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Tujuan dari penenlitian ini adalah untuk melakukan perhitungan HPP secara
terkomputerisasi dan menggunakan metode full costing, yang menjadi objek
penelitian penulis adalah CV Asia Konveksi yaitu perusahaan industri pembuatan
pakaian jadi berupa pakaian wanita, pria, anak-anak, pakaian olahraga maupun
pakaian-pakaian partai politik. Perhitungan HPP dilakukan oleh bagian keuangan
ketika melakukan transaksi pemesanan dengan konsumen, biaya-biaya yang
didapat dari perhitungan HPP yaitu biaya-biaya pembelian bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik (BOP).
Penelitian penentuan HPP untuk penentuan harga jual pada CV Asia
Konveksi mengacu pada teori Mochammad Anshar Hawari Rifqi (2014:191)
HPP adalah jumlah dari biaya bahan baku, tenaga kerja lngsung, dan biaya
overhead pabrik. Kemudian diperjelas oleh Andre Hendri Slat (2013:115) HPP
adalah keseluruhan biaya-biaya yang dikorbankn mulai dari pembelian bahan
kemudian diproses menjadi barang jadi sampai kemudian dipertukarkan dipasar.
Sedangkan harga jual menurut Zulia Hanum (2013) harga jual adalah didalam
memsarkan suatu produk, harg merupakan komponen utama dlam menghadapi
persaingn dalam menentukn kedudukan perusahaan dipasar.
Dengan menggunakan metode perusahaan dapat diketahui total harga pokok
produksi untuk 5 kaos oblong ukuran SMP sebesar Rp. 234.500 untuk harga perunit sebesar Rp. 46.900 sedangkan untuk 5 kaos oblong ukuran SD harga pokok
produksi sebesar Rp. 122.000 harga per-unit sebesar Rp. 24.400. kemudian
dengan menggunakan metode full costing dapat diketahui total harga pokok
produksi untuk 5 kaos oblong ukuran SMP sebesar Rp. 246.500, untuk harga
pokok produksi per-unit sebesar Rp. 49.300, lalu untuk 5 kaos oblong ukuran SD
didapat harga pokok produksi sebesar Rp. 134.000 dan harga pokok produksi perunit sebesar Rp. 26.800.
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