
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) punya peranan yang sangat 

vital dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tidak hanya di negara 

berkembang tetapi juga di negara maju. UMKM di Indonesia sangat diharapkan 

dapat terus berperan optimal dalam penyerapan tenaga kerja untuk menanggulangi 

angka penggangguran. Data BPS menyatakan bahwa jumlah UKM terus 

meningkat dan tetap mendominasi jumlah perusahaan. Sudah sejak awal era orde 

baru hingga sekarang pemerintah Indonesia begitu banyak menjalankan program 

untuk mendorong perkembangan UKM (Tambunan : 2009). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun 2015 jumlah pengangguran di 

Indonesia meningkat 300 ribu orang, sehingga total mencapai 7,45 juta orang.  

Wakil Walikota Dumai, H. Agus Widayat (2012) mengatakan bahwa UMKM 

dapat mengatasi masalah perekonomian serta menciptakan peluang kerja yang 

cukup besar sehingga sangat membantu upaya Pemerintah dalam mengurangi 

angka kemiskinan dan pengangguran dikota Dumai.  

Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan (2011) mengatakan bahwa di  

tahun 2009 jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada 2011 sudah 

bertambah menjadi 55,2 juta unit. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga 

kerja, dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang 

terserap bertambah 15 juta orang. Hal ini mencerminkan peran serta UKM 
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terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi 

pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor riil. 

UKM di Indonesia masih lemah dalam banyak hal, termasuk lebih 

berpusat pada produksi berteknologi rendah (Tambunan : 2009).  Kelemahan 

lainnya yang dimiliki UKM adalah penghitungan akuntansi yang masih 

tradisional terutama dalam menghitung harga pokok produksi, Paridipta (2014) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa UKM Wingko Babat Pak Sumardi dalam 

penghitungan harga pokok produksi masih menggunakan cara penghitungan yang 

sederhana. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, total biaya sebulan 

menurut penghitungan UKM adalah Rp 43.952.500,00 dengan produksi sebulan 

150.000 wingko diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp 293,00. 

Hasil penghitungan yang dilakukan Paridipta (2014) adalah Rp 

45.828.500,00 untuk total biaya sebulan dengan jumlah produksi sebulan 150.000 

dan diperoleh harga pokok produksi Rp 306,00. Penelitian yang dilakukan oleh 

Septian (2010) menunjukan hal yang sama, yaitu Perhitungan biaya yang 

dibebankan kurang tepat karena adanya biaya yang belum dipisahkan dan 

dibebankan ke produk, sehingga harga pokok produksi yang dihitung juga kurang 

tepat.  Harga pokok produksi yang dihitung oleh PT Tri Cakrawala Adiguna 

menjadi lebih rendah.  Harga pokok produksi yang kurang tepat tersebut akan 

mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan dan tingkat keuntungan 

yang diharapkan berdasarkan harga jual yang telah ditetapkan. 
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Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk, Sukrisno (2015) mengatakan 

efisiensi harus selalu ditekankan  dengan harga pokok produksi US$ 15.000 per 

ton jika harga produk US$ 16.000 per ton masih untung. Sekretaris Perusahaan 

Timah, Nugroho (2013) mengatakan laba bersih ditentukan harga pokok produksi 

sementara harga pokok sangat ditentukan produksi, semakin tinggi produksi 

semakin kecil harga pokok. Sebelumnya biaya pokok produksi sangat bergantung 

pada pembelian hasil produksi dari pihak ketiga atau penambang lokal.   

Salah satu instrumen untuk mendorong petani tetap menanam tebu seperti 

yang dikatakan oleh Yudi Wahyudi, PBT Ahli Dirat Tanaman Semusim dan 

Rempah adalah adanya jaminan harga terutama pada saat masa puncak produksi, 

yang dituangkan dalam bentuk harga pokok produksi  gula melalui Keputusan 

Pemerintah. Sehingga diperlukan patokan HPP untuk melindungi petani dimana 

salah satu komponen untuk menentukan HPP gula adalah harga pokok produksi  

gula petani. Oleh sebab itu diperlukan harga gula yang wajar bagi petani agar 

petani tetap bergairah dalam menanam tebu.  

Harga pokok produksi dapat diartikan sebagai jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi dalam periode 

tertentu.  Harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

pengolahan bahan baku menjadi produk jadi.  Manajemen harus mempunyai 

perencanaan yang matang agar dapat menetapkan harga pokok produksi yang 

tepat, sehingga tidak salah dalam menentukan harga (Mulyadi, 2009:16). 
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Harga pokok produksi akan menjadi acuan manajemen dalam menentukan 

harga jual seperti yang dikatakan oleh mantan direktur BULOG Lely Pelitasari 

Soebekty (2015), jika terlalu tinggi dalam menentukan harga pokok produksi 

berdampak pada tinggi harga ditingkat penjual.  Harga pokok produksi yang 

rendah pun akan menurunkan harga produk seperti yang terjadi pada saat mentri 

perdagangan, Muhammad Lutfi (2014) menetapkan harga pokok gula terlalu 

rendah yang mengakibatkan harga gula menurun.   

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asep Muhammad Nabawi 

(2012) menyatakan harga jual didasarkan pada harga pokok produksi positif 

terhadap harga jual. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Derya (2007) 

menyatakan bahwa dengan bantuan metode ABC, perusahaan menyadari bahwa 

biaya produknya lebih rendah dari biaya yang didapat dari biaya proses. Hassan 

(2015) dalam penelitiannya mengatakan hal yang sama bahwa sistem ABC dapat 

membuat perusahaan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari profabilitas 

produk mereka 

 Mengingat pentingnya penetapan harga pokok produksi yang akurat sebagai 

dasar penetapan harga jual,  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

pada pabrik keripik singkong Sari Asih dengan judul “ANALISIS 

PERBANDINGAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI 

MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING DAN METODE ACTIVITY 

BASED COSTING DALAM MENENTUKAN HARGA JUAL”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memperjelas dan mempertegas 

masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah sesuai dengan 

judul, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah.  Adapun ruang 

lingkup yang akan dibahas oleh penulis yaitu: 

1. Perhitungan harga pokok produksi jika menerapkan sistem activity 

based costing untuk menentukan harga jual pada pabrik keripik 

sibngkong Sari Asih. 

2. Perhitungan harga pokok produksi jika menerapkan sistem full 

costing untuk menentukan harga jual pada pabrik keripik sibngkong 

Sari Asih. 

3. Perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi melalui metode 

full costing jika dibandingkan dengan menerapkan sistem activity based 

costing dalam menentukan harga jual. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, 

mengevaluasi, mengumpulkan data sesuai dengan pembahasan yang diteliti, 

kemudian data yang telah terkumpul diolah, dianalisis, dan disajikan 

interpretasinya.   
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Sedangkan tujuan penulis dalam melakukan penelitian pada pabrik keripik 

singkong Sari Asih ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai : 

1. Perhitungan harga pokok produksi jika menerapkan sistem activity 

based costing untuk menentukan harga jual pada pabrik keripik 

singkong Sari Asih. 

2. Perhitungan harga pokok produksi jika menerapkan sistem full 

costing untuk menentukan harga jual pada pabrik keripik singkong Sari 

Asih. 

3. Perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi melalui metode 

full costing jika dibandingkan dengan menerapkan sistem activity based 

costing dalam menentukan harga jual. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di pabrik keripik singkong 

Sari Asih ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

banyak pihak, antara lain sbb : 

 

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu 

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi, 

khususnya pada akuntansi biaya yaitu harga pokok produksi dan 

pengaruhnya terhadap penentuan harga jual 

 

 



7 

 

2. Kegunaan operasional : 

a. Bagi Pemilik Usaha 

Dapat memberikan pemecahan masalah bagi pemilik usaha, dan 

sebagai acuan bagi usahanya dalam meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas kegiatan operasional usaha khususnya dalam 

menentukan harga jual dengan menghitung harga pokok 

produksi. 

b. Bagi Pihak Lain 

Dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan, dan bahan 

kepustakaan atau sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, 

wawasan, serta pengalaman yang lebih mendalam mengenai 

harga pokok produksi sesuai dengan ilmu akuntansi biaya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di pabrik keripik singkok Sari Asih 

Jalan Cibangbangan Gamblung Kampung Babakan Situ Cileunyi Wetan 

Kecamatan Cileunyi.  

Tabel 1.1 

Agenda Penelitian 

 

 

NO KEGIATAN 

MARET APRIL MEI       JUNI JULI 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penentuan judul 
                                

2 Pengajuan Judul 
                                

3 

Pengajuan Surat 

Izin Penelitian 
                        

        

4 Penelitian 
                                

5 

Menyusun 

Laporan 
                        

        

6 Bimbingan 
                               

7 Persiapan Sidang 
                                


