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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada era globalilasi perkembangan dunia usaha mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat. Dalam kondisi arus globalisasi saat ini, perusahaan berupaya 

untuk dapat meningkatkan produktifitas usahanya, serta dapat memberikan 

kontribusi yang lebih baik demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

Setiap perusahaan atau organisasi akan melakukan berbagai aktivitas untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan yaitu untuk mencapai laba 

sebesar besarnya, oleh karena itu diperlukan berbagai strategi dan kebijakan 

dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup bahkan untuk mengembangkan usahanya. 

(Bintang Perdana ,2013) 

Salah satu perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan laba secara 

maksimum adalah industri garment. Dengan banyaknya industri garment saat ini, 

terutama di Kota Bandung, menjadikan industri garment tersebut berkompetisi 

untuk merebut pangsa pasar. Salah satu faktor yang menyebabkan industri 

garment ini tumbuh dan berkembang dengan pesat di Bandung adalah sulitnya 

mendapatkan barang impor sehingga meningkatnya harga barang tersebut 

terutama setelah terjadi krisis ekonomi. Hal ini mendorong bermunculanya 

industri local retail clothing company di kota Bandung. (Bintang Perdana, 2013) 

Setiap perusahaan memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Tujuan utama dari perusahaan tersebut yaitu menghasilkan laba maksimum. 

Menurut Warren, et al. (2009) selain itu perusahaan juga memiliki kewajiban 

untuk melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam 

suatu perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

Berdasarkan laporan keuangan dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan 
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yang seragam dibutuhkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterima secara 

internasional maupun global serta dapat membantu pihak manajemen untuk 

menilai kondisi keuangan dan prestasi kerja perusahaan sehingga dapat dijadikan 

dasar pengambilan keputusan yang berpengaruh untuk masa yang akan datang.  

Salah satu laporan keuangan yang dianggap berguna untuk melihat kondisi 

perusahaan yaitu laporan laba rugi. Menurut Kieso (2011) bahwa laporan laba 

rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk jangka 

waktu tertentu . ( juga sering disebut laporan laba rugi atau laporan pendapatan ). 

Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan 

profitabilitas , nilai investasi , dan kredit . Ini memberikan investor dan kreditur 

dengan informasi yang membantu mereka memprediksi jumlah , waktu , dan 

ketidakpastian arus kas masa depan. 

Clinic Sablon merupakan suatu perusahaan rumahan yang bergerak dalam 

bidang sablon. Dalam upaya memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat akan 

sebuah produk yang dapat menaikkan percaya diri masing-masing individu, maka 

perusahaan Clinic Sablon menyediakan berbagai jenis produk yang dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Seperti halnya kegiatan 

produksi barang pada umumnya, kegiatan memproduksi barang sablon juga 

membutuhkan biaya dalam proses produksi seperti biaya produksi sablon, biaya 

pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. 

Dalam proses produksi perusahaan Clinic Sablon terdiri dari beberapa 

bagian unit kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Unit–unit tersebut 

antara lain keuangan, pemasaran, produksi, dan unit-unit lain yang saling bekerja 

sama. Dalam proses produksi produk sablon yang terlibat adalah unit keuangan 

dan unit produksi. Dalam melaksanakan proses produksi, unit produksi tidak 

mungkin menghindari pemakaian biaya yang diperlukan seperti biaya pembelian 

bahan baku sablon, biaya gaji dan upah pegawai, biaya listrik dan biaya-biaya 

lainnya. Agar proses produksi tetap berlangsung, maka pihak perusahaan berusaha 

untuk dapat menekan biaya dan mengalokasikannya dengan tepat agar segala 
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kegiatan yang berhubungan dengan produksi dapat dikerjakan dan membuahkan 

hasil yang baik.  

Penyajian laporan keuangan Clinic Sablon sebagian telah sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Perhitungan hasil usaha menggunakan 

accrual basis yaitu pendapatan diakui saat periode terjadinya transaksi  atau pada 

saat realisasi penyerahan hak atas barang kepada pelanggan. Dalam laporan laba 

rugi Clinic Sablon menunjukan pendapatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Pada dasarnya laba rugi memerlukan suatu pengelolaan dan analisis yang 

tepat, karena laba rugi usaha yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan 

beberapa resiko yang harus ditanggung Clinic Sablon, untuk itu Clinic Sablon 

perlu menilai kondisi laba rugi dalam sebuah laporan keuangan. Clinic Sablon 

menetapkan penyusunan laporan keuangan setiap tahunnya agar manajemen dapat 

menyeimbangkan manfaat informasi tepat waktu dan keandalan informasi. Peran 

laporan keuangan sangat penting dalam mengukur perkembangan perusahaan 

yang meliputi kemajuan dan kelancaran perusahaan tersebut.  

 Karena melihat begitu pentingnya penerapan akuntansi bagi perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga memerlukan 

perhatian yang khusus membuat penulis merasa tertarik untuk membahas 

permasalahan tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Perhitungan 

Harga Pokok Produksi Atas Produk Sablon Pada Perusahaan Rumahan 

Clinic Sablon”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini perlu dteapkan terlebih dahulu 

pokok permasalahan yang akan dikemukakan, sehingga penulisan laporan ini 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dikemukakan, serta agar 

dapat memberikan arah pembahasan yang baik, maka penulis merasa perlu untuk 

membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana klasifikasi biaya atas produk sablon pada perusahaan rumahan 

Clinic Sablon? 
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2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi atas produk sablon yang 

diterapkan pada perusahaan rumahan Clinic Sablon? 

3. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan job 

order costing pada perusahaan rumahan Clinic Sablon? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan harga 

pokok produksi atas produk sablon pada perusahaan rumahan karya sablon. Yang 

diperlukan untuk menyusun dan mempertanggungjawabkan Laporan Tugas Akhir 

yang akan penulis ajukan, serta sebagai pembanding antara teori yang penulis 

dapatkan selama mengikuti perkuliahan dengan kenyataan sebenarnya. 

 Adapun Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi biaya atas produk sablon pada 

perusahaan rumahan Clinic Sablon. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok produksi atas 

produk sablon yang diterapkan oleh perusahaan rumahan Clinic Sablon. 

3. Untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan job order costing pada perusahaan rumahan Clinic Sablon. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait baik dari segi praktis maupun teoritis adalah: 

1. Bagi Penulis 

Selain sebagai bahan untuk penelitian Laporan Tugas Akhir, juga 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang 

penghitungan harga pokok produksi atas produk sablon pada perusahaan 

rumahan Clinic Sablon. Penulis pun berharap dapat membandingkan 

antara teori dan penerapannya dalam dunia kerja. 

2. Bagi Perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sangat 

berguna sebagai dasar untuk menyumbangkan pikiran dan saran-saran di 

dalam perusahaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang 

memerlukan pengetahuan mengenai perhitungan harga pokok produksi 

atas produk sablon pada perusahaan rumahan Clinic Sablon, serta sebagai 

referensi tambahan dalam pembuatan laporan tugas akhir. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Perusahaan yang diamati penulis untuk menunjang kepentingan 

tugas akhir ini adalah Clinic Sablon yang berlokasi di Jalan Ancol Timur 9 

No. 14 Bandung. Adapun waktu peninjauan dilakukan mulai dari tanggal 13 

Oktober 2014 sampai 13 November 2014. 

 

 

 

 

 

 


