
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

 Informasi   mengenai biaya diperlukan oleh manajemen untuk 

mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada didalam perusahaan. Karena 

untuk menjamin dihasilkannya keluaran yang memiliki nilai ekonomis yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai masukan yang dikorbankan karena sangat 

penting untuk mempertahankan eksistensi perusahaan.  

 Proses pengelolaan data biaya menjadi informasi biaya disajikan oleh 

akuntansi biaya. Informasi biaya bermanfaat dalam penentuan harga pokok 

produk yang disajikan oleh perusahaan. Harga pokok produk merupakan 

akumulasi dari biaya-biaya yang dibebankan pada produk yang dihasilkan. 

Perhitungan harga pokok produk digunakan untuk perhitungan laba atau rugi 

perusahaan. Dan informasi harga pokok produk ini menjadi dasar bagi manajemen 

dalam penentuan harga jual yang bersangkutan. 

 Dalam pengumpulan harga pokok produksi sangat ditentukan oleh cara 

produksi perusahaan. Terdapat dua macam cara produksi yaitu produksi atas dasar 

pesanan dan produksi atas dasar produksi massa. Perusahaan yang berproduksi 

berdasarkan pesanan melaksanakan pengolahan produksinya atas dasar pesanan 

dari pihak luar dan pengumpulan harga pokoknya menggunakan metode harga 

pokok pesanan (job order cost method). Sedangkan perusahaan yang berproduksi 

berdasarkan secara massa melaksanakan produksinya untuk memenuhi persediaan 



di gudang dan pengumpulan harga pokok produksinya menggunakan metode 

harga pokok proses (process cost method). 

 Selain perusahaan memiliki strategi dan metode yang tepat dalam 

menghasilkan produk, juga harus dapat memanfaatkan penggunaan biaya yang 

dikeluarkan untuk memproduksi barang seefisien mungkin, oleh karena itu 

perusahaan harus mengadakan perhitungan yang tepat dan cermat terhadap biaya 

yang memadai yaitu dengan cara mengadakan perhitungan harga pokok produksi 

dari produk yang dihasilkan.  

 Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengemukakan permasalahan 

diatas, karena perhitungan harga pokok produksi merupakan masalah-masalah 

penting dalam suatu perusahaan. Penulis dituntut melakukan praktik kerja 

lapangan guna meneliti perhitungan harga pokok produksi yang telah dilakukan 

oleh perusahaan. Apakah pencatatan harga pokok produksi telah sesuai dengan 

yang diharapkan atau belum. Apabila belum mempergunakan prosedur penetapan 

biaya harga pokok produksi yang baik.  

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis menjadikannya sebagai Laporan 

Tugas Akhir dengan judul  “Tinjauan Atas Perhitungan Harga Pokok  

Produksi Shoulder KA di Divisi Tempa dan Cor Pada PT. PINDAD 

(Persero)”. 

 

 

 

 



1.1 Identifikasi Masalah  

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya penulis mengidentifikasikan 

beberapa masalah yang berkaitan dengan laporan tugas akhir yaitu sebagai 

berikut:  

1. Unsur biaya  apa  saja yang  terdapat dalam  perhitungan  harga  pokok  

produksi  Shoulder KA di Divisi Tempa dan Cor pada PT. PINDAD (Persero). 

2. Bagaimana   perhitungan  harga  pokok  produksi Shoulder KA di Divisi 

Tempa dan Cor pada  PT. PINDAD (Persero).  

 

1.2 Tujuan kerja praktik 

Kerja praktik ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan 

informasi guna penyusunan tugas akhir  dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh Gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi di Universitas 

Widyatama.  

Adapun Tujuan kerja praktik ini antara lain :  

1. Untuk mengetahui unsur-unsur  biaya produksi yang membentuk harga pokok 

produksi Shoulder KA di Divisi Tempa dan Cor di PT. PINDAD  (Persero). 

2. Untuk mengetahui perhitungan  harga  pokok  produksi Shoulder KA di Divisi 

Tempa dan Cor pada  PT. PINDAD (Persero).  

 

 

 

 



1.3 Kegunaan Tugas Akhir   

Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, 

sejalan dengan maksud dan tujuan kerja praktik, serta diharapkan laporan tugas 

akhir ini dapat berguna bagi : 

1. Perusahaan  

Diharapkan data hasil penelitian ini berguna sebagai masukan yang 

bermanfaat dan pertimbangan yang berguna bagi perusahaan dalam mencari 

pemecahan masalah yang dihadapinya. 

2. Penulis  

Hasil laporan tugas akhir ini bagi penulis dapat menambah wawasan penulis 

serta merupakan alat untuk memahami dan menerapkan pengetahuan yang 

dimiliki dan sebagai alat untuk membandingkan apa yang telah penulis dapat 

di bangku kuliah dengan apa yang ada dalam praktik. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan atau sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan yang 

ada kaitannya dengan masalah ini.  

 

1.4  Metodologi Tugas Akhir  

Dalam kerja praktik ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan 

melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Untuk memperoleh data yang 

diperlukan dan untuk menunjang Kerja Praktik ini, penulis menggunakan empat 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 



1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

untuk memperoleh informasi kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

penelitian ini, antara lain: Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan lain-lain. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara berhubungan dengan struktur 

organisasi, uraian tugas, dan pendirian perusahaan. 

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan maksud melengkapi 

data yang diperlukan serta membandingkan keterangan yang diperoleh 

sebelumnya dengan kenyataan yang ada di perusahaan. 

3. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

buku-buku, catatan-catatan, referensi dan bahan lainnya yang berhubungan 

dengan topik yang dibahas. 

4. Kerja Praktik, merupakan tugas akademik yang mewajibkan mahasiswa untuk 

mempelajari sistem nyata (dunia kerja sesungguhnya) dengan cara magang di 

suatu perusahaan atau institusi (pada bagian atau divisi tertentu) dalam kurun 

waktu yang ditentukan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penulisan Tugas Akhir 

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengadakan Kerja 

Praktik  pada PT. PINDAD (Persero), Divisi Tempa dan Cor di  Jl. Gatot Subroto  

No.517 Bandung.  

 Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 4 Juli 2006 sampai 

dengan 3 Agustus 2006. 


