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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan dunia usaha pertanian kopi saat ini sedang berkembang 

pesat. sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi. 

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional sangat didukung oleh 

sektor pertanian. Peran sektor pertanian antara lain sebagai penyedia pangan, 

bahan baku Industri, meningkatkan ekspor dan devisa, memberikan kesempatan 

kerja Dan peluang untuk memulai bisnis dan meningkatkan keuntungan. 

Pembangunan sektor pertanian dapat dicapai melalui Berbagai subsektor, 

termasuk tanaman pangan, perikanan, Peternakan, perkebunan dan kehutanan. 

Banyaknya sektor pertanian yang terus bermunculan menyebabkan terjadinya 

persaingan antar sektor sejenis. Pendirian dan pengoperasian sektor pertanian ini 

memiliki tujuan atau rencana yang ingin dicapai.  

Diantara banyak tujuan, yang terpenting adalah menghasilkan 

keuntungan.Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 

keuntungan. Cara pertama adalah menaikkan harga. Tindakan ini memang bisa 

memperbaiki keuntungan, tetapi dalam kondisi kompetitif yang semakin ketat 

menaikkan harga dapat menyebabkan konsumen  membeli produk pesaing 

dengan harga yang lebih rendah namun kualitas produk tetap tidak berubah. 

Metode kedua adalah mengurangi biaya produksi dan komponen biaya sirkulasi 

bisa ditekan sekecil mungkin. Biaya produksi yang tidak terkendali akan 
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menyebabkan kenaikan harga pokok produksi terlalu tinggi, Ini pada akhirnya 

akan mengurangi keuntungan. Untuk biaya produksi seharusnya diperhitungkan 

dengan benar sehingga dapat menimbulkan biaya produksi yang benar. 

Sektor pertanian merupakan bagian penting perekonomian nasional karena 

sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap dana 

pemerintah. Ini bisa dilihat dari jumlah orang yang bekerja disektor pertanian. 

Hal tersebut terlihat dari peran sektor pertanian yang berkontribusi pada pasokan 

pangan dan kontribusi devisa negara melalui ekspor dan lain sebagainya. Hasil  

pertanian yang paling banyak di indonesia diantaranya adalah kopi. Salah satu 

penghasil koi terbesar di Indonesia adalah Provinsi Lampung. Pada tahun 2020 

Lampung merupakan pemasok kopi robusta di Indonesia dengan rata-rata 

produksi mencapai 100.000-120.000 ton per tahun dengan luas areal kopi 

mencapai 163.837 hektar, (nusadaily.com, 2020). Kopi merupakan salah satu 

komoditas andalan dari Lampung untuk diekspor. Rata rata Lampung mampu 

berkontribusi 24,19 persen dari produktivitas kopi nasional, (nusadaily.com, 

2020). 

Desa rata agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat adalah 

salah satu wilayah Provinsi Lampung yang memiliki potensi yang tinggi untuk 

menghasilkan produksi kopi. Areal panen dan produksi kopi di  Desa rata agung 

meningkat setiap tahun nya namun masih sangat banyak masyarakat yang 

bekerja sebagai petani kopi masih belum bisa memenuhi kebutuhan ekonomi 

nya dikarenakan harga kopi yang relatif rendah. Ini dikarenakan 

memperhitungkan biaya-biaya produksi yang belum dihitung secara lebih 
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terperinci. Memproduksi produk yang akan dipasarkan memerlukan  sumber 

daya ekonomi, termasuk bahan baku, bahan penolong dan Jenis biaya lain untuk 

menghasilkan produk yang dapat dipasarkan. Biaya-biaya ini yang akan menjadi 

dasar penentuan biaya produksi (HPP). Menurut Feblin, dkk.  (2019) Harga 

pokok produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu 

barang. 

Biaya produksi memiliki pengaruh yang besar dalam menghitung 

keuntungan yang akan didapatkan para petani. Biaya penanaman kopi 

merupakan total biaya produksi petani kopi saat dalam proses budidaya selama 

musim tanam. Karena produsen kopi juga berorientasi pada keuntungan oleh 

karena itu, hal ini tidak terlepas dari masalah merealisasikan keuntungan dan 

perhitungan modal dari penanaman hingga panen. Pentingnya menentukan biaya 

produksi untuk menghasilkan produk berkualitas bagi petani. biaya adalah 

pengorbanan yang harus dibayar perusahaan untuk memproduksi atau 

memproduksi barang atau jasa. Karena produk yang berkualitas tentunya  akan 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar. 

Penetapan harga pokok produksi bertujuan untuk menentukan harga pokok 

persatuan produk yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut diserahkan, 

maka perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima 

perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya lainnya, Maka ketelitian dan ketepatan 

melakukan perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan karena apabila 

terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan (Feblin, dkk. 2019).  
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Pentingnya menghitung harga pokok produksi untuk mengetahui seberapa 

besarnya biaya yang dikeluarkan petani dalam kegiatan pertanian untuk 

mengetahui harga jual produk pertanian apakah mendapatkan keuntungan atau 

tidak pada saat menjualnya. Harga pokok produksi mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap perhitungan laba rugi, apabila petani salah atau tidak tepat dalam 

menentukan biaya produksi maka akan menimbulkan kesalahan dalam 

menentukan keuntungan dan kerugian. Menurut I Gusti Ayu Widi Purnama Sari, 

dkk. (2017) Perusahaan harus cermat dan rinci dalam membuat laporan 

keuangan terutama yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok produksi 

agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan serta pemborosan biaya dalam 

kegiatan produksi.  

Oleh karena itu, informasi tentang biaya dan informasi tentang harga 

pokok produksi sangat diperlukan. sehingga ketika menghitung biaya produksi 

dan membebankan biaya produk utama yang digunakan untuk meningkatkan 

produksi kopi tidak dapat lepas dari masalah merealisasikan keuntungan dan 

pengembalian modal. Saat menghitung komposisi biaya produk, biaya yang 

dikeluarkan harus digunakan sebagai elemen. Menurut I Gusti Ayu Widi 

Purnama Sari, dkk. (2017) Elemen-elemen yang membentuk harga pokok 

produksi (HPP) dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar yakni bahan 

baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead.   
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Harga kopi ditingkat petani mengalami fluktuasi Setiap bulan nya. Risiko 

harga yang diambil petani saat musim panen kopi yaitu mengalami penurunan. 

Alasan penurunannya adalah jumlah kopi yang berlimpah saat musim panen. 

Harga jual kopi ditingkat petani yang rendah tidak dapat dipisahkan dari harga 

kopi pasaran internasional. Namun, bila dibandingkan dengan pihak-pihak lain 

yang terlibat dalam tata niaga kopi, petani jelas merupakan pihak yang paling 

sulit dalam mengelak dari risiko kerugian. Melalui penelitian ini penulis 

berharap dapat menentukan harga pokok produksi yang sangat penting bagi 

petani kopi, karena petani kopi dapat menggunakan biaya produksi untuk 

pengambilan keputusan untuk Menahan atau menjual kopi ketika harga pokok 

produksi lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kopi. Oleh karena itu, peneliti 

ingin menganalisis penentuan harga pokok produksi kopi pada tingkat petani 

kopi di Desa rata agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten pesisir barat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Feblin, dkk. (2019) Harga pokok produksi sangat berpengaruh 

dalam perhitungan laba rugi suatu usaha, apabila kurang tepat dalam 

penentuannya bisa mengakibatkan kesalahan dalam menentukan laba yang 

diinginkan. Karena itu informasi harga pokok produksi harga pokok produksi 

harus tepat untuk pengambilan sebuah keputusan. Penentuan harga pokok 

produksi sangat berperan penting dalam menentukan keputusan yang akan 

diambil oleh para petani dalam menentukan keputusan saat musim panen telah 

tiba apabila petani mengetahui perhitungan harga pokok produksi maka petani 

dapat memperhitungkan berapa besar keuntungan atau kerugian yang akan 
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diperolehnya dengan harga jual kopi yang ada pada saat itu. Namun, sampai saat 

ini masih banyak petani yang belum sepenuhnya menghitung harga pokok 

produksi dalam menjalankan usaha nya. Oleh karena itu, terdapat beberapa 

perumusan masalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam 

permasalahan yang akan dibahas. Maka perumusan masalah yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan harga pokok produksi kopi dengan 

menggunakan metode full costing pada petani kopi di Desa rata agung, 

Kecamatan Lemong, Kabupaten pesisir barat?  

1.3 Tujuan Penelitian  

 

1. Untuk menjelaskan harga pokok produksi kopi dengan menggunakan 

metode full costing pada petani kopi di Desa rata agung, Kecamatan 

Lemong, Kabupaten pesisir barat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi para praktisi dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan 

dalam  menentukan harga pokok produksi dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi 

kerugian. 

2. Bagi Akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan untuk memberikan bukti empiris dan pemahaman tentang 
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harga pokok produksi. Serta dapat dijadikan sebagai tambahan riset 

dibidang akuntansi dan bahan referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang sejenis.  

 


