BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dan keadaan masyarakat saat ini kebutuhan bergaya
sangatlah berpengaruh didalam keseharian terutama kaum wanita khususnya
tas. Tingginya harga kebutuhan bergaya membuat perusahaan manufaktur di
bidang industri berpacu untuk meningkatkan jumlah produksinya. Oleh sebab
itu juga mengakibatkan persaingan diantara pengusaha khususnya UD. Thalia
Bags yang berkembang pesat terletak di daerah Gadukan, Surabaya.
Setiap pengusaha harus mampu bersaing dalam dunia industri untuk
menciptakan suatu produk yang baru. Pemilik dituntut untuk menghasilkan
produk yang bermutu tinggi dengan biaya rendah untuk mencapai harga jual
yang kompetitif dalam menciptakan suatu produk. Harga jual produk
merupakan faktor utama yang berpengaruh untuk menentukan harga pokok
produksi, faktor-faktor yang menentukan harga pokok produksi adalah biaya.
Oleh sebab itu bedasarkan penelitian pada UD. Thalia Bags diberi
wewenang mengambil data meliputi harga pokok produksi dan laporan laba
rugi. Alasan memilih UD. Thalia Bags karena perusahaan terbuka terhadap
penelitian yang akan ditelusuri untuk menggambarkan keadaan yang ada
dalam perusahaan. Perusahaan juga memberitahu apa saja yang perlu dilteliti
di perusahaan tersebut. Meliputi harga pokok produksi yang sering naik turun
ketika biaya perolehan bahan baku naik. Perusahaan dituntut untuk
memberikan harga pokok produksi yang stabil dengan bahan baku berkualitas.
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Perusahaan juga hanya memberi batasan kepada peneliti tentang informasi
harga perolehan bahan baku, harga pokok produksi, dan laporan laba rugi.
UD. Thalia Bags merupakan perusahaan bidang industri mempunyai
tujuan atau visi yang baik untuk tujuan jangka panjang dan pendek. Salah satu
tujuan penting untuk dicapai oleh perusahaan adalah mencapai laba dan
produk yang dihasilkan dikenal oleh masyarakat. Pencapaian laba dirasa
sangat penting karena berkaitan dengan berbagai konsep akuntansi antara lain
kesinambungan dan perluasan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan
menjamin produksinya mampu menghasilkan laba, maka manajemen
perusahaan harus meruncanakan dan mengendalikan dengan baik dua faktor
penentu laba yaitu pendapatan dan biaya.
Perhitungan biaya produksi yang dilakukan UD. Thalia Bags masih lebih
sederhana menjumlahkan seluruh unsur-unsur biaya-biaya dari kegiatan
produksi, sedangkan harga pokok produksi per unit ditentukan dengan
membagi seluruh total biaya produksi dengan volume produksi yang harus
digunakan apabila berhubungan dengan prinsip akuntansi, mempengaruhi baik
jumlah harga pokok produksi maupun cara penyajian dalam laporan laba rugi.
Perhitungan biaya sangat berpengaruh terhadap seberapa besar nominal yang
nantinya akan di tentukan oleh perusahaan untuk menentukan harga pokok
produksi. Apabila biaya naik akan diikuti oleh kenaikan harga pokok yang
digunakan, sehingga menimbulkan dampak lebih bagi perusahaan.
Selama ini UD. Thalia Bags hanya mengestimasikan biaya yang akan
dikeluarkan untuk memproduksi produknya. Selain itu perusahaan hanya
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mengira-ngira harga produk yang akan ditentukan tanpa ada rincian biaya
sehingga harga jual yang diberikan perusahaan tidak tepat dalam perhitunga
secara akuntansi. Oleh sebab itu perusahaan belum mencapai laba yang
diinginkan dan menjadi pekerjaan rumah bagi perusahaan agar mencapai laba
yang diinginkan oleh perusahaan, tidak adanya perbaikan sarana perhitungan
dengan menggunakan media elektronik yang tersedia sehingga perhitungan
yang dilakukan tidak maksimal. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang
sudah menggunakan media aplikasi elektronik seperti Excel For Accounting
(EFA) untuk menghitung maka perhitungannya akan jauh lebih baik dan
sedikit sekali melakukan kesalahan pencatatan dan perhitungan.
Persaingan dalam perusahaan manufaktur dalam pembuatan tas sudah
menjadi hal biasa bagi perusahaan, terlebih jika perusahaan lain sering
memproduksi tas dengan model terbaru. Oleh karena itu perusahaan mampu
atau tidak membuat model terbaru akan berpengaruh terhadap penjualan
perusahaan, jika perusahaan pesaing mampu merebut pangsa pasar yang
dimiliki perusahaan maka penjualan perusahaan akan menurun jika pangsa
pasar mampu menerima dan mempopulerkan produk terbaru tersebut.
Persaingan bukan hanya melalui model tas yang di produksi, melainkan juga
dengan bahan yang dipilih perusahaan. Bahan yang dipilih perusahaan juga
harus mampu memberikan kesan mewah bagi setiap pemakai tas tersebut.
Banyaknya peminat tas juga menjadi acuan bagi perusahaan untuk
meningkatkan produksi, terlebih jika produk yang diproduksi perusahaan
menjadi viral, maka produksi perusahaan semakin meningkat dan harga pokok
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produksi juga akan semakin mengecil bila pesanan membesar dengan yang
banyak. Hal ini jika tidak di antisipasi oleh perusahaan maka menimbulkan
permasalahan, mulai menurunya tingkat penjualan yang berpengaruh juga di
tingkat produksi perusahaan. Penentuan harga pokok penjualan tidak lepas
dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahan, besar atau kecilnya harga
pokok penjualan.
Harga pokok produksi bagi perusahaan sangatlah penting dalam
menghadapi persaingan dimana proses produksi yang cukup kopleks dengan
variasi produknya dibutuhkan perhitungan harga pokok yang lebih teliti dan
tepat sehingga harga jual dapat ditetapkan dengan tepat pula. Perhitungan
biaya pokok merupakan salah satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan, sebab
apabila pengusaha kurang tepat menentukan perhitungan biaya produksi yang
yerlalu tinggi, maka otomatis harga jual produk akan tinggi pula. Dengan
tingginya harga jual kemungkinan pesanan berkurang dan kosumen akan
beralih ke produsen lain. Akibatnya dari hal tersebut volume penjualan akan
menurun sehingga tujuan perusahaan yang tidak tercapai. Oleh sebab itu,
kesalahan perhitungan harga pokok produksi harus dihindarkan agar
diharapkan akan terjadi penghematan biaya dan optimalisasi, sehingga usaha
ini dapat berjalan dengan baik dan lebih terjamin.
UD. Thalia Bags merupakan perusahaan dibidang manufaktur pembuatan
tas yang berkembang di Wilayah Surabaya Utara khususnya di Gadukan
Utara 3C. UD. Thalia Bags mempunyai berbagai tujuan mulai dari tujuan
jangka pendek dan panjang, sedangkan saya melihat berbagai produk tas untuk
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menetukan harga jual dengan efisien, jadi tidak sembarangan untuk
menetukan suatu harga produk tas yang akan di pasarkan dengan penyesuaian
antara pengeluaran dan pemasukan, sehingga harga pokok yang tinggi dan
rendah sangat di perhitungkan untuk menentukan harga jual. Oleh sebab itu
penelitian ini ingin mengetahui profitabilitas perusahaan apakah perusahaan
tersebut semakin berkembang atau semakin menurun tingkat profitabilitasnya.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul ”Analisis Biaya
Produksi Dalam Rangka penentuan harga pokok produksi Pada UD. Thalia
bags’.
1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat merumusan

masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perhitungan biaya produksi untuk menunjang profitabilitas di
UD. Thalia Bags ?
2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi di UD. Thalia Bags ?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka tujuan penelitian untuk :
1. Mengetahui perhitungan biaya produksi di UD.Thalia Bags.
2. Mengetahui perkembangan meningkat atau menurun jumlah produksi di
UD. Thalia Bags.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:
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1. Bagi Mahasiswa
Sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam memahami perhitungan
harga pokok produksi dalam praktik yang sesungguhnya.
2. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan refrensi
bagi penelitian lebih lanjut yang memiliki kajian yang sama.
3. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam
memperbaiki atau mengembangkan sistem perhitungan harga pokok
produksi dalam ketepatan, keefektifan, dan keefisienan perhitungan dapat
ditingkatkan.
4. Bagi Penulis
Media atau wadah untuk menyusun laporan tugas akhir yang baik sesuai
dengan pedoman yang sudah ditentukan, dan mengimplementasikan materi
yang diterima dalam perkuliahan kedalam kegiatan observasi yang
dilakukan.
5. Bagi Lembaga (STIE Perbanas Surabaya)
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian
selanjutnya, diharapkan menjadi tambahan pustaka yang dapat digunakan
bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan mahasiswa
kedepannya lebih berkarya lagi dalam pembuatan laporan tugas akhir.

