
 
 

 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak potensi yang dapat 

digali dan dikembangkan. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 

jiwa menjadi salah satu potensi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan 

untuk kemajuan perekonomian Indonesia (www.bps.go.id). 

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kelas menengah membuat 

kebutuhan akan sandang meningkat khususnya di bidang tekstil sehingga 

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. 

Peluang mengembangkan usaha cukup besar dengan adanya dukungan dari 

Pemerintah untuk melakukan promosi akan produk Indonesia baik di dalam 

maupun di luar negeri (Mari Elka Pangestu,2014) .  

Salah satu fungsi UMKM adalah menyerap tenaga kerja. Pemerintah 

mengharapkan dengan adanya UMKM dapat mendorong laju pertumbuhan dan 

perkembangan ekspor di Indonesia khususnya pada sektor industri. Meskipun 

masih rendah dalam hal ekspor, UMKM Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Oleh karena itu setiap perusahaan harus dapat bersaing dalam 

dunia usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya. Hal ini 

menuntut setiap perusahaan untuk memiliki manajemen yang baik untuk 

memajukan perusahaan, salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi (Iman S, 2013). 

PT. Santosa Kurnia Jaya merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi tekstil, khususnya memproduksi kain untuk kemeja dan sarung. 

Perusahaan memerlukan perhitungan harga pokok produksi yang mengacu pada 

akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang khusus akuntansi yang berkaitan 

terutama dengan akumulasi dan analisis biaya untuk penentuan harga pokok 

produk yang dihasilkan, serta untuk membantu manajemen dalam 
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perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kebijakan manajemen 

pada UMKM sangat penting dalam upaya mengembangkan usaha.(Wasilah A, 

2012). 

Jumlah angkatan kerja dan kreativitas kaum muda di Indonesia melahirkan 

banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 

2008, UMKM adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha 

perseorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil salah satunya PT. Santosa 

Kurnia Jaya yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 

tahunan Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000. 

PT. Santosa Kurnia Jaya merupakan salah satu UMKM yang memerlukan 

akuntansi biaya sebagai alat bantu dalam menghitung harga pokok produksi. 

Dalam menghitung harga pokok produksi perusahaan ini belum 

mengklasifikasikan biaya yang sesuai dengan ilmu akuntansi biaya. Dalam ilmu 

akuntansi biaya klasifikasi biaya terdiri dari tiga elemen biaya, yaitu biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya-biaya ini 

harus dicatat, diklasifikasikan, dan diolah secara benar sesuai dengan sifat dan 

jenis biaya tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan 

mengetahui jumlah biaya dalam memproduksi suatu produk untuk menentukan 

harga pokok produksi sehingga, biaya produksi dapat dikendalikan dan 

pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal 

(William C, 2009). 

Berdasarkan temuan awal penulis, perusahaan belum mengklasifikasikan 

unsur-unsur biaya produksi dan melakukan perhitungan harga pokok produksi 

yang mengacu pada akuntansi biaya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian pada PT. Santosa Kurnia Jaya dengan judul  

“TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HARGA POKOK 

PRODUKSI PADA PT. SANTOSA KURNIA JAYA.” 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang pemilihan judul yang dikemukakan diatas, maka 

identifikasi masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana unsur-unsur biaya produksi di PT. Santosa Kurnia Jaya? 

2. Bagaimana perhitungan dan penetapan harga pokok produksi pada PT. 

Santosa Kurnia Jaya? 

3. Bagaimana perhitungan dan penetapan harga jual pada PT. Santosa Kurnia 

Jaya ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta informasi 

mengenai masalah di atas. Informasi yang didapatkan dikumpulkan dan diolah 

kembali sedemikian rupa sehingga digunakan sebagai bahan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui unsur-unsur biaya produksi di PT. Santosa Kurnia Jaya. 

2. Untuk mengetahui perhitungan dan penetapan harga pokok produksi pada 

PT. Santosa Kurnia Jaya. 

3. Untuk mengetahui perhitungan dan penetapan harga jual pada PT. Santosa 

Kurnia Jaya. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

Data informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil studi 

kepustakaan yang dilakukan antara lain adalah untuk: 

1. Bagi penulis, untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menempuh 

sidang Program Diploma III Program Studi Akuntansi Pada Universitas 

Widyatama. 
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2. Bagi perusahaan, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna untuk 

mengembangkan dan memajukan perusahaan. 

3. Bagi pihak lain, diharapkan tugas akhir ini dapat berguna untuk menambah 

ilmu pengetahuan dalam menentukan harga pokok produksi sebagai dasar 

penentuan harga jual pada sebuah perusahaan serta dapat digunakan 

sebagai bahan referensi penulisan yang sejenis. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian 

pada PT Santosa Kurnia Jaya yang bertempat di Jalan Anyar No 68 Solokanjeruk, 

Kabupaten Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2014 

sampai dengan bulan Juni 2014. 

 


