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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan era persaingan yang 

semakin ketat di Indonesia, perusahaan harus memiliki daya saing yang tinggi. 

Perusahaan yang tidak memiliki daya saing yang tinggi akan mengalami kesulitan 

untuk mempertahankan usahanya. Demikian juga dengan perkembangan sektor 

industri yang menimbulkan peningkatan kegiatan perekonomian, sehingga tercipta 

lingkungan yang kompetitif dalam segala bidang usaha termasuk perusahaan yang 

bergerak pada bidang produksi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, 

persaingan di bidang industri ini membuat semakin banyak perusahaan yang 

mengalami kesulitan membangun dan mempertahankan produksinya sehingga 

menuntut setiap perusahaan untuk siap sedia dalam rangka menyesuaikan diri 

dengan perubahan lingkungan bisnis global. Apalagi produk asing yang 

menawarkan berbagai kelebihan akan semakin deras masuk ke pasar Indonesia. 

Dari sebagian jenis perusahaan terdapat beberapa jenis perusahaan di 

Indonesia, diantaranya perusahaan dagang yang kegiatan utamanya adalah 

membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lagi, 

perusahaan jasa perusahaan yang kegiatannya adalah menjual atau menyediakan 

jasa bukan barang atau produk yang kasat mata, dan perusahaan manufaktur 

perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi 

dan kemudian menjual bahan jadi tersebut. 

Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan 

industri di sebuah Negara yang memiliki pengaruh besar bagi perekenomian di 

Indonesia. Mengingat besarnya pengaruh yang timbul, setiap perusahaan 

selayaknya berusaha untuk memproduksi barang berkualitas tinggi, 

mengembangkan setiap produk sesuai dengan perkembangan teknologi dengan 

biaya rendah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing, baik pasar domestik 

maupun pasar global untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. 
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Job Order Costing adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi 

untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan atas dasar pesanan.  

Dengan penerapan metode Job Order Costing biaya-biaya yang terjadi akan 

dikelompokkan pada masing-masing pesanan, biaya bahan baku langsung dan 

tenaga kerja langsung dicatat dalam kartu biaya pesanan sebesar nilai aktualnya, 

sedangkan biaya overhead dicatat berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka. 

Dengan demikian biaya-biaya yang dialokasikan ke produk akan menjadi 

proposional serta informasi harga pokok produksi yang dihasilkan menjadi lebih 

akurat. 

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. Sebagian besar proses produksi dilakukan atas 

dasar untuk memenuhi kebutuhan/pesanan para pelanggan atau pemesan, hanya 

sebagian kecil produk saja yang diproduksi secara massal untuk mengisi 

persediaan gudang. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan adalah biaya 

produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah, suatu pesanan 

adalah output yang diidentifikasikan untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu 

untuk mengisi kembali suatu item dari persediaan. Untuk menghitung biaya 

berdasarkan pesanan secara efektif, pesanan harus dapat diidentifikasikan secara 

terpisah. Agar rincian dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan sesuai dengan 

usaha yang diperlukan, harus ada perbedaan penting dalam biaya per unit suatu 

pesanan dengan pesanan lain. 

Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) merupakan kalkulasi semua 

biaya produksi yang digunakan untuk memproses suatu bahan baku hingga 

menjadi barang jadi dalam suatu periode waktu tertentu. Ketidaktepatan dalam 

perhitungan HPP membawa dampak yang merugikan bagi perusahaan, karena 

harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dan 

laba, sebagai alat untuk mengukur efisiensi pelaksanaan proses produksi serta 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. 



 
 

3 
 

Metode biaya produksi yang digunakan oleh PT. Pindad (Persero) adalah 

metode Job Order Costing, hal ini sesuai dengan sifat produk PT. Pindad 

(Persero) dimana produksi dilaksanakan berdasarkan perintah pengerjaan yang 

berdasarkan kontrak. Jadi untuk semua biaya yang digunakan dalam memproduksi 

produk dipatok berdasarkan jumlah order dan perhitungan biaya produksi setelah 

selesainya produk yang diorder. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini dengan judul 

“TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE JOB ORDER COSTING PADA PT 

PINDAD (PERSERO) DIVISI TEMPA DAN COR”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

pemilihan judul diatas, maka masalah yang akan diidentifikasi dalam penyusun 

Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana proses produksi pada PT. Pindad (Persero) Divisi Tempa dan 

Cor? 

2. Bagaimana unsur-unsur biaya produksi pada produksi Bucket Teeth 

V81VX (PAMA) pada PT PINDAD (Persero) Divisi Tempa dan Cor? 

3. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi Bucket Teeth V81VX 

(PAMA) dengan menggunakan metode Job Order Costing pada PT 

PINDAD (Persero) Divisi Tempa dan Cor? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini yaitu 

untuk mempelajari bagaimana penentuan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode harga pokok pesanan (Job Order Costing) dan apa saja 

unsur-unsur biaya produksi untuk memproduksi barang perpesanan. Selain itu, 
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juga sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar A.M.D (Ahli Madya) Program 

DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai suatu bahan masukan 

bagi perusahaan demi perkembangan perusahaan. 

2. Bagi penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang kinerja dari sistem harga pokok pesanan dan mengetahui dampak 

dari penerapan harga pokok pesanan pada perusahaan, dan tentunya 

sebagai aplikasi dari ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. 

3. Bagi pembaca 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai 

sumber bacaan mengenai perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan harga pokok pesanan.  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi yang dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan data yang 

diperlukan sebagai dasar penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu pada PT. 

PINDAD (Persero) Bandung jalan Gatot Subroto No. 517. Waktu kerja praktik 

dilakukan pada 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014. 

 


