data yang objektif 

sebagaimana yang diperlukan untuk menyusun laporan tugas akhir ini, maka 

penulis melakukan penelitian langsung pada PT.Pupuk Kujang (PERSERO) yang 

bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani no.39 Cikampek 41373 Jawa Barat dari 

mulai Agustus sampai dengan selesai. 

 

 


