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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tujuan 

tersebut ialah mendapatkan laba. Dalam mencapai tujuannya suatu perusahaan 

menerapkan sistem penggunaan biaya yang baik sehingga mencapai laba optimal 

dengan menggunakan biaya yang minimal. Suatu perusahaan harus tepat dalam 

penentuan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat menunjukkan besarnya 

harga pokok produk yang dihasilkan.  

Perhitungan harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar untuk 

menetapkan harga jual dan laba. Perhitungan harga pokok produksi membutuhkan 

informasi biaya-biaya seperti, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik. Perhitungan tersebut haruslah dilakukan dengan cermat dapat 

berpengaruh pada harga jual yang akan ditetapkan. Dengan adanya informasi 

harga pokok produksi dapat membantu pihak manajemen untuk mengambil 

keputusan mengenai suatu produk yang dihasilkan baik tentang harga jual maupun 

keputusan lain.  

Depot Kusen Amanah termasuk jenis usaha manufaktur yaitu usaha yang 

mengubah bahan baku dasar menjadi produk yang siap dijual kepada konsumen. 

Produk yang dihasilkan oleh Depot Kusen Amanah ini berupa kusen, daun pintu 

dan daun jendela. Depot Kusen Amanah Palembang didirikan sejak tahun 1994, 

telah mengalami pasang surut dalam kegiatan usaha. Berdasarkan wawancara 

yang telah dilakukan kepada pemilik usaha, untuk kegiatan yang dilakukan pada 

Depot Kusen Amanah ini berdasarkan tingkat pesanan para konsumennya, dalam 

kegiatan produksi pihak pemilik masih menghitung dengan cara yang sederhana, 

yaitu menghitung jumlah total biaya yang telah digunakan. Berikut merupakan 

tabel penentuan harga pokok produksi berdasarkan Depot Amanah. 
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Tabel 1.1 Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Depot 

Amanah Palembang 

No. Produk 

Bahan 

Upah (5) 

Total 

Modal 

(3)+(4)+(5) 

Harga Jual Kayu 

(1) 
Satuan 

Harga 

Kayu/Satuan 

(2) 

Jumlah 

Kayu Yang 

Diggunakan 

(1)x(2) = (3) 

Kaca (4) 

1 

Kusen  
Pintu atau 

Jendela 
Kolim 

1,25 Batang Rp  151.429 Rp 189.286 Rp     - Rp 100.000 Rp 289.286 Rp 350.000 

2 

Daun 

Pintu 

Merawan 

3 Keping Rp  212.000 Rp 636.000 Rp     - Rp 200.000 Rp 836.000 Rp 900.000 

3 

Daun 

Jendela 

Merawan 

0,5 Keping Rp  212.000 Rp 106.000 Rp70.000 Rp 100.000 Rp 276.000 Rp 300.000 

Sumber: Depot Amanah Palembang 

Pemilik Depot Amanah hanya menghitung biaya bahan baku dan upah 

tenaga kerja langsung. Perhitungan ini mengakibatkan ketidaksesuaian penerapan 

metode perhitungan harga pokok produksi dimana dalam penerapannya 

perhitungan harga pokok produksi ini memperhitungkan biaya kepada suatu 

produk atau pesanan atau jasa yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan 

seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya produksi variabel 

(Bastian dikutip Wuryansari, 2016). Unsur-unsur biaya produksi tersebut seperti 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.  

Berdasarkan pemaparan diatas dalam penentuan harga jual produk pada 

Depot Amanah belum pernah dilakukan perhitungan harga pokok produksi, hal ini 

dapat mengakibatkan perusahaan tidak dapat menentukan harga jual produk yang 

tepat berdasarkan perhitungan biaya-biaya pokok produksi, sehingga dapat 

mempengaruhi laba kotor perusahaan dan  perusahaan tidak mengetahui berapa 

biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan produksinya. Sehubungan 

dengan itu, maka penulis tertarik untuk mengambil Judul Laporan Akhir yaitu, 

“ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA DEPOT 

AMANAH PALEMBANG”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang sebelumnya, maka penulis dapat 

merumuskan masalah yaitu bagaimana sebaiknya perhitungan harga pokok 

produksi pada depot amanah agar dapat menentukan harga jual untuk mencapai 

laba yang optimal? 

 

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, agar penulisan laporan akhir ini 

terarah dan tidak menyimpang, maka penulis hanya membahas mengenai 

bagaimana perhitungan harga pokok produksi pada produk kusen pintu kolim, 

kusen jendela kolim, daun pintu merawan dan daun jendela merawan berdasarkan 

perhitungan yang ditentukan oleh perusahaan dan berdasarkan metode full 

costing.  

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan dan perbandingan penetapan harga pokok produksi 

menurut Depot Amanah dengan penetapan harga pokok produksi 

berdasarkan metode full costing. 

1.4.2. Manfaat Penulisan 

1.4.2.1. Manfaat bagi Perusahaan 

 Laporan ini dapat dijadikan bahan masukan atau 

saran bagi perusahaan dalam perhitungan harga pokok 

produksi yang lebih terperinci dan mencangkup semua 

biaya-biaya yang dikeluarkan. 

1.4.2.2. Manfaat bagi Penulis 

 Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

memperluas wawasan penulis dalam mempraktekkan 
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pengetahuan mengenai perhitungan harga pokok produksi, 

dalam hal ini penulis menerapkannya pada Depot Amanah 

Palembang. 

1.5. Metodelogi Penelitian 

1.5.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis 

langsung dari objek penelitian yaitu Depot Kusen Amanah 

Palembang antara lain.: 

1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan 

diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan 

langsung dari objeknya (Yusi dan Idris, 2012:6). Dalam 

penulisan laporan ini data primer didapat dengan cara 

wawancara langsung dengan pemilik Depot Kusen 

Amanah Palembang, seperti mengenai jenis dan harga 

bahan baku. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam 

bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak 

lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi (Yusi dan 

Idris, 2012:6). Data sekunder dalam laporan ini ialah bukti 

penjualan berupa nota yang disediakan oleh Depot 

Amanah. 

1.5.2. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data penulisan Laporan Akhir pada 

Depot Kusen Amanah Palembang ini adalah dengan menggunakan 

beberapa metode, antara lain: 

1. Riset Lapangan 

Wawancara adalah percakapan dua arah atas 

inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari 
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responden (Yusi dan Idris, 2016:114). Pada penelitian ini 

pihak tersebut adalah pemilik Depot Kusen Amanah 

Palembang. 

2. Riset Kepustakaan (Library Search) 

Pengertian Riset Kepustakaan merupakan 

pengambilan data yang dilakukan penulisan dengan cara 

membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan permasalahan sebagai bahan masukan penelitian 

yang bermanfaat untuk melengkapi laporan akhir. 

 

1.5.3. Metode Analisis Data 

Pada  penelitian Laporan ini penulis menggunakan metode 

kualitatif dan metode deskriptif data kualitatif dan data kuantitatif. 

1 Metode Analisis Deskriptif Kualitatif  

Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam 

bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2008:15). 

Data kualitatif didapat melalui teknik wawancara dengan 

pemilik Depot Kusen Amanah, sehingga data yang 

diperoleh dapat langsung dikaitkan dengan permasalahan 

yang ada. 

2 Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, 

atau data kuantitif yang diangkakan (Sugiyono, 2008:15). 

Dalam penelitian ini data kuantitatif dianalisis dengan 

perhitungan harga pokok produksi menggunakan 

pendekatan full costing. 

Rumus perhitungan harga pokok produksi 

menggunakan pendekatan full costing, sebagai berikut: 
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Biaya bahan baku   xxx 

Biaya tenaga kerja langsung  xxx 

Biaya overhead tetap   xxx 

Biaya overhead varibel   xxx_+ 

Biaya produksi    xxx 

 


