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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian  

Pertumbuhan ekonomi pada saat ini memasuki era globalisasi, banyak 

persaingan di dunia usaha untuk merebut dan menguasai pasar. Di era modern ini, 

dunia usaha dan dunia industri sedang mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, terbuktinya dengan semakin banyaknya para pengusaha baik mikro maupun 

makro dengan beragam usaha mereka yang sangat menarik. Banyaknya pelaku 

usaha yang terus menerus bermunculan akan menimbulkan suatu persaingan yang 

sangat ketat diantara usaha sejenis maupun yang tidak sejenis untuk dapat 

menguasai dunia pasar. Pelaku tersebut bisa dari perusahaan besar ataupun 

perusahaan kecil. Terlebih lagi dengan selektifnya konsumen untuk memilih 

barang yang memiliki mutu yang tinggi dengan harga yang relatif murah. Untuk 

itu suatu perusahaan dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat agar mencapai 

tujuan  perusahaan. 

Di mana pelaku perusahaan kecilyang kita sering sebut dengan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) atau Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), 

kelompok usaha ini cenderung kurang memiliki informasi tentang pengembangan 

usahanya, mengelola keuangan, baik pemasukan maupun pengeluarannya. Maka 

UMKM ini perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk bisa mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan untuk dapat bersaing serta dapat mengoptimalkan 

kegiatan produksi dan keuntungan yang maksimal.  
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Oleh karena itu tujuan perusahaan adalah pencapaian laba yang 

semaksimal mungkin dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin agar 

dapat bersaing dipasaran. Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin 

ketat, maka perusahaan dituntut untuk mampu merencanakan dan menetapkan 

kebijakan seperti penentuan harga pokok produksi agar kelangsungan hidup 

perusahaan dapat bertahan dan berkembang. 

Beberapa manfaat informasi penentuan harga pokok produksi adalah 

untuk menentukan harga jual. Dalam menentukan harga jual terlebih dahulu harus 

diketahui harga pokok dari pembuatan produknya dan besar biaya produksi yang 

dikeluarkan, sehingga produk tersebut dapat bersaing dengan produk lain di 

pasaran. Perhitungan harga pokok dilakukan degan menjumlahkan seluruh unsur 

biaya produksi, sedangkan harga pokok produksi per unit ditentukan dengan 

membagi seluruh total biaya produksi yang dihasilkan atau diharapkan akan 

dihasilkan.  

Salah satu metode yang digunakan dalam menghitung biaya produksi 

adalah metode harga pokok jenuh atau dinamakan full costing merupakan metode 

penentuan harga pokok produksi yang mempertimbangkan semua unsur biaya 

produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, 

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Metode ini diharapkan 

akan memberikan hasil yang akurat dalam memberikan informasi dan penentuan 

harga pokok produksi secara tersetruktur serta mendetail mengenai perencanaan 

yang dapat dihasilkan produk berkualitas membantu dalam menentukan harga 

jual dan harga pokok produksi, serta mampu membantu mengurangi overcosting 
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atau undercosting tepatnya pada UKM untuk lebih mampu bersaing dengan 

perusahaan lain dalam segi harga. 

Strategi tersebut tentunya menimbulkan persaingan yang sangat ketat antar 

usaha. Salah satu faktor yang biasanya sulit diatasi dalam persaingan dunia usaha 

adalah penentuan harga jual produk. Harga pokok produksi merupakan salah satu 

bagian yang paling penting dalam manajemen perusahaan untuk menentukan 

harga jual suatu produk. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang 

sangat penting mengingat manfaat informasi harga pokok produksi adalah untuk 

menentukan harga jual produk, pemantauan realisasi  biaya produksi, perhitungan 

laba rugi periodik serta penentuan harga pokok persediaan produk jadi dan 

produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. 

Kegiatan produksi memerlukan pengorbanan sumber ekonomi berupa 

berbagi jenis biaya untuk menghasilkan produk yang akan dipasarkan. Biaya-

biaya ini akan menjadi dasar dalam penentuan Harga Pokok Produksi (HPP). 

Harga pokok produksi secara umum diartikan penjumlahan seluruh pengorbanan 

sumber ekonomi yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk. 

Perhitungan harga pokok produk dapat digunakan untuk menentukan harga jual 

yang akan diberikan kepada pelanggan sesuai dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi. Elemen-elemen yang membentuk menjadi 

tiga golongan besar yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. Ketiga biaya tersebut harus dicatat dan diklasifikasikan secara 

cermat sesuai dengan jenis dan sifat biaya tersebut. Hal ini dikarenakan untuk 
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mempermudah perusahaan mengetahui berapa besarnya biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang disebut harga pokok produksi. 

Dalam penetapatan harga pokok produksi memperhitungkan semua 

elemen biaya yang terjadi dalam kegiatan produksi, di mana dalam hal metode 

yang digunakan adalah metode Full costing. 

Metode full costing  digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis biaya 

dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya karena pada teknik 

ini biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk jadi atau ke harga pokok 

penjualan berdasarkan tarif yang ditentukan pada aktivitas normal atau aktivitas 

yang sesungguhnya terjadi.  Metode  full costing memperhitungkan biaya tetap 

karena biaya ini dianggap melekat pada harga pokok persediaan baik barang jadi 

maupun persediaan barang dalam proses  yang belum terjual dan dianggap harga 

pokok penjualan jika produk tersebut sudah habis dijual. Dengan demikian maka 

perusahaan akan memperoleh biaya yang akurat serta dapat menetapkan harga 

jual yang lebih kompetitif. 

Sukabumi merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah 

UKM yang banyak dengan jenis usaha yang dominan yaitu makanan. Makanan 

merupakan jenis usaha di Sukabumi yang saat ini berkembang dengan pesat, 

banyak orang yang menyukai kuliner. Hasil produksi makanan tersebut biasanya 

dijual ditoko-toko kelontong atau tempat oleh-oleh , dan biasanya mempunyai 

toko sendiri atau ada juga yang biasanya mereka berjualan dengan online.  

UMKM SEHI yang berada di Kota Sukabumi adalah bidang usaha yang 

bergerak dalam bidang pengelolaan makanan cemilan yaitu  kripik singkong 
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dengan berbagai jenis rasa seperti, rasa original, rasa bawang, rasa Lombok ijo, 

dan rasa jagung bakar. Bahan baku produk ini diambil langsung dari petani 

wilayah Sukabumi. UMKM SEHI juga telah memiliki surat ijin usaha 

perdagangan (SIUP) NOMOR:503/MIKRO/VI/ KPMPT/2012 kegiatan usaha 

(KBLI) 10794. Berhubung kualitas dari bahan baku ini terjamin maka perlunya 

perhitungan harga pokok produksi yang sesuai dengan kaidah akuntasi biaya agar 

nantinya perusahaan dapat menentukan harga jual yang sesuai dengan 

pengeluaran untuk biaya produksi.  

Dalam penelitian ini penulis  akan mencoba menerapkan metode 

penentuan harga pokok produksi pada UMKM di Sukabumi. Berdasarkan  hasil 

penjajagan yang penulis lakukan melalui wawancara dan observasi yang sudah 

penulis lakukan pada pimpinan dari SEHI “bahwa harga pokok produksi 

seringkali mengalami naik turunnya harga pokok produksi dan tidak adanya tahap 

pengelompokkan serta penggolongan biaya yang terjadi pada saat produksi 

maupun non produksi”. 

Dalam penelitian ini penulis  akan mencoba menerapkan metode 

penentuan harga pokok produksi pada UMKM di Sukabumi. Penulis akan 

melakukan penulisan tentang penentuan harga pokok produksi pada UMKM 

SEHI Sukabumi, berdasarkan uraian masalah diatas yang telah penulis uraikan, 

maka penulis tertarik untuk mengetahui analisis penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan metode full costing dan melakukan penelitian pada UMKM SEHI  
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Kripik Singkong dengan mengambil judul " Analisis Penentuan Harga 

Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing pada UMKM SEHI 

Kripik Singkong Kota Sukabumi". 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah diuraikan, penulis 

mengidentifikasi masalah pada UMKM SEHI dalam melakukan perhitungan 

harga pokok produksi disebabkan oleh kurang terincinya dalam menghitung biaya 

yang dikeluarkan dalam proses produksi. Dan UMKM SEHI Kota Sukabumi 

belum melakukan perhitungan akan biaya bahan baku langsung secara tepat. 

Pemilik dalam perhitungan biaya bahan baku juga tidak memperhitungkan 

persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku. Dan penulis juga 

mengidentifikasikan masalah yang dialami UMKM SEHI periodic tahun 2016-

2018 terdapat penentuan harga pokok produksi yang masih overcosting atau 

undercosting Hal ini berdampak kurang baik terhadap perusahaan.  

Oleh karena itu perlu adanya perhitungan metode  yang baik untuk 

kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Faktor inilah yang harus 

diselesaikan oleh  perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang akan dianalisis oleh penulis adalah: 

Bagaimanakah analisis penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode full 

costing pada UMKM SEHI periode tahun 2016-2018 ? 
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.4.1  Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan 

mengolah data mengenai penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode 

Full Costing  pada UMKM SEHI Keripik Singkong Kota Sukabumi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

- Untuk mengetahui analisis penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan metode full casting UMKM SEHI periode tahun 2016 - 

2018. 

 

1.4.2  Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan praktis. 

Adapun kegunaan hasil penelitian ini dapat penulis uraikan antara lain :  

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penulisan lebih 

lanjut dan dapat memberikan kontribusi dari segi pemikiran dan ilmu 

pengetahuan mengenai analisis penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan metode full costing. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan selain berguna bagi penulis, juga 

dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

- Bagi penulis 
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Penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

perkuliahan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang 

telah dipelajari selama kuliah. 

- Bagi perusahaan 

Menjadi sumbangan pikiran atau sebagai masukan yang dapat 

membantu perusahaan dalam memecahkan dan mengantisipasi 

masalah yang berkaitan dengan penulisan ini sehinggga dapat menjadi 

bahan peertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan. 

- Bagi pihak lain 

Penelitian ini selain memberi informasi juga sebagai referensi bagi 

pihak lain, baik itu mahasiswa, maupun kalangan lain dalam 

melaksanakan penelitian yang permasalahannya sama, dan diharapkan 

penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir bagi setiap pembaca 

mengenai analisis penentuan harga pokok produksi. 

 

1.5  Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM SEHI Kota Sukabumi yang 

bertempat di Jl. Pemuda II NO.27 Tipar Citamiang Kota Sukabumi. 

 

1.5.2 Lamanya Penelitian 

 Jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis kurang lebih 7 (empat) 

bulan, yaitu bulan Oktober 2018 sampai bulan April 2019. Di mana selama kurun 
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waktu tersebut, penulis melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari 

persiapan penelitian sampai dengan pengujian. Namun sampai saat ini masih 

dalam tahap penjajakan dan pengumpulan data. 

 Adapun jadwal penelitian tersaji dalam tabel berikut : 

 

Tabel 1.1 

Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan Penelitian 
 

No Kegiatan Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei 

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

1 

Pengajuan 

Judul 

                                

2 Survey Awal                                 

3 

Bimbingan 

usulan 

penelitian 

                                

4 

Seminar 

usulan 

penelitian 

                                

5 Penelitian                                 

6 

Penyelesaian  

dan 

bimbingan 

skripsi 

                                

7 

Sidang 

Skripsi 

                                

8 Perbaikan                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


