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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Guna meningkatkan perekonomian Indonesia yang kurang 

menguntungkan sekarang ini perusahaan mempunyai peranan penting untuk 

memperbaikinya. Perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan suatu produk 

yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi standar mutu, kualitas produk dan 

harga yang terjangkau oleh masyarakat. Sehingga masyarakat yang adil dan 

merata dalam bidang ekonomi dapat tercapai. 

Perusahaan yang mengelola usahanya dengan efektif dan efisien dalam 

setiap aktivitas perusahaan akan lebih mudah mencapai tujuan baik itu tujuan 

jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu tujuan yang akan ditemui pada 

setiap perusahaan dalam bentuk dan kegiatan apapun adalah mendapatkan laba 

yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut akan tercapai apabila manajemen 

perusahaan dapat merencanakan dan mengendalikan dengan baik dua faktor 

penentu laba yaitu pendapatan dan biaya. Seorang manajer perusahaan harus 

berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan mengorbankan biaya serendah 

mungkin untuk melakukannya manajemen memerlukan informasi yang relevan, 

terutama tentang biaya produksi. 

Biaya produksi merupakan biaya yang berhubungan dengan fungsi 

produksi atau kegiatan pengelolahan bahan baku menjadi produk jadi. Biaya 

produksi ini meliputi biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja dan biaya Overhead 

Pabrik. Dari ketiga biaya produksi tersebut, biaya Overhead Pabrik lebih beraneka 

ragam jenisnya, sehingga memerlukan akuntansi yang lebih rumit dibandingkan 

dengan akuntansi elemen biaya produksi lainnya. Dalam Biaya Overhead Pabrik, 

terdapat biaya yang harus dibebankan atas dasar tarif kepada produk untuk 

menetapkan harga pokok produksi yang wajar. Perubahan Biaya Overhead Pabrik 

ini tidak dapat dilakukan secara langsung kepada produk yang dihasilkan. Hal ini 
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menimbulkan kesulitan bagian manajemen untuk menghitung perubahan Biaya 

Overhead Pabrik tersebut. 

“PT. Suhuf Kertaseni Nusantara” merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pembuatan pakaian jadi. Sebagai salah satu perusahaan yang 

menghasilkan produk untuk melayani kebutuhan konsumen yaitu masyarakat, 

“PT. Suhuf Kertaseni Nusantara” perlu menetapkan harga pokok produksi yang 

wajar agar harga jual dari produk terjangkau oleh konsumennya. Salah satu 

caranya yaitu dengan menghitung dengan tepat pembebanan Biaya Overhead 

Pabrik. 

Berdasarkan uraian di atas, yaitu mengingat pentingnya Biaya Overhead 

Pabrik dalam penentuan harga pokok produksi, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul : 

“ Tinjauan Atas Pembebanan Biaya Overhead Pabrik Dalam Menetapkan 

Harga Pokok Produksi pada “PT. Suhuf Kertaseni Nusantara” 

 

1.2  Identifikasi  Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan Laporan Tugas Akhir dapat 

di identifikasikan sebagai berikut : 

1. Unsur-unsur apa saja yang termasuk kedalam Biaya Overhead Pabrik pada 

“PT. Suhuf Kertaseni Nusantara”. 

2. Bagaimana cara penentuan tarif Biaya Overhead Pabrik pada “PT. Suhuf 

Kertaseni Nusantara” 

3. Bagaimana pembebanan Biaya Overhead Pabrik terhadap produk yang 

dilakukan pada “PT. Suhuf Kertaseni Nusantara” 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pembebanan 

biaya overhead pabrik dalam menetapkan harga pokok produksi pada “PT. Suhuf 

Kertaseni Nusantara”  
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur yang termasuk Biaya 

Overhead Pabrik pada “PT. Suhuf Kertaseni Nusantara”. 

2. Untuk mengetahui dan memahami cara penentuan tarif Biaya Overhead 

Pabrik pada “PT. Suhuf Kertaseni Nusantara”. 

3. Untuk mengetahui dan memahami pembebanan Biaya Overhead Pabrik 

“PT. Suhuf Kertaseni Nusantara”. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

 Melalui penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

- Sebagai bahan pertimbangan antara teori yang didapatkan selama 

dibangku kuliah dengan praktek yang diterapkan dalam hal 

pembebanan Biaya Overhead Pabrik. 

- Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

2.   Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan 

khususnya bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan 

pembebanan Biaya Overhead Pabrik yang diterapkan perusahaan. 

3.   Bagi pihak lain/pembaca 

Sebagai bahan referensi dan informasi tambahan bagi peneliti yang akan 

mengambil topik yang sama serta tambahan dalam memahami Ilmu 

Pengetahuan. 

 

1.5  Metodologi Tugas Akhir 

 Adapun teknik penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan 

tugas akhir ini : 
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1.    Study Lapangan 

a. Wawancara 

Melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang berkepentingan untuk 

mengamati masalah yang dihadapi penulis. 

b. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung semua aktivitas yang terjadi 

dalam perusahaan disesuaikan dengan hasil wawancara dan informasi 

yang diperoleh. 

2.   Study Kepustakaan  

 Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan literatur yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan sehingga dapat diperoleh dasar-

dasar teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, dengan demikian 

penyusunan laporan tugas akhir ini akan lebih terarah karena berdasarkan 

teori sebagai landasan pemecahan permasalahan. 

          

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada “PT. Suhuf Kertaseni Nusantara” yang 

berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda No. 435 Bandung. Waktu penelitian dimulai dari 

bulan Januari sampai dengan selesai   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


