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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 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 komperatif 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 penetuan 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 dipasar sebaliknya, jika harga produk 

terlalu rendah akan mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan rendah pula. 

Kedua hal tersebut dapat diatasi dengan harga pokok produksi dan harga jual yang  
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tepat. Akuntansi biaya berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik pihak internal maupun pihak 

eksternal. 

 Pihak eksternal merupakan faktor penentu laba yang berasal dari luar 

perusahaan, sehingga sulit untuk dikendalikan oleh pihak perusahaan, misalnya 

kebijakan pemerintah dalam harga, tingkat daya beli konsumen, tingkat 

persaingan pasar. 

 Pihak internal 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 internal dalam mempengaruhi perolehan laba perusahaan 

dapat melakukan pengendalian dan perhitungan biaya.Pentingnya perhitungan 

pengeluaran biaya untuk memproduksi suatu produk membuat perusahaan 

membutuhkan suatu metode yang dapat mengakumulasikan, 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, 

adalah cara penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya 

produksi, baik yang bersifat tetap maupun variable kepada produk. 

 Perhitungan dan penetuan biaya produksi dapat dipastikan akan digunakan 

pada setiap perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, salah satunya adalah 

pada Divisi Tempa dan Cor PT. PINDAD, 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 penetuan harga pokok produksi dari produksi yang dihasilkan.  

 Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengambil tema perhitungan biaya produksi dalam penyusunan tugas akhir ini  
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dengan judul “TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI 

DENGAN METODE Full Costing PADA DIVISI TEMPA DAN COR PT. 

PINDAD”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mencoba 

mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana perhitungan proses pembebanan biaya produksi pada Divisi 

Tempa dan Cor PT. PINDAD? 

2. Bagaimana penerapan metode full costing dalam perhitungan biaya 

produksi untuk produk Divisi Tempa dan Cor  PT. PINDAD? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir  

 Adapun tujuan dari kerja praktek tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apa saja yang diperhitungkan dalam proses 

pembebanan biaya produksi Divisi Tempa dan Cor pada PT. PINDAD. 

2. Untuk mengetahui penerapan metode yang digunakan dalam perhitungan 

biaya produksi Divisi Tempa dan Cor pada PT. PINDAD. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Adapun kegunaan dari laporan tugas 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 masukan dan saran bagi perusahaan sehingga perusahaan 

dapat mengunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan material harga biaya produksi. 

3. Bagi Pihak lain 
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Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan sehingga 

dapat lebih dikembangkan dan semoga dapat menambah informasi dan 

pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun 

laporan tugas akhir. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis akan melakukan kerja 

praktik pada Divisi Tempa dan Cor PT.PINDAD, yang berlokasi di Jalan Gatot 

Subroto No. 517 Bandung dan Waktu penelitian mulai pada mulai Oktober 

sampai dengan November 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


