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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di posisi tiga besar setelah 

China dan India bukanlah isapan jempol tapi memang benar adanya, hal ini 

dibuktikan dengan bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia yang 

mencapai 36 juta penduduk serta Ditambah dengan bangkitnya industri manufaktur 

Indonesia yang sebagian besar telah berhasil menguasai pangsa pasar dunia (Bank 

Indonesia). Dalam artikel yang sama, Bank Indonesia menyebutkan bahwa kekuatan 

ekonomi ini menjadi modal bagi Indonesia untuk menuju ASEAN Economic 

Community pada tahun 2015. Bank Indonesia (BI) memprediksikan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada tahun 2013 berkisar hingga 7,1%. Sedangkan, pada tahun 

2014 pertumbuhan diperkirakan akan mencapai 6,3-7,3%. Besaran prediksi 

pertumbuhan yang disampaikan BI ini lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi 

yang telah terjadi pada tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi masih on 

the track ini memberikan sumbangan berarti pada pertumbuhan sejumlah industri 

manufaktur di Indonesia. Setiap perusahaan selalu berusaha merebut pasar global 

untuk memaksimalkan profit dan nilai perusahaan (Bank Indonesia). 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela Pada era globalisasi seperti sekarang ini 

membuat persaingan antar perusahaan semakin ketat. Implikasi yang terjadi 

akibatnya banyak perusahaan manufaktur yang terpaksa mengurangi kegiatan 

produksi mereka. Maju tidaknya suatu perusahaan tergantung pada bagaimana cara 

perusahaan tersebut menghadapi berbagai pengaruh intern dan ekstern. Selanjutnya 

Bastian Bustami dan Nurlela menjelaskan bahwa pihak intern merupakan faktor 

penentu laba yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh 

perusahaan, misalnya kebijakan perusahaan dalam penetapan harga pokok yang 



2 
 

 
 

dijual, sedangkan pihak ekstern merupakan faktor penentu laba yang berasal dari luar 

perusahaan, sehingga sulit untuk dikendalikan oleh pihak perusahaan, misalnya 

kebijakan pemerintah dalam harga, tingkat daya beli konsumen, dan tingkat 

persaingan pasar. Atas dasar tersebut menurut Bastian Bustami dan Nurlela 

menyimpulkan bahwa bagi perusahaan manufaktur penentuan harga pokok produksi 

dalam penjualan merupakan masalah yang penting. Ketidaktepatan dalam 

menyediakan bahan baku akan menimbulkan terganggunya proses produksi yang 

mengakibatkan ketidakpastian bagi perusahaan, maka untuk menghindari hal 

tersebut, peranan perhitungan harga pokok produksi pada suatu perusahaan akan 

sangat berperan dalam menetapkan laba (Bastian Bustami dan Nurlela,40:2009). 

Perusahaan manufaktur (manufacturing business) menurut Mulyadi adalah 

perusahan yang mempunyai kegiatan pokok membeli bahan baku kemudian 

mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya-biaya lain menjadi barang jadi 

yang siap untuk dijual. Selanjutnya Mulyadi menambahkan bahwa untuk membuat 

sesuatu barang dengan tangan maupun mesin diperlukan bahan atau barang lain untuk 

membuatnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa manufaktur adalah kegiatan 

memproses suatu atau beberapa bahan menjadi barang lain yang mempunyai nilai 

tambah yang lebih besar. Manufaktur juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan 

memproses pengolahan input menjadi output. Kegiatan manufaktur dapat dilakukan 

oleh perorangan (manufacture) maupun oleh perusahaan (manufacturing company). 

Sedangkan industri manufaktur adalah kelompok perusahaan sejenis yang mengolah 

bahan-bahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai tambah 

lebih besar (Mulyadi,10:2009). 

 Menurut Mulyadi umumnya akuntansi biaya untuk penentuan harga pokok 

produksi dalam perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia lebih berorientasi 

pada penggunaan full costing, yang sebenarnya metode ini lebih ditujukan untuk 

penyediaan informasi biaya bagi kepentingan pihak luar perusahaan. Untuk 

perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek, manajemen memerlukan 
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informasi biaya yang dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan. Dengan 

demikian untuk memenuhi kepentingan pihak internal perusahaan, akuntansi biaya 

dengan pendekatan full costing tidak mampu menyediakan informasi biaya yang 

bermanfaat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek, karena 

pendekatan full costing tidak mengolah biaya produksi menurut perilaku biaya, 

namun menurut hubungan biaya dengan fungsi-fungsi pokok perusahaan manufaktur. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi biaya bagi kepentingan internal, akuntansi 

biaya harus mampu menyediakan informasi biaya yang digolongkan menurut perilaku 

biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, sehingga informasi 

tersebut bermanfaat bagi kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan 

jangka pendek manajemen (Mulyadi,6:2009). 

 Menurut Hansen & Mowen pada sistem biaya berdasarkan metode full 

costing, hanya pendorong kegiatan berdasarkan unit yang digunakan untuk 

membebankan biaya pada produk. Pendorong kegiatan berdasarkan kegiatan 

merupakan faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan 

perubahan unit yang diproduksi. Hanya dengan menggunakan pendorong kegiatan 

berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead pada produk mengasumsikan 

bahwa biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk sangat terkait dengan jumlah 

unit yang diproduksi, diukur dalam kaitannya dengan faktor-faktor seperti jam tenaga 

kerja langsung, jam mesin atau biaya bahan baku. Dengan hanya menggunakan 

pendorong kegiatan berdasarkan unit dapat menyebabkan suatu produk mensubsidi 

produk lainnya. Subsidi ini dapat menciptakan penampilan bahwa suatu kelompok 

produk sangat menguntungkan dan sebaliknya memberikan dampak pemberian harga 

dan kemampuan bersaing kelompok produk lainnya. Pada lingkungan yang sangat 

bersaing, makin teliti informasi biaya makin baik perencanaan dan pembuatan 

keputusan (Hansen & Mowen,314:2000). 

 Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan metode full costing dalam 

penentuan harga pokok produksi menurut Mulyadi yaitu PT. Blesindo Mega Anugrah 
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yang dimana perusahaan manufaktur tersebut bergerak di bidang industri garmen. 

Produk perusahaan ini dibuat sesuai permintaan, sehingga produk tersebut dituntut 

untuk dapat bersaing dalam hal kualitas maupun harga jual. Dalam penentuan harga 

pokok produksi, PT. Blesindo Mega Anugrah membebankan biaya produksi secara 

merata untuk setiap jenis produk yang berbeda, sehingga mengakibatkan terjadinya 

pemborosan bagi perusahaan. Hal ini juga akan menyulitkan pengendalian biaya yang 

terjadi, dikarenakan tidak adanya informasi biaya yang mendetail (Mulyadi,7:2009). 

Menurut Mursyidi dalam perusahaan manufaktur terdapat berbagai unsur 

akuntansi. Salah satu unsur akuntansi tersebut adalah akuntansi biaya. Akuntansi 

biaya itu sendiri mencakup berbagai unsur yang salah satunya adalah menghitung 

biaya produk bersama. Kemudian Mursyidi menjelaskan bahwa biaya produk 

bersama adalah biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik yang sama dalam satu kali proses produksi menghasilkan 

berbagai jenis produk utama. Penentuan harga pokok produksi untuk masing-masing 

jenis produk yang dihasilkan dalam satu kali proses produksi dapat dilakukan dengan 

cara alokasi, dengan menggunakan salah satu dari metode- metode berikut: metode 

nilai jual masing-masing jenis produk, metode rata-rata biaya persatuan, metode rata-

rata tertimbang, metode satuan fisik (Mursyidi,67:2008). 

Salah satu perusahaan manufaktur yang menerapkan akuntansi produk 

bersama adalah PT. PINDAD (Persero). PT. Pindad (Persero) adalah perusahaan 

industri manufaktur di Indonesia yang bergerak dalam bidang produk militer dan 

produk komersial. Kegiatan PT. Pindad (Persero) ini mencakup desain dan 

pengembangan, rekayasa, perakitan, dan pabrikan serta perawatan. Pada PT. 

PINDAD (Persero) itu sendiri menerapkan biaya bersama dan penentuan harga pokok 

produksi untuk akuntansi bersama tersebut menggunakan beberapa metode sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik dari produk itu sendiri. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang sebagaimana telah 

diuraikan di atas, diperlukan data-data dan informasi dari instansi-instansi yang 
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terkait, dalam hal ini adalah PT. PINDAD (Persero), dan atas dasar pemikiran 

tersebut penulis tertarik untuk menyajikan dalam bentuk laporan tugas akhir yang 

berjudul “Tinjauan Atas Perhitungan Harga Pokok Produksi Produk Bersama 

Pada Divisi Tempa dan Cor PT. PINDAD (Persero)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang dapat di 

identifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi produk bersama pada divisi 

Tempa dan Cor PT. PINDAD (Persero). 

2. Unsur biaya apa saja yang terjadi setelah split off point. 

3. Bagaimana penerapan metode-metode akuntansi produk bersama pada divisi 

Tempa dan Cor PT. PINDAD (Persero). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penulis melakukan praktik kerja ini adalah untuk mengetahui 

informasi tentang harga pokok produksi produk bersama pada divisi Tempa dan Cor 

PT. PINDAD (Persero). 

 

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir ini pada PT. PINDAD (Persero) 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan harga pokok produksi produk 

bersama pada divisi Tempa dan Cor PT. PINDAD (Persero). 

2. Untuk mengetahui Unsur biaya apa saja yang terjadi setelah split off point pada 

metode tertentu. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode-metode akuntansi produk 

bersama pada divisi Tempa dan Cor PT. PINDAD (Persero). 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

Adapun kegunaan dari hasil kegiatan praktik kerja pada PT. PINDAD 

(Persero), baik kegunaan praktik maupun kegunaaan akademis, yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi: 

 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan akuntansi produk bersama 

dengan menggunakan metode harga pasar hipotetis pada PT. PINDAD 

(Persero) serta bahan perbandingan antara teori dan pelaksanaan sebenarnya. 

2. Bagi PT. PINDAD (Persero) 

Sebagai masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik 

serta memperbaiki kinerja yang sudah ada sehingga menjadi lebih baik. 

3. Bagi Pihak Lain 

Untuk dapat mendalami bidang studi akuntansi, hasil tugas akhir ini diharapkan 

menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut. 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi penelitian yang menjadi objek penulis yaitu pada PT. PINDAD 

(Persero) Bandung yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 512 Bandung. 

Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 

Oktober 2014. 

    


