
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di posisi tiga besar setelah 

China dan India bukanlah isapan jempol tapi memang benar adanya. Dibuktikan 

dengan bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia yang 

mencapai 36 juta penduduk. Ditambah dengan bangkitnya industri manufaktur 

Indonesia yang sebagian besar telah berhasil menguasai pangsa pasar dunia. Oleh 

karena itu, kekuatan ekonomi ini menjadi modal bagi Indonesia untuk menuju 

ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Bank Indonesia (BI) 

memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berkisar 6,2% 

hingga 7,1%. Sedangkan, pada tahun 2014 pertumbuhan diperkirakan akan 

mencapai 6,3–7,3%. Besaran prediksi pertumbuhan yang disampaikan BI ini lebih 

besar dibanding pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada tahun lalu. 

Menurut data BPS sebelumnya, selama tiga triwulan 2012, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia di atas 6%. Pada triwulan I pertumbuhan sebesar 6,3% kemudian 

menjadi 6,4% pada triwulan II. Sedangkan, pada triwulan III pertumbuhan sebesar 

6,17%. Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi masih on the track ini memberikan 

sumbangan berarti pada pertumbuhan sejumlah industri manufaktur. Hal ini 

menyebabkan terjadinya persaingan bisnis yang ketat diantara perusahaan 

manufaktur. Setiap perusahaan selalu berusaha merebut pasar global untuk 

memaksimalkan profit dan nilai perusahaan.  

Pada era globalisasi ini, perusahaan yang mampu memanfaatkan seluruh 

sumber dayanya secara efisien dan efektif akan memenangkan persaingan. 

Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu memanfatkan seluruh sumber daya 

yang dimiliki secara efisien dan efektif, tidak mampu bersaing di pasar global 

Dengan pemahaman akan lingkungan persaing yang dihadapinya, perusahaan 

dapat mengetahui posisi persaingannya. Sehingga mampu mengoptimalkan 

operasi-operasinya terutama dalam menghasilkan produk dan memperoleh bagian 



 
 

pasar yang lebih besar, dengan mempertimbangkan pada efisiensi biaya produksi 

dalam menentukan harga pokok produksinya.  

( sumber : http://m.suaramerdeka.com [ 15/050/2013] ) 

Perusahaan manufaktur (manufacturing bussines) adalah perusahaan yang 

kegiatannya membeli bahan baku kemudian mengolah bahan baku dengan 

mengeluarkan biaya-biaya lain menjadi barang jadi yang siap untuk di jual             

( mulyadi;2009). Dari definisi perusahaan manufaktur tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dalam perusahaan manufaktur terdapat persediaan bahan baku 

dan persediaan barang jadi. Pada akhir periode pada perusahaan 

manufaktur biasanya terdapat produk yang belum selesai dikerjakan. Produk yang 

belum selesai dikerjakan dinamakan persediaan barang dalam proses. Sehingga 

pada perusahaan manufaktur terdapat 3 unsur persediaan, yaitu persediaan bahan 

baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kegiatan 

khusus dalam perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku menjadi 

barang jadi, kegiatan ini sering disebut sebagai proses produksi. Selama proses 

produksi tentunya dibutuhkan biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya 

yang terjadi dalam proses pengelolahan bahan baku menjadi barang jadi sehingga 

barang jadi siap untuk dijual. 

Perhitungan harga pokok produksi dalam industri manufaktur dapat 

dilakukan dengan dua metode, yaitu metode harga pokok pesanan (job order 

costing) dan metode harga pokok proses (process costing) (mulyadi : 2009). Jika 

perusahaan berproduksi berdasarkan pesanan maka metode yang digunakan 

adalah metode harga pokok pesanan sedangkan jika perusahaan berproduksi 

secara proses/massal maka metode yang digunakan adalah metode harga pokok 

proses.  

CV Dhira Citra Collection merupakan salah satu perusahaan manufaktur 

yang bergerak dalam bidang produksi sepatu dan tas . Sebagian besar proses 

produksi dilakukan atas dasar pesanan untuk memenuhi kebutuhan/pesanan para 

pelanggan, hanya sebagian kecil produk saja yang diproduksi secara massa untuk 

mengisi persediaan di toko. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan adalah 

biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah, suatu pesanan 

http://m.suaramerdeka.com/


 
 

adalah output yang diidentifikasikan untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu 

untuk mengisi kembali suatu item dari persediaan. Untuk menghitung biaya 

berdasarkan pesanan secara efektif, pesanan harus dapat diidentifikasikan secara 

terpisah. Agar rincian dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan sesuai dengan 

usaha yang diperlukan, harus ada perbedaan penting dalam biaya per unit suatu 

pesanan dengan pesanan lain. 

Perhitungan biaya berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan 

baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan overhead yang dibebankan ke 

setiap pesanan. Sebagai hasilnya, perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat 

dipandang dalam tiga bagian yang saling berhubungan. Akuntansi bahan baku 

memelihara catatan persediaan bahan baku, membebankan bahan baku langsung 

ke pesanan, dan membebankan bahan baku tidak langsung ke overhead. 

Akuntansi tenaga kerja memelihara akun-akun yang berhubungan dengan beban 

gaji, membebankan tenaga kerja langsung ke pesanan, dan membebankan tenaga 

kerja tidak langsung ke overhead. Akuntansi overhead mengakumulasi biaya 

overhead, memelihara catatan terinci atas overhead, dan membebankan sebagian 

dari overhead ke setiap pesanan. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka  

permasalahan  yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini dengan judul 

“TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE JOB ORDER COSTING PADA CV 

DHIRA CITRA COLLECTION BANDUNG ” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

pemilihan judul diatas, maka masalah yang akan diidentifikasi dalam penyusun 

Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana unsur-unsur biaya produksi pada produksi sepatu pada CV 

Dhira Citra Collection Bandung . 

2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 

metode job order costing pada CV Dhira Citra Collection Bandung. 



 
 

 

 

1.3 .Maksud  dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini yaitu 

untuk mempelajari bagaimana penentuan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode harga pokok pesanan (job order costing) dan apa saja unsur 

–unsur biaya produksi untuk memproduksi barang perpesanan. Selain itu, juga 

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar A.M.D ( Ahli Madya) Program DIII 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1.  Bagi perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai suatu bahan masukan 

bagi perusahaan demi perkembangan perusahaan. 

2.  Bagi Penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang kinerja dari sistem harga pokok pesanan dan mengetahui dampak 

dari penerapa harga pokok pesanan pada perusaaan, dan tentunya sebagai 

aplikasi dari ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. 

1. Bagi pembaca  

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai 

sumber bacaan mengenai perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan harga pokok pesanan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja praktik 

Lokasi yang dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan 

sebagai dasar penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu pada CV Dhira Citra 

Collection jalan Cibaduyut Raya no 148 Bandung.  Waktu kerja praktik dilakukan 

pada bulan 27 Mei sampai dengan bulan  26 juni 2013. 


