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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Kehidupan suatu negara pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor 

perekonomian. Perekonomian yang baik dari suatu negara salah satu nya ditandai 

dengan berkembangnya banyak perusahaan-perusahaan dan industri -industri. 

Perusahaan-perusahaan dan industri-industri inilah yang nantinya akan memegang 

peranan yang strategis didalam menggerakkan usaha guna terciptanya landasan 

yang kokoh bagi tahapan pembangunan industri nasional. 

  Proses industrialisasi hingga kini telah berlangsung diseluruh tanah air, 

dimana hasil keseluruhannya didalam pembangunan tersebut adalah 

berkembangnya industri besar maupun industri kecil, dengan semakin banyaknya 

perusahaan industri yang tumbuh, maka situasi persaingan cenderung semakin 

meningkat, sehingga didalam dunia usaha tiap pimpinan perusahaan industri 

berusaha agar perusahaan yang dikelolanya memperoleh laba yang layak sesuai 

dengan tujuan perusahaan secara umum, salah satu cara bagi para industriawan 

untuk mengatasi ini adalah dengan menghitung harga pokok produksi. Dengan 

demikian jelaslah menghitung harga pokok produksi merupakan peran penting 

untuk menghasilkan laba yang diinginkan perusahaan, termasuk PT. Pabrik Es 

Pasar Turi. 

  PT. Pabrik Es Pasar Turi adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pembuatan es batu balok yang berlokasi di Jl Rungkut Industri IV/30 Surabaya. 
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Berdasarkan hasil penelitian awal perusahaan ini, diketahui bahwa terdapat 

kejanggalan selama 2 tahun tidak ada kenaikan harga barang, apakah perusahaan 

terdapat kesalahan dalam menghitung harga pokok produksi sehingga tidak ada 

kenaikan harga barang. Kejadian inilah yang menjadi peneliti tertarik untuk 

memberikan masukkan kepada manajemen perusahaan dengan membantu 

menghitungkan harga pokok produksi. 

  Biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus 

dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi juga merupakan 

biaya yang digunakan dalam mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Pada 

perusahaan industri, biaya produksi dapat dibedakan menjadi biaya utama dan 

biaya konversi. Biaya utama terdiri dari bahan langsung dan upah langsung, 

sedangkan biaya konversi terdiri dari upah tidak langsung dan biaya tidak 

langsung. Biaya produksi ini juga biasanya terdiri dari tiga unsur yaitu bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dimana bahan baku 

langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dan produk 

jadi dan dimasukkan secara ekspilit dalam perhitungan biaya produk. Tenaga 

kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung 

menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu, 

sedangkan overhead pabrik merupakan semua biaya manufaktur yang tidak 

ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Biaya produksi ini juga merupakan 

unsur penting dalam perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi 

yang dihasilkan ini bertujuan untuk menetapkan besarnya laba yang ingin dicapai 

oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi. 
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  Oleh karena itu bagi perusahaan industri, menghitung harga pokok produksi 

merupakan faktor penting dalam berhasil atau tidaknya perusahaan ditinjau dari 

segi finansial. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penulisan proposal 

ini penulis memilih judul " Analisis Harga Pokok Produksi Pada PT Pabrik Es 

Pasar Turi" 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat 

diangkat adalah "Analisis Harga Pokok Produksi Pada PT Pabrik Es Pasar Turi 

tahun 2010 - 2011" 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk membantu menghitung harga pokok produksi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1.  Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu kontribusi atau masukkan 

kepada manajemen perusahaan mengenai pentingnya analisis harga pokok 

produksi agar tidak terjadi kesalahan untuk mendapatkan laba yang optimal. 
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2.   Peneliti 

  Sebagai wadah yang tepat untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di 

bangku kuliah terutama tentang perhitungan harga pokok produksi. 

3.   Bagi STIE Pebanas Surabaya 

  Sebagai tambahan bahan pustaka yang dapat digunakan peneliti selanjutnya 

yang akan melakukan penelitian dengan topic yang sama. 

 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi 

  Dalam penelitian usulan judul skripsi ini disusun secara sistematis dengan 

maksud agar dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang obyek 

pengamatan uraian dalam sistematis tersebut meliputi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan usulan judul 

ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu, teori - teori ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti hipotesis yang dipakai sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui 

perhitungan harga pokok produksi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, unit analisis, data dan 

metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. 
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BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini diuraikan gambaran umum subyek penelitian dan analisis 

data yang dilakukan 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan 

kepada manajemen-manajemen perusahaan dan peneliti berikutnya. 




