
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini secara tidak langsung telah 

mendorong persaingan bisnis diberbagai bidang. Perusahaan harus memiliki strategi 

dan metode yang tepat sehingga produknya dapat tetap bersaing dengan produk 

kompetitor. Sebuah industri atau perusahaan yang proses produksinya dimulai dengan 

mengolah bahan baku menjadi suatu produk jadi sangat membutuhkan perhitungan 

atau penentuan harga pokok produksi yang nantinya akan menjadi acuan dalam 

penentuan harga jual. Pendekatan umum dalam penetapan harga jual adalah 

menambahkan angka perkiraan laba (markup) pada harga pokok produksi, atau 

dengan kata lain seluruh biaya  atau total biaya penuh ditambah dengan presentase 

laba yang diharapkan oleh perusahaan. Pendekatan ini disebut dengan cost-plus 

pricing, Mulyadi (2010) . 

Dalam menentukan harga pokok produksi, perusahaan harus menentukan 

metode yang tepat sehingga nantinya dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan 

harapan dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Dalam memperhitungkan 

unsur-unsur biaya dalam harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan yaitu full 

costing dan variable costing, Mulyadi (2010). 

Metode full costing adalah metode penentuan kos produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri 

dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, 

baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Sedangkan Metode variable costing 
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adalah metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya 

produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, 

Mulyadi (2010). 

PT Indokom Samudera Persada merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan pembekuan udang sehingga mutu suatu produk 

menjadi hal yang paling utama. Selama ini, dalam melakukan perhitungan harga 

pokok dan harga jual produknya, PT Indokom Samudera Persada belum memasukan 

semua unsur biaya yang dikeluarkan secara terperinci dalam proses produksi 

sehingga menghasilkan informasi yang kurang tepat dan akurat dalam menentukan 

harga pokok produksi serta harga jualnya. Oleh karena itu, untuk memperkecil 

kesalahan yang terjadi, metode yang tepat digunakan untuk menghitung harga pokok 

produksi adalah metode full costing, karena metode penentuan harga pokok produk 

yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun 

variabel kepada produk.  

Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik baik yang tetap maupun 

variabel dibebankan kepada produk yang di produksi atas dasar tarif   yang ditetapkan 

dimuka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead pabrik yang 

sesungguhnya. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetap akan melekat pada harga 

pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi yang belum 

terjual, dan baru dianggap sebagai biaya apabila produk jadi tersebut dijual. Biaya 

produksi yang dihitung dengan pendekatan metode full costing terdiri dari biaya 
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baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dan biaya overhead 

variable, Mulyadi (2010). 

Dalam laporan tugas akhir ini, Metode Full Costing digunakan untuk  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini,yaitu: 

1. Bagaimana menerapkan Harga Pokok Produksi menggunakan metode Full 

Costing  pada PT Indokom Samudera Persada? 

2. Bagaimana merancang Aplikasi perhitungan Harga Pokok Produksi untuk 

mengukur kinerja perusahaan menggunakan metode Full Costing pada PT 

Indokom Samudera Persada? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Biaya yang digunakan untuk menghitung Harga Pokok Produksi yaitu biaya 

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

overhead variable. 

2. Sistem hanya menghasilkan output berupa Laporan Harga Pokok Produksi. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah,makan tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menerapkan metode Full Costing untuk menghitung Harga Pokok Produksi 

pada PT Indokom Samudera Persada. 

2. Membuat aplikasi untuk menghitung Harga Pokok Produksi pada PT 

Indokom Samudera Persada. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah perusahaan untuk menghitung Harga Pokok Produksi 

menggunakan metode Full Costing. 

2. Membantu perusahaan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.  

1.6 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan dialog dengan Kasi 

Accounting dan mengajukan pertanyaan yang terlibat dalam perhitungan 

harga pokok produksi. (Dokumen wawancara terlampir). 

2. Metode Pengamatan (Observation) 

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan secara 

langsung mempelajari sistem yang digunakan dalam proses perhitungan harga 

pokok produksi pengolahan frozen shrimp pada PT Indokom Samudera 

Persada. 

3. Tinjauan Pustaka 

Merupakan pengumpulan data dengan membaca buku–buku kemudian 

mempelajari dengan cara mencari sumber teori pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan sebagai referensi dalam 

penyusunan laporan tugas akhir. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan pengungkapan dasar teori-teori yang mendasari pembahasan 

secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III Analisis dan Perancangan  

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta tahapan analisis 

sitem yang sedang berjalan pada perusahaan serta pengembangan sistem yang 

dibuat. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang evaluasi sistem, cara menggunakan sistem dan 

menampilkan hasil penelitian. 

BAB V Simpulan dan Saran 

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas dalam bab 

sebelumnya dan kemudian diberikan saran-saran yang berkaitan dengan tugas 

akhir ini. 

Daftar Pustaka 

LAMPIRAN 

 


