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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan sangatlah kompleks, hal 

ini karena perusahaan memiliki banyak tujuan yang akan dicapai. Perusahaan 

selalu berusaha meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup yang dapat memperbaiki kesejahteraan pemilik, pekerja, masyarakat, 

kepuasan dan pengembangan karyawan, peningkatan dan pengembangan usaha 

dengan memaksimumkan laba usaha.  

Laba dalam suatu perusahaan merupakan salah satu alat yang digunakan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang lainnya. Laba bukan merupakan satu-satunya 

tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan, namun tanpa adanya laba dalam usaha, 

maka perusahaan tidak akan mampu untuk mencapai tujuan yang lainnya. Oleh 

karena itu dapat dimengerti, bahwa laba juga digunakan sebagai alat untuk 

mengukur maju mundurnya suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya.  

Secara sederhana kemajuan suatu perusahaan dapat dilihat dari 

perkembangan tingkat laba yang dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. 

Apabila laba yang diperoleh selalu tinggi dan mengalami peningkatan, maka 

perusahaan memiliki prospek yang sangat baik. Secara sederhana, laba yang 

dicapai oleh perusahaan dapat dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan 

yang dicapai dalam periode tertentu dengan semua biaya yang terjadi pada periode 

akuntansi tersebut. Biaya-biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi 

diantaranya terdapat biaya langsung yang berhubungan dengan proses produksi 

yang disebut dengan biaya produksi atau harga pokok produksi. Dengan demikian 

harga pokok produksi mempunyai keterkaitan terhadap besar-kecilnya laba 

perusahaan meskipun secara tidak langsung. 

Perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang asesoris logam 

merupakan perusahaan yang sederhana, namun demikian dilihat dari banyaknya 

jenis produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 



perusahaan tersebut sangat kompleks. Proses produksi yang dilakukan hanya 

menggunakan satu bahan baku, yaitu logam untuk dijadikan berbagai asesoris 

dengan berbagai ukuran dan berbagai kualitas. Adanya berbagai ukuran atau 

kualitas yang berbeda, maka memerlukan adanya proses yang berbeda. Adanya 

perbedaan proses produksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya perbedaan 

harga pokok produk yang dihasilkan. 

Upaya mencapai tingkat laba yang diharapkan oleh suatu perusahaan tidak 

dapat hanya dilakukan dengan memainkan harga jual yang harus dibayar oleh 

pembeli. Harga yang akan dibayar oleh pembeli bukanlah merupakan kekuasaan 

mutlak bagi penjual. Cara demikian sangat rawan untuk perkembangan dan 

keberlanjutan kegiatan perusahaan. Hal demikian dapat mengakibatkan suatu 

perusahaan akan ditinggalkan oleh perusahaan lain sebagai pesaingnya. Oleh 

karena itu penentuan tingkat laba yang diharapkan oleh perusahaan haruslah 

dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja tanpa 

menurunkan kualitas produk. Adanya tingkat efisiensi kerja yang tinggi dalam 

suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat harga pokok produksi. 

Dalam perusahaan industri, harga pokok produksi merupakan jumlah yang 

sangat besar porsinya dibandingkan dengan biaya-biaya usaha yang lainnya. Oleh 

karena itu perusahaan haruslah mampu bekerja secara cermat dan teliti dalam 

menggunakan dan menentukan besarnya harga pokok produksi agar dapat 

dilakukan penekanan biaya produksi. Adanya kecermatan dan ketelitian dalam 

bekerja memungkinkan adanya efisiensi bagi perusahaan tanpa menurunkan 

produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Adanya kecermatan dalam 

penentuan harga pokok dan efisiensi kerja dapat berakibat pada rendahnya harga 

pokok produk yang dihasilkan tanpa menurunkan kualitas produk tersebut. 

Rendahnya harga pokok produk (tanpa menurunkan atau mengurangi kualitas) 

jika dibandingkan dengan harga pokok produk perusahaan lain yang sejenis, 

memungkinkan untuk bersaing mencapai tingkat laba yang diharapkan. Kondisi 

inilah yang memungkinkan untuk memperoleh laba yang dapat digunakan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 



Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ruchi Maylana, Universitas 

Widyatama Bandung (2008) dengan judul penelitian “Manfaat Penetapan 

Harga Pokok Pesanan dalam Efektivitas Penetapan Harga Jual Produk 

(studi kasus paa PT. PINDAD (Divisi T&C) di Bandung)” . Tujuan 

dilaksanakan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penetapan harga pokok 

pesanan dalam efektivitas penetapan harga jual produk, sehingga dapat diketahui 

manfaat penetapan harga pokok pesanan terhadap harga jual dalam perusahaan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, metode penetapan harga pokok 

pesanan bermanfaat dalam penetapan harga jual produk. Hal ini dapat dilihat 

bahwa produk yang diproduksi merupakan produk pesanan, biaya produksi 

langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu 

berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik 

diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan 

di muka, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai 

diproduksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga pokok pesanan 

bermanfaat dalam penetapan harga jual produk di PT. PINDAD (Persero). 

Berdasarkan pembahasan tersebut terlihat bahwa penentuan harga pokok 

produksi secara cermat memiliki arti yang sangat penting untuk keberlanjutan 

usaha perusahaan. Peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penetapan Harga Pokok terhadap Laba Perusahaan pada                 

CV. Sapta Mandiri”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Dari uraian di atas maka dalam skripsi ini beberapa masalah pokok yang 

akan dibahas oleh penulis adalah : 

1. Bagaimana penetapan harga pokok yang diterapkan pada CV. Sapta Mandiri 

2. Bagaimana perkembangan laba yang diperoleh CV. Sapta Mandiri 

3. Seberapa besar pengaruh penetapan harga pokok terhadap laba perusahaan 

pada CV. Sapta Mandiri 

 



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh penetapan harga 

pokok terhadap laba perusahaan pada CV. Sapta Mandiri. Sesuai dengan latar 

belakang penelitian dan pengidentifikasian masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui penetapan harga pokok yang diterapkan pada CV. Sapta Mandiri 

2. Mengetahui perkembangan laba yang diperoleh CV. Sapta Mandiri 

3. Mengetahui besar pengaruh penetapan harga pokok terhadap laba perusahaan 

pada CV. Sapta Mandiri 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi : 

1.   Perusahaan yang bersangkutan. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, 

terutama memberikan gambaran tentang metode penetapan harga pokok. 

2.   Perusahaan sejenis. 

 Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan pendekatan terhadap masalah 

yang telah terjadi berdasarkan metode ilmiah, dengan demikian dapat 

bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan 

pertimbangan perusahaan sejenis dalam pengambilan keputusan berkaitan 

dengan masalah strutur finansial yang akan datang. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Besar-kecilnya laba yang dicapai oleh suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh besar-kecilnya harga pokok produksi atas barang yang 

diperdagangkan. Analisis biaya dan laba dan suatu pemahaman tentang 

perilaku biaya (Matz and Usry, 1980) merupakan suatu contoh yang 

menunjukkan adanya keterkaitan antara biaya dan laba. Oleh karena itu 

perusahaan haruslah dapat bekerja secara efisien sehingga perusahaan mampu 

memberikan produk atau jasa dengan mengorbankan sumber ekonomi yang 

minimum (Moriarity, 1987). 



Dalam perusahaan manufaktur, biaya industri atau harga pokok 

produksi merupakan jumlah yang sangat besar porsinya dibandingkan dengan 

biaya-biaya usaha yang lainnya. Oleh karena itu perusahaan haruslah mampu 

bekerja secara cermat dan teliti dalam menggunakan dan menentukan besarnya 

harga pokok produksi agar dapat dilakukan penekanan biaya produksi. 

Adanya kecermatan dan ketelitian dalam bekerja memungkinkan adanya 

efisiensi bagi perusahaan tanpa menurunkan produktivitas dan kualitas produk 

yang dihasilkan. Hal ini dapat dipahami karena pemotongan biaya pada 

akhirnya dapat merusak kualitas produk, menjauhkan para klien dan pemasok, 

dan memberikan isyarat yang keliru kepada para pemegang saham dan 

masyarakat luas secara keseluruhan (Doyle, 1996). 

Ketelitian dalam menetapkan besarnya harga pokok produksi akan 

ditentukan oleh kompleksitas usaha/kegiatan yang dilakukan perusahaan. 

Perusahaan yang mengolah produknya secara terus menerus atau merupakan 

produksi massa, perlu adanya penentuan besarnya tarif pembebanan biaya 

kepada produk secara cermat. Oleh karena itu, untuk mencapai kecermatan 

dalam perhitungan harga pokok produksi diperlukan prosedur yang jelas dan 

tepat, yang memungkinkan dikembangkannya pengawasan secara efektif 

terhadap biaya-biaya yang dibebankan kepada produk tersebut. Kecermatan 

dalam penentuan harga pokok produk sangat diperlukan sehingga 

ketidaktepatan metode tradisional dalam mengalokasikan biaya-biaya 

overhead kepada produk hanya mendasarkan pada biaya langsung dapat 

dikurangi (Harahap, 1996). 

Banyaknya produk yang dihasilkan dengan berbagai kualitas tersebut 

memerlukan adanya perhitungan harga pokok yang teliti, sehingga dapat 

memberikan atau menetapkan harga yang tepat (layak) untuk setiap jenis asesoris 

yang dihasilkan. Oleh karena itu penghitungan dan penerapan harga pokok yang 

tepat untuk tiap-tiap jenis asesoris yang dihasilkan sangat besar artinya. Suatu 

proses produksi dengan satu bahan baku dan menghasilkan lebih dari satu produk 

akan memunculkan biaya bersama, yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan 



baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan 

identitasnya (Mulyadi, 1990). 

Besar-kecilnya biaya operasi perusahaan sangat berpengaruh terhadap 

penetapan harga jual produk (Purba, 1997). Produk yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan akan memperoleh pasaran atau tidak diantaranya dipengaruhi oleh 

perbandingan harga produk yang dihasilkan dengan harga produk serumpun yang 

dihasilkan oleh perusahaan lain (Purba, 1997). Hanya perusahaan dengan daya 

saing kuat dan bekerja dengan efisiensi tinggi yang tetap mendapatkan peluang 

untuk bersaing di pasar global (Nasehatun, 1999). Perusahaan dalam menetapkan 

atau menghitung biaya produksi haruslah dilaksanakan dengan cermat sehingga 

informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk melakukan pengendalian biaya.  

Perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi dan menerapkannya sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Perusahaan manufaktur yang mengolah 

asesoris menjadi berbagai jenis produk asesoris, perlu melakukan penggolongan 

biaya produksi secara tegas dalam upaya menghitung besarnya harga pokok yang 

dibebankan kepada produk yang dihasilkan. Penghitungan harga pokok produksi 

yang dihasilkan perlu memperhatikan unsur-unsur pembentuk harga pokok 

produksi tersebut, sehingga informasi yang diperoleh kurang sesuai untuk 

pengambilan keputusan bagi manajemen. 

Manajemen sangat memerlukan informasi biaya produksi yang dapat 

diperbandingkan untuk membantu dalam (1) menetapkan laba perusahaan, (2) 

menetapkan target departemen, (3) pengukuran dan pengendalian departemen, dan 

(4) menganalisis dan memutuskan keseimbangan penetapan laba dan tujuan 

perusahaan lainnya (Matz and Usry, 1980). Adanya analisis data biaya produksi 

yang cermat akan memberikan beberapa manfaat pokok yang berupa (1) 

perencanaan laba melalui budget, (2) pengendalian biaya melalui akuntansi 

pertanggungjawaban, (3) pengukuran laba periodik, (4) membantu dalam 

menetapkan harga jual dan kebijakan harga, dan (5) memberi data biaya harga 

pokok yang relevan untuk proses analisis guna pengambilan keputusan (Matz and 

Usry, 1980). 



Keberlanjutan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan diantaranya 

juga ditentukan oleh tingkat efisiensi dan laba yang dicapai oleh perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat laba yang dicapai dengan kemampuan bersaing yang tinggi 

pula, maka kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

semakin besar, demikian juga sebaliknya. Laba yang dicapai oleh perusahaan 

dapat digunakan sebagai salah satu ukuran tingkat perkembangan usaha yang 

dilakukan. Perusahaan tidak akan mengalami perkembangan yang baik apabila 

perusahaan yang bersangkutan tidak pernah memperoleh keuntungan usaha. 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian di atas, maka 

penulis mengajukan hipotesis: “Penetapan harga pokok berpengaruh positif 

terhadap laba perusahaan”. 

 
1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey explanatory, yang menurut 

Singarimbun (1999) ditujukan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan 

cara meneliti hubungan antar variabel yang diteliti. Sedangkan Nazir (2001) 

menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan beberapa konsep 

penelitian di atas, maka penulis memandang tepat bahwa metode survey 

explanatory tersebut digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan 

tujuannya, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh penetapan harga 

pokok terhadap laba perusahaan. 

 
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang tepat sangat penting, karena menentukan baik 

buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan usaha memperoleh 

bahan-bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat 

dipertanggugjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 



1. Metode Observasi 

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat 

indera (Suharsimi, 2006:156). Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan 

untuk mengamati kegiatan pada CV. Sapta Mandiri. 

 

2. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 2006:229). Dalam penelitian ini, 

metode dokumentasi digunakan untuk mencari data-data laporan keuangan pada 

CV. Sapta Mandiri selama beberapa periode. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dimana penulis melakukan penelitian untuk tujuan penyusunan 

skripsi ini adalah pada CV. Sapta Mandiri yang berlokasi di Jl. Melong Tengah 

No. 152, Kota Cimahi, Jawa Barat. Waktu penelitan dilaksanakan selama 3 bulan 

yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2011. 


