
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Di dalam dunia usaha dewasa ini perkembangan perekonomian di Indonesia 

mengalami kemunduran dan perlahan-lahan mengalami kemajuan atau perbaikan. 

Hal ini tercermin dalam menguatnya Rupiah terhadap Dollar dan kerjasama antar 

negara di segala bidang, sehingga setiap sektor mendapat kesempatan untuk maju 

dan berkembang. Salah satu sektor yang berkembang adalah sektor perdagangan, 

dengan meningkatnya perdagangan dewasa ini maka semakin berkembang pula 

berbagai jenis perusahaan. 

Biaya produksi merupakan biaya utama dalam perusahaan yang bergerak 

dalam sektor perdagangan karena biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas produksi 

merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk 

jadi yang siap di jual yang merupakan harga pokok produksi. 

Barang jadi merupakan produk akhir dari suatu proses produksi yang siap 

untuk dijual, sehingga biaya produksi barang jadi sangat penting peranannya bagi 

suatu perusahaan yang bergerak dalam sektor perdagang untuk mengetahui harga 

pokok produksi dari suatu produk yang dihasilkan. Dalam perhitungannya biaya 

produksi dapat dilakukan dengan beberapa metode, hal tersebut tergantung dari 

kebijakan perusahaan masing-masing. 

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya harus didukung oleh 

penetapan perencanaan, sistem dan prosedur, pendelegasian, wewenang serta 

metode dan standar-standar pelaksanaan yang dapat diterapkan secara ilmiah untuk 

menilai hasil yang telah diperoleh merupakan tugas manajemen untuk dapat 

memerintah, mengkoordinir dan mengendalikan beberapa fungsi manajemen, karena 

hal itu dapat membantu manajemen dalam meningkatkan pencapaian tujuan 

perusahaan. 
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Agar data akuntansi dapat tepat dan dapat dipercaya maka menjadi suatu 

kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan atau melakukan pencatatan dan 

perhitungan dari kegiatan usahanya. 

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang Penulis tuangkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“Tinjauan atas Perhitungan Biaya Produksi Barang Jadi pada PT. Indorama 

Synthetics-Tbk. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Biaya produksi merupakan biaya utama sebuah perusahaan. Untuk 

mengetahui harga pokok sebuah produk, perusahaan harus memperhitungkan berapa 

besar biaya produksi yang dikorbankan. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah 

yang diidentifikasikan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah:  

1. Bagaimana pengklasifikasian biaya produksi barang jadi pada PT. Indorama 

Synthetics-Tbk. 

2. Bagaimana perhitungan biaya produksi barang jadi pada PT. Indorama 

Synthetics-Tbk. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengklasifikasian biaya produksi barang jadi 

pada PT. Indorama Synthetics-Tbk. 

2. Untuk mengetahui dan memahami perhitungan biaya produksi yang 

dilakukaan perusahaan. 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak, antara lain: 

1. Perusahaan 

Sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan informasi dan bahan masukan 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan 

memajukan perusahaan. 

2. Pembaca atau pihak lain 

Diharapkan hasil Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan referensi dan 

bahan pertimbangan, terutama jika diadakan penelitian yang sejenis lebih lanjut. 

3. Penulis 

Bagi Penulis sendiri, Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk melatih Penulis 

dalam membandingkan teori-teori yang diperoleh selama masa belajar dengan 

praktek di perusahaan, juga memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis 

mengenai perhitungan biaya produksi. Selain itu juga merupakan salah satu 

syarat dalam menempuh ujian Diploma III Jurusan Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 

 

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir 

Metode yang Penulis gunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Adapun teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data Laporan 

Tugas Akhir ini, yaitu dilakukan dengan cara: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu teknik yang dilakukan melalui pencarian data-data yang bersifat teoritis 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian dari sumber-sumber seperti 

buku, literatur, catatan kuliah serta sumber-sumber lainnya. Data yang diperoleh 

adalah data sekunder yang dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman yang 

dapat dipertanggungjawabkan.` 
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2. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian 

ini merupakan data primer dengan pendekatan sebagai berikut: 

a.   Pengamatan (Observation) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan tujuan langsung pada 

kegiatan atau pekerjaan yang dihadapi melalui pengamatan 

dan pencatatan yang diperoleh kebenaran. 

b. Wawancara (Interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian. 

c. Kerja praktik 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, Penulis 

melakukan kegiatan kerja praktik di bagian akuntansi. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk melihat keadaan perusahaan yang menjadi objek Paritik Kerja 

Lapangan dan memperoleh data untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini, maka 

Penulis meninjau langsung ke PT. INDORAMA SYNTHETICS-Tbk yang 

beralamat Desa Kembang Kuning, Ubrug, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Kerja 

Praktik dilakukan pada tanggal 1 April 2006 sampai dengan 30 Juni 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


