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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Saat ini indonesia sudah mengalami globalisasi dibidang ekonomi. Hal 

ini dapat dilihat dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan besar 

maupun kecil, perusahaan dalam maupun luar negeri. Perusahaan-perusahaan 

tersebut juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencari keuntungan atau 

laba semaksimal mungkin. Dalam pengelolaan perusahaan, manajeman 

menetapkan tujuan (goals) dan sasaran (objectives) dan kemudian membuat 

rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut (Tendi Haruman, Sri 

Rahayu, 2008 : 1). 

Dilihat dari produk yang dihasilkan dan bidang usaha yang digeluti suatu 

perusahaan maka secara umum perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 macam 

perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. 

Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang produknya adalah yang bersifat non-fisik, 

perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain 

dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan/konsumen, perusahaan 

manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan mentah, mengolahnya 

hingga menjadi produk jadi yang siap pakai dan menjualnya kepada konsumen 

yang membutuhkannya (Rudianto, 2006 : 13).  

Sebagian besar perusahaan manufaktur membagi biaya produksi ke 

dalam tiga kategori yaitu bahan langsung (direct material), tenaga kerja langsung 

(direct labor), dan biaya overhead pabrik (manufacturing overhead). Biaya 

produksi mencakup semua biaya yang terkait dengan pemerolelah atau 

pembuatan suatu produksi. Biaya produksi melekat pada unit produksi pada saat 

barang di beli atau di produksi dan biaya produksi akan tetap melekat sampai 

barang tersebut siap dijual (Garrison, Noreen, Brewer, 2013 : 28). 

Di dalam akun biaya ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menentukan harga pokok produksi yaitu full costing, variable costing, dan 
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activity based costing. Menurut (Rodes, 2008 : 38) Full costing yaitu merupakan 

metode penentuan harga pokok produksi, yang membebankan seluruh biaya 

produksi baik yang berperilaku tetap maupun variable kepada produksi. Menurut 

Supomo (2005:15) biaya variabel (Variabel Cost) adalah biaya-biaya yang 

totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan 

volume kegiatan perusahaan, sedangkan activity based costing adalah metode 

perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. 

Kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi dapat 

mengakibatkan penentuan harga jual pada suatu perusahaan menjadi terlalu tinggi 

atau terlalu rendah. Kedua kemungkinan tersebut dapat mengakibatkan keadaan 

yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan harga jual yang 

terlalu tinggi dapat mengakibatkan produk yang ditawarkan perusahaan akan sulit 

bersaing dengan produk sejenis yang ada di pasar, sebaliknya jika harga jual 

produk terlalu rendah akan mangakibatkan laba yang diperoleh perusahaan 

rendah pula. Kedua hal tersebut dapat diatasi dengan penentuan harga pokok 

produksi dan harga jual yang tepat (Riki Januar, 2008 :2).  

Organisasi bisnis didirikan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu 

yang akan ditawarkan pada konsumen. Penentuan harga pokok produksi 

merupakan salah satu objek biaya yang paling penting dalam organisasi dan 

menjadikan salah satu masalah utama dalam sistem informasi akuntansi 

manajemen (Bambang Haryadi, 2002 : 43). 

PT Pindad (Persero) merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang bergerak dalam bidang Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) 

dan produk komersial dan melakukan produksi baik produk alutsista maupun 

nonalutsista, mengolah bahan mentah tertentu menjadi bahan pokok maupun 

produk jadi serta melakukan proses assembling (perakitan) serta memberikan jasa 

untuk industri pertambangan, konstruksi, mesin industri dan melaksanakan 

pemasaran, penjualan dan distribusi produk dan jasa perusahaan termasuk 

produksi pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perusahaan penyusunan biaya 

produksi yang terjadi di PT.Pindad (Persero) setiap tahunnya selalu mengalami 
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perubahan, dan perubahan yang terjadi itu selalu mengalami kenaikan, tidak 

pernah mengalami penurunan. Hal ini tentu saja harus ada perhitungan biaya produksi 

yang tepat, agar PT.Pindad (persero) bisa menentukan harga jual yang tepat untuk di 

bebankan kepada konsumen. Selama ini perusahaan dalam melakukan perhitungan biaya 

produksi menggunakan metode full costing.  

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan observasi pada 

PT.Pindad (Persero) dengan judul “Tinjauan Atas Perhitungan Biaya 

Produksi dengan Metode Full Costing pada PT.Pindad (Persero)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

pemilihan judul di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasikan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana prosedur produksi dengan metode full costing pada 

PT.Pindad (Persero). 

2. Bagaimana perhitungan biaya produksi dengan metode full costing 

pada PT.Pindad (Persero). 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Penulis melakukan pengamatan sesuai dengan identifikasi masalah yang 

telah diuraikan, dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian 

siding Diploma III. Adapun tujuan penulisan melakukan kerja praktik yaitu : 

1. Untuk mengetahui prosedur produksi dengan metode full costing 

pada PT.Pindad (Persero). 

2. Untuk mengetahui perhitungan biaya produksi dengan metode full 

costing pada PT.Pindad (Persero). 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Penulisan Laporan Tugas Akhir yang dilakukan penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan 

dengan penulisan ini, adalah : 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan mengenai perhitungan biaya produksi. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan. 

3. Bagi pihak-pihak lainnya 

Dapat bermanfaat bagi pihak lainnya yang memerlukan informasi 

mengenai permasalahan yang penulis bahas, serta dapat memberikan 

sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Lokasi Dan Waktu Praktikum Kerja Lapangan 

Dalam memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan Kerja Praktik secara 

langsung pada PT. Pindad (persero) Jalan Jend. Gatot Subroto No. 517  

Bandung 40284. Pada tanggal 3 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


