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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang pemilihan judul 

Perusahaan  merupakan bagian dari dunia usaha, banyak industri-industri 

baru yang tumbuh dan berkembang baik dalam bidang jasa maupun manufaktur. 

Sejalan dengan lajunya perkembangan dunia usaha maka para pengusaha 

dihadapkan pada suatu keadaan yang mengharuskan mereka untuk 

menciptakan produk (barang dan jasa) dalam memenuhi permintaan pasar. 

Dalam dunia usaha sering terjadi persaingan ketat dimana perusahaan 

berusaha untuk memperoleh posisi yang terbaik dalam hal kualitas produk, 

harga, dan pemasaran hasil produksi sehingga setiap perusahaan dituntut agar 

dapat menjalankan fungsi perusahaan sebaik mungkin. Perusahaan yang dapat 

terus bertahan adalah perusahaan yang dapat memenuhi harapan konsumen 

dan mempertahankan faktor-faktor kunci kesuksesan yaitu: biaya, waktu, kualitas 

dan inovasi. Oleh karena itu perusahaan harus menjadikan kepuasan konsumen 

sebagai prioritas. Perusahaan yang jadi pemenang adalah perusahaan yang 

memberikan kepuasan tertinggi di mata konsumen yaitu perusahaan yang 

menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif 

atau setidaknya harga yang sebanding dengan nilai kegunaan bagi konsumen. 

Kenyataan saat ini adalah bahwa konsumen semakin tinggi tuntutannya dalam 

menginginkan barang yang berkualitas dengan harga murah. Keadaan ini 



mengakibatkan perusahaan harus dapat memproduksi produk dengan biaya 

tertentu agar perusahaan  dapat tetap memperoleh keuntungan dan produk yang 

dihasilkan dapat diterima oleh pasar atau pembeli. 

Perusahaan mempunyai kegiatan pokok mengolah bahan baku menjadi 

barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas perusahaan. 

Perusahaan bertujuan untuk mencari laba oleh karena itu perusahaan dapat 

dipandang sebagai suatu sistem yang memproses input untuk menghasilkan 

output, kuantitas input jika dikalikan dengan harga per satuan input tersebut 

disebut biaya sedangkan kuantitas output dikalikan dengan per satuan output 

disebut pendapatan. 

Akuntansi biaya merupakan salah satu manajemen yang membantu serta 

membimbing aktifitas perusahaan untuk mencapai tujuan dalam memproduksi 

barang dan jasa pada tingkat yang paling menguntungkan karena tujuan 

akuntansi biaya merupakan pelengkap dalam kegiatan pengawasan biaya dalam 

perencanaan kegiatan perusahaan maupun pengambilan keputusan oleh 

manajemen. 

Untuk menghasilkan kualitas produk yang baik diperlukan biaya produksi, 

suatu biaya produksi terdiri dari unsur-unsur biaya bahan langsung (Direct 

Material), biaya tenaga kerja langsung (Direct Labour) dan biaya overhead 

pabrik. Salah satu biaya produksi yang digunakan oleh pihak manajemen dalam 

membantu mengambil keputusan di bidang harga, baik harga jual maupun harga 

pokok adalah biaya overhead. Biaya overhead adalah salah satu unsur biaya 

selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dan atau biaya bahan 



baku dan biaya tenaga kerja tidak langsung, dengan kata lain biaya overhead 

adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau 

jasa yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung terhadap barang atau 

jasa tersebut oleh karena itu dibebankan sedemikian rupa dengan cara yang 

dianggap paling adil dan wajar. 

Biaya overhead umumnya merupakan elemen dalam bidang produksi yang 

relatif lebih besar dan sulit pengendaliannya, serta jenis dan tingkah lakunya 

beraneka ragam pula. Maka oleh karena itu manajemen perusahaan perlu untuk 

merencanakan dan mengendalikan biaya overhead dengan baik. Mengingat sifat 

biaya overhead yang tidak dapat secara langsung diidentifikasikan dengan suatu 

produk atau barang maka adalah suatu hal yang signifikan bagaimana suatu 

perusahaan  membebankan hal ini pada produk sebagai salah satu unsur biaya 

produksi. Biaya overhead akan menentukan besar kecilnya biaya produksi (HPP) 

yang pada akhirnya akan juga mempengaruhi tingkat harga jual yang ditetapkan 

dan besarnya laba yang akan diterima perusahaan. 

PT. Perkebunan Nusantara VIII adalah salah satu BUMN yang 

menghasilkan berbagai macam komoditas hasil perkebunan seperti teh, karet, 

minyak sawit dan produk perkebunan lainnya. Sebagai suatu perusahaan yang 

menghasilkan berbagai macam hasil perkebunan, maka manajemen PT. 

Perkebunan Nusantara VIII dituntut untuk melakukan pembebanan biaya 

overhead sehingga akan dihasilkan suatu biaya produksi yang paling efisien dan 

harga jual yang kompetitif. 



Mengingat begitu pentingnya biaya overhead sebagai salah satu unsur 

produksi dalam menetapkan harga pokok produksi, maka penulis tertarik untuk 

melakukan kerja praktik di PT. Perkebunan Nusantara VIII dalam rangka 

menyusun laporan tugas akhir dengan judul “Tinjauan atas Perhitungan 

Pembebanan Biaya Overhead Produksi Teh pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII.” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Agar pembahasan terarah dengan baik maka penulis membatasi pada 

masalah penetapan biaya overhead, dengan identifikasi masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana klasifikasi biaya overhead pada PT. Perkebunan Nusantara VIII 

2. Bagaimana dasar pembebanan tarif biaya overhead pada PT. Perkebunan Nusantara VIII 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai ini secara garis besar adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui klasifikasi biaya overhead pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII  

2. Untuk mengetahui dasar pembebanan tarif biaya overhead pada PT. 

Perkebunan Nusantara VIII 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 



Dengan adanya penulisan laporan ini, penulis mengharapkan agar laporan 

tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak: 

1. Perusahaan 

Bagi pihak perusahaan sebagai obyek yang diteliti, laporan tugas akhir ini 

diharapkan dapat membantu pcrusahaan dalam menjalankan segala 

aktivitasnya khususnya mengenai biaya overhead dalam hubungannya 

dengan penyusunan HPP. 

2. Penulis 

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta 

untuk lebih mengetahui mengenai biaya overhead dalam praktiknya, serta 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang ahli madya 

program Diploma 3 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

3. Pihak Akademik 

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman serta menambah referensi bagi mahasiswa/I lain yang akan 

menyusun atau membuat laporan tugas akhir yang mempunyai topik 

serupa.  

4. Pihak lain 

Diharapkan laporan tugas akhir ini berguna untuk lebih mengetahui dan 

memahami bagaimana atau apa yang disebut mengenai biaya overhead 

pabrik. 

 



1.5 Metode Penelitian Tugas Akhir 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penelitian yang dilakukan yaitu 

deskripsi analisis dimana tujuannya adalah untuk membuat gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu. 

 

1.5.1 Teknik pengumpulan data 

1. Penelitian Lapangan (Field research) 

Penulis melakukan observasi partisipasi yaitu kegiatan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis atas fenomena yang diteliti dimana 

pengamat menjadi partisipan. Artinya penulis merupakan bagian dari 

kelompok atau obyek yang diteliti. 

2. Wawancara 

Adalah merupakan komunikasi verbal semacam percakapan yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi dari obyek yang diteliti. 

 

1.5.2 Teknik pengolahan data 

Data yang didapatkan dari obyek penelitian tersebut dikelompokkan 

berdasarkan pos-pos serta perhitungan yang akan dilakukan yang       kemudian 

dihitung berdasarkan teori-teori yang ada yang didapatkan melalui studi literatur. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 


