
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sektor industri mempunyai peranan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Selain itu, sektor industri juga dapat 

menciptakan kesempatan kerja yang semakin luas bagi masyarakat. Namun, 

keterpurukan perekonomian Indonesia yang terjadi saat ini mengakibatkan 

ketidaklancaran perekonomian nasional, salah satu dampaknya yaitu 

ketidakstabilan harga-harga bahan kebutuhan. Dalam keadaan demikian 

masyarakat diharapkan mampu bersikap ekonomis. Begitu pula dengan para 

pengusaha, mereka dihadapkan pada suatu keadaan yang mengharuskan mereka 

berfikir lebih banyak dalam melaksanakan usahanya, karena mereka dituntut 

untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, terutama dalam 

menghadapi pesaing-pesaing baru yang dapat mengelola perusahaan mereka 

dengan cara yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, dengan segenap 

kemampuan perusahaan harus berusaha mengerahkan segala sumber daya yang 

dimiliki dan mengelolonya sedemikian rupa, seperti sistem perencanaan dan 

pengendalian yang tepat serta akurat untuk dapat mencapai tingkat efisiensi 

produksi. 

Aktivitas utama perusahaan industri adalah mengolah bahan baku menjadi 

barang jadi yang siap di konsumsi masyarakat. Pada proses pengolahan tersebut 

diperlukan pengorbanan sumber ekonomi berupa biaya. Pada umumnya dalam 

suatu proses produksi, biaya-biaya yang dikeluarkan meliputi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya-biaya tersebut 

harus dicatat, diklasifikasikan, dan diolah dengan cermat, agar perusahaan dapat 

mengetahui jumlah biaya sebenarnya untuk memproduksi suatu produk atau untuk 

menentukan harga pokok produksinya. 

Harga pokok produksi dalam perusahaan merupakan masalah yang 

memerlukan perhatian yang lebih spesifik, terutama dalam perusahaan yang 



berproduksi berdasarkan pesanan. Hal tersebut dikarenakan setiap pesanan yang 

diterima oleh perusahaan memiliki identitas yang berbeda-beda, sehingga 

manajemen akan membutuhkan informasi biaya produksi setiap pesanan secara 

individual. Kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi dapat 

mengakibatkan ketidaktepatan dalam penyajian informasi akuntansi seperti 

perhitungan biaya produksi, penentuan harga jual, serta perhitungan laba rugi dan 

pada akhirnya dapat pula mengakibatkan pangambilan keputusan yang kurang 

tepat oleh manajemen perusahaan yang menggunakan informasi akuntansi 

tersebut. 

CV. Serayu Jaya Textile adalah salah satu pabrik textile yang 

memproduksi kain kotak-kotak (cele) di Bandung. Perusahaan ini telah lama 

berdiri dan mempertahankan konsistensinya sebagai salah satu pabrik textile yang 

cukup besar di Bandung. Oleh karena itu, untuk memperoleh harga jual yang 

bersaing dengan produk lain yang sejenis, maka perlu diperhatikan unsur-unsur 

biaya yang terkandung dalam harga pokok produksi, sehingga pada akhirnya 

dapat diperoleh harga jual dengan tingkat keuntungan tertentu. 

Berdasarkan latar belakang diatas, tinjauan difokuskan pada masalah harga 

pokok produksi untuk produk kain kotak-kotak (cele) sebagai bahan penulisan 

Laporan Tugas Akhir dengan judul : “Tinjauan atas Perhitungan Harga Pokok 

Produksi pada CV. Serayu Jaya Textile. ” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas, maka dalam dalam penelitian ini penulis 

mengidentifikasikan masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Unsur-unsur biaya apa saja yang terkandung dalam perhitungan harga 

pokok produksi kain kotak-kotak (cele) pada CV. Serayu Jaya Textile? 

2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi terhadap produk kain 

kotak-kotak (cele) yang dilakukan oleh CV.Serayu Jaya Textile? 

 

 

 



1.3  Tujuan Kerja Praktik 

 Tujuan umum kerja praktik ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

manfaat yang diperoleh dari perhitungan harga pokok produksi suatu produk 

dalam sebuah pabril textile, serta dapat pula mengetahui hal-hal khusus sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui unsur-unsur biaya yang terkandung dalam perhitungan 

harga pokok produksi kain kotak-kotak (cele) pada CV.Serayu Jaya 

Textile. 

2. Mengetahui perhitungan harga pokok produksi kain kotak-kotak (cele) 

yang dilakukan oleh CV. Serayu Jaya Textile. 

 

1.4  Kegunaan Kerja Praktik 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, diantaranya : 

a. Bagi penulis 

Sebagai alat pembanding antara teori yang diperoleh didalam 

perkuliahaan dengan praktik yang terdapat didalam suatu perusahaan 

dan juga sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih 

mendalam mengenai harga pokok produksi serta manfaatnya. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan saran bagi perusahaan sehingga 

perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan material harga pokok 

produksi. 

c. Bagi Pihak Lain 

Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan 

sehingga untuk selanjutnya dapat lebih dikembangkan dan semoga 

dapat menambah informasi dan pengetahuan dan dapat dijadikan 

sebagai referensi dalam menyusun laporan tugas akhir. 

 

 



1.5  Metodologi Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu 

metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang 

diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan, serta menganalisis berbagai macam data yang ditemukan sehingga 

dapat ditarik suatu suatu kesimpulan. 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data untuk menyusun laporan ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan 

Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan yang menjadi objek 

penelitian dengan menggunakaan teknik-teknik sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari pihak-pihak lain 

yang bersangkutan dengan cara berdialog secara langsung. 

b. Observasi 

Yaitu melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung 

mengenai objek yang diteliti. Melihat, mengamati, dan mencatat 

data yang diperlukan. 

2. Penelitian kepustakaan 

Yaitu dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis, dengan 

cara membaca, mempelajari, menelaah melalui literature yang ada 

kaitannya dengan objek yang sedang diteliti. Kerja praktik ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang berhubungan dengan 

objek Laporan Tugas Akhir, selain itu dalam pengolahan data penulis : 

a. Menyusun kembali data tentang perusahaan menguraikan struktur 

organisasi dan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan. 

b. Mengolah data yang diperoleh dengan cara membandingkan teori 

dengan pelaksanaan di lapangan, jika ada perubahan mencari sebabnya 

kemudian memberi saran untuk perbaikan. 

 

 



1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan oleh penulis didalam melakukan untuk kepentingan 

laporan tugas akhir ini yaitu CV. Serayu Jaya yang beralamat di Jalan Raya Laswi 

No. 47, Bandung. 

Kerja praktik ini dilaksanakan dari tanggal 4 februari 2011 sampai dengan 

4 Maret 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


