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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional sejak krisis tahun 1997 sampai dengan 

sekarang. Peran strategis UMKM dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain 

utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang 

terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan 

pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dengan tingkat investasi rendah 

namun berkontribusi tinggi terhadap output nasional atau Produk Domestik Bruto, 

dan sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor 

(Mohammad Hanif, 2012). Peran tersebut telah membuktikan bahwa UMKM 

merupakan katup pengaman, dinamisator, stabilisator perekonomian Indonesia 

dan sudah teruji kekuatan dan kehandalannya ketika Indonesia mengalami krisis 

ekonomi tahun 1997 dan krisis ekonomi dunia seperti Sub-prime mortgage US 

dan European Sovereign Debt (Mohammad Hanif, 2012).  

 Berdasarkan data UMKM sandingan dari Departemen Koperasi dan 

UMKM, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang disumbangkan oleh UMKM 

mencapai pada tahun 2012 Rp 4.869,6 triliun atau meningkat sebesar Rp. 565,9 

triliun dari tahun 2011. Dari jumlah ini, UMKM memberikan kontribusi sebesar 

59,08 % dari total PDB Indonesia, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 

2011 yang mencapai Rp 4.303,5 triliun atau sebesar 57,94 %. Apabila dirinci, 

kontribusi Usaha Mikro (Umi) sebesar 2.951,1 triliun (35,81 %), Usaha kecil 
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(UK)  sebesar Rp 798,1 triliun (37,8 %), Usaha Menengah (UM) sebesar Rp 

1.120,3 triliun (13,59 %), dan Usaha Besar (UB) sebesar Rp 3.372,3 triliun (40,92 

%). Hal ini menunjukkan bahwa PDB yang disumbangkan UMKM output 

nasional meningkat tiap tahunnya dan memberikan kontribusi lebih besar daripada 

Usaha Besar.   

Menurut Departemen Koperasi dan UMKM, dalam Data UMKM 

Sandingan, menyebutkan bahwa jumlah populasi UMKM pada tahun 2012 

mencapai 56.543.592 unit usaha. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah UMKM di tahun sebelumnya yang berjumlah 55.211.396  unit usaha. Hal 

ini menunjukkan bahwa unit usaha di Indonesia dari sektor UMKM mengalami 

peningkatan yang cukup pesat. Sementara penyerapan jumlah tenaga kerja pada 

tahun 2012 mencapai 107,7 juta orang atau 97,16 % terhadap seluruh tenaga kerja 

Indonesia yang berjumlah 110,8 juta pekerja. Dengan banyaknya jumlah UMKM 

yang ada, secara otomatis akan menyebabkan persaingan semakin ketat. Hal ini 

tidak terlepas dari adanya era globalisasi dimana pasar sangat terbuka bagi siapa 

saja untuk memasukinya baik produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

UMKM yang umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan 

tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, 

maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat pondasi perekonomian 

nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika 

UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing 

(Mohammad Hanif, 2012). Untuk itu, pembangunan UMKM perlu menjadi 

prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.  
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Dewasa ini banyak bermunculan usaha-usaha baru mulai dari skala kecil 

hingga besar dengan berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan. Setiap 

orang saat ini berupaya untuk menambah pendapatannya dengan membuka usaha 

kecil-kecilan. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya angka usaha kecil, angka 

kematian usaha kecil yang baru lahir pada umumnya juga cukup tinggi bila 

dibandingkan dengan usaha menengah dan usaha besar. Menurut Soeharto 

Prawirokusumo (2010 : 229-230) angka kematian usaha kecil yang cukup tinggi 

tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan dalam ketidakmampuan 

manajemen mengelola bisnis, kurangnya pengalaman dalam pengoperasian fisik 

bisnis dan kemampuan konsep, lemahnya kendali keuangan dalam hal permodalan 

dan kebijakan kredit pembayaran, gagal mengembangkan perencanaan strategis, 

pertumbuhan yang tak terkendali, pemilihan lokasi yang buruk, persediaan yang 

tidak baik, dan ketidakmampuan mengatasi transisi kewirausahaan. Kondisi ini 

mempengaruhi keberlangsungan usaha dan mengakibatkan rendahnya tingkat 

produktivitas serta daya saing produk UMKM. Hal ini tentunya menjadi tugas 

bukan hanya bagi pemerintah tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari 

masyarakat. 

Permasalahan klasik yang dimiliki UMKM yaitu permodalan dan 

manajemen yang buruk. Padahal kedua hal tersebut merupakan hal utama yang 

menunjang keberlangsungan usaha. Manajemen UMKM yang buruk 

menyebabkan UMKM kurang dipercaya oleh perbankan dalam penyaluran modal. 

Untuk itu UMKM perlu memperbaiki manajemennya, terutama manajemen 

keuangan yang merupakan hal yang penting dalam menjalankan usaha.  
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Masalah manajemen keuangan dinilai menjadi kelemahan utama pelaku 

usaha kecil menengah (UKM) dalam mengembangkan bisnisnya. Mereka 

mencampuradukkan dana usaha dan keluarga, tidak memiliki laporan keuangan, 

dan bersikap konsumtif. Manajemen keuangan UKM bukan sekedar manajemen 

kas, tapi lebih dari itu, manajemen keuangan adalah bagaimana anda mengelola 

kekayaan untuk menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan sumber-sumber 

modal untuk membiaya usaha. Meski secara sederhana, UKM perlu menerapkan 

prinsip-prinsip manajemen keuangan (Leo Juliawan, 2011). Stevanus dalam 

Kewirausahaan UKM (2007 : 189) menyebutkan bahwa permasalahan yang sering 

muncul dalam UKM adalah peranan akuntansi dalam upaya pengelolaan 

keuangan UKM secara lebih baik. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang 

ada, kemampuan UKM untuk menyusun laporan keuangan yang layak dan 

memanfaatkan berbagai rasio keuangan untuk pengambilan keputusan bagi 

kegiatan operasional diragukan.  

Setiap organisasi baik besar maupun kecil memiliki manajer yang 

bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, mengelola sumber daya, 

mengarahkan karyawan, dan mengendalikan operasi. Akuntansi Manajerial 

berkaitan dengan penyediaan informasi bagi manajer untuk mengarahkan dan 

mengendalikan operasi organisasi. Sistem informasi manajemen menyediakan 

informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu 

dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, 

penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi (Garisson, et all., 

2008 :4). Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan (Hansen dan Mowen, 2009 : 6). 
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Perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun jasa pada umumnya 

mempunyai tujuan untuk memperoleh laba. Laba yang maksimal dapat diperoleh 

dengan proses manajemen yang baik, efektif, dan efisien.  Disinilah terdapat peran 

manajer untuk memaksimalkan laba dengan melakukan proses perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang 

berkaitan dengan biaya dalam organisasi. Manajer harus dapat melakukan 

berbagai upaya untuk meminimumkan biaya dimulai dengan memahami konsep 

biaya dan pengklasifikasian biaya yang tergantung pada tipe organisasinya, yaitu 

perusahaan manufaktur, dagang atau jasa. Biaya merupakan kas atau nilai 

ekuivalen kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang 

diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi perusahaan 

(Hansen dan Mowen, 2009 : 47). Pada perusahaan manufaktur, biaya produksi 

merupakan komponen biaya yang paling penting. Dengan biaya produksi yang 

lebih rendah dari pesaing, berarti dapat menurunkan biaya secara keseluruhan.  

Perencanaan dan pengendalian biaya produksi dapat dilakukan dengan 

perhitungan harga pokok produksi secara tepat dan akurat dengan tetap menjaga 

kualitas dari barang atau produk yang dihasilkan. Informasi yang dibutuhkan 

dalam perhitungan harga pokok produksi adalah informasi mengenai biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Harga pokok produksi ini 

nantinya akan langsung digunakan untuk penentuan harga jual produk maupun 

untuk perhitungan laba rugi periodik.  

Beberapa metode penghitungan biaya produksi dan penentuan harga pokok 

produksi telah ditemukan yang penggunaanya disesuaikan dengan jenis usaha, 

sifat bisnis, jenis produk, perubahan lingkungan manufaktur, informasi yang 
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dihasilkan dari perhitungan untuk tujuan tertentu (keputusan strategik atau 

pelaporan eksternal), dan biaya serta manfaat dari perancangan, modifikasi dan 

pengoperasian sistem tersebut. (Blocher, et all., 2007 : 147-149). Masing-masing 

jenis usaha seperti manufaktur, jasa dan dagang mempunyai proses produksi dan 

kompenen biaya yang berbeda. Penentuan harga pokok produksi ini dapat dilihat 

dengan menganalisis proses produksi dan komponen biaya-biaya produksi serta 

mengelompokkannya berdasarkan pada metode akumulasi biaya, metode 

pengukuran biaya, metode pembebanan biaya overhead, dan perlakuan biaya 

overhead tetap (Blocher, et all., 2007 : 147-149). Sehingga dapat diketahui metode 

mana yang tepat untuk menghitung harga pokok produksi.  

Metode perhitungan harga pokok produksi berdasarkan akumulasi biaya 

ada dua, yaitu sistem biaya pesanan (job-order costing) dan biaya proses (process 

costing) (Blocher, et all., 2007 : 147-149). Sistem job-order costing 

mengakumulasikan biaya produksi berdasarkan pesanan dimana biaya dapat 

diidentifikasikan dengan jelas pada produk, batch, kontrak atau proyek tertentu. 

Sistem process costing menjadikan proses produksi atau departemen menjadi 

objek biaya. Sistem berdasarkan proses biasa digunakan oleh perusahaan yang 

mempunyai produk yang homogen yang memproduksi satu atau beberapa jenis 

produk secara masal. 

Metode perhitungan harga pokok produksi berdasarkan perlakuan biaya 

overhead tetap ada dua, yaitu menggunakan metode full costing dan variable 

costing (Blocher, et all., 2007 : 147-149). Penentuan harga pokok produksi 

dengan metode full costing yaitu semua biaya yang berhubungan dengan produksi 

dibebankan ke dalam biaya produksai dan kemudian tersaji pada perhitungan 
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harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Kelebihan dari metode full costing 

adalah semua unsur biaya yang berkaitan langsung dengan produksi dapat 

langsung dimasukkan dalam perhitungan, sehingga memudahkan bagi perusahaan 

kecil yang tidak menggunakan jasa karyawan keuangan untuk dapat menghitung 

harga pokok produksi secara mandiri. Metode kedua yaitu metode variable 

costing, merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya 

menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok 

produksinya. Namun, metode ini banyak memiliki kekurangan diantaranya 

pemisahan pola perilaku kos menjadi kos variabel dan tetap sebenarnya sulit, 

sehingga jarang digunakan. Variable costing juga tidak dapat digunakan untuk 

pelaporan eksternal atau untuk pelaporan pajak. 

Dalam prakteknya, pembebanan biaya ke produk dan jasa dilakukan 

dengan menghitung rata-rata untuk antarwaktu dan antarproduk. Cara untuk 

menghitung rata-rata sangat tergantung pada tipe proses produksi yang terkait. 

Para pelaku usaha biasanya tidak detail dan kurang rinci dalam mengidentifikasi 

biaya-biaya yang menjadi biaya produksi dan tidak menerapkan metode 

perhitungan harga pokok produksi yang sesuai. Akibatnya perhitungan harga 

pokok produksi menjadi tidak tepat dan mempengaruhi laba rugi yang diperoleh 

perusahaan, dimana laba atau rugi tersebut tidak sesuai dengan laba yang 

sesungguhnya diterima perusahaan dan menjadi tujuan perusahaan.  

CV. TRISTAR adalah perusahaan jasa dan produksi di Kota Madiun, Jawa 

Timur tepatnya di Kecamatan Taman Kelurahan Manisrejo. CV. TRISTAR 

melayani beberapa bidang usaha yang terdiri dari produksi perakitan produk 

berbahan dasar alumunium, stainless steel, besi dan kaca, jasa persewaan alat-alat 
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pesta, jasa desain interior dan eksterior, terakhir melakukan pengembangan di jasa 

konstruksi bangun. Pengelolaan keuangan CV. TRISTAR belum dilakukan 

dengan baik dibuktikan dengan pencampuran keuangan perusahaan dengan 

keuangan pribadi. Pengelolaan keuangan juga tidak dipisahkan berdasarkan 

bidang usaha sehingga tidak dapat menganalisis perkembangan masing-masing 

bidang. Akan tetapi CV. TRISTAR telah melakukan pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran kas sehingga dapat ditelusuri mana yang merupakan pemasukan dan 

pengeluaran keuangan perusahaan atau pribadi dan pemasukan dan pengeluaran 

masing-masing bidangnya.  

CV. TRISTAR beberapa tahun ini memusatkan usahanya pada bidang 

produksi produk berbahan dasar alumunium. Hal ini dikarenakan aluminum 

merupakan bahan utama pembuatan furnitur, interior, dan eksterior yang saat ini 

banyak diminati konsumen karena keunggulan yang dimilikinya. Alumunium 

memiliki keunggulan selain sebagai pengganti kayu yang semakin langka dan 

harganya yang melambung, juga juga lebih tahan lama, anti rayap, anti karat dan 

perawatan yang mudah. Kelemahan alumunium adalah bentuknya yang statis 

yang hanya dapat dirakit sesuai cetakan pabrik sehingga sulit untuk dimodifikasi 

dengan desain yang unik.  

Proses produksi pada CV. TRISTAR dilakukan berdasarkan adanya 

pesanan dari konsumen dan juga menyediakan beberapa stock di Show Room. 

Perhitungan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual yang dilakukan 

oleh CV. TRISTAR masih sangat sederhana, yaitu menggunakan metode Job 

Order Costing. Penerapan Job Order Costing ini masih belum sesuai dengan 

teori, banyak biaya-biaya yang seharusnya dibebankan tidak dimasukkan dalam 
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perhitungan harga pokok produksi. Perusahaan sering mengabaikan proses 

pencatatan menurut sistem akuntansi yang lazim terutama dalam hal 

pengelompokan dan pencatatan biaya produksi dan biaya non produksi lainnya. 

Akibatnya biaya-biaya aktual yang dikeluarkan perusahaan tidak terhitung dan 

tidak menjadi komponen harga pokok produksi yang ditetapkan.  

Untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut, maka diperlukan 

adanya evaluasi dalam mengelompokkan dan mengumpulkan biaya untuk 

menyusun harga pokok produksi. Seharusnya perusahaan menghitung biaya 

produksi menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Perusahaan disarankan untuk melakukan perhitungan harga pokok produksi 

menggunakan metode Job Order Costing untuk pengakumulasian biaya, biaya 

penyerapan (absorption costing), atau sering juga disebut dengan pendekatan 

biaya penuh (full costing) untuk perlakuan biaya overhead tetap dan sistem 

tradisional untuk pembebanan biaya dengan menggunakan cost driver volume 

produksi. Kita menyebut metode perhitungan harga pokok produksi dalam 

penelitian ini dengan metode Job Order Costing untuk memudahkan pemahaman. 

Alasan penggunaan metode ini sebagai perhitungan harga pokok produksi 

perusahaan karena perusahaan memproduksi produk sesuai pesanan dan metode 

ini mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Metode ini cukup 

membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan eksternal dan 

mengambil beberapa keputusan terkait produksi. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : ”Perhitungan 

Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Job Order Costing (Studi 

Kasus pada UMKM CV. TRISTAR Alumunium).” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan - 

permasalahan yang akan diteliti antara lain: 

1. Bagaimana perhitungan dan penetapan harga pokok produksi selama ini 

dilakukan oleh perusahaan? 

2. Bagaimana perhitungan dan penetapan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode Job Order Costing? 

3. Bagaimana perbedaan harga pokok produksi yang selama ini dilakukan 

oleh perusahaan dan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 

Job Order Costing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui perhitungan dan penetapan harga pokok produksi yang selama 

ini dilakukan oleh perusahaan. 

2. Mengetahui perhitungan dan penetapan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode Job Order Costing. 

3. Mengetahui perbedaan harga pokok produksi yang selama ini dilakukan 

oleh perusahaan dan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 

Job Order Costing. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat 

dipakai sebagai masukan bagi berbagai pihak yang membutuhkannya, antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi UMKM, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengetahui biaya yang akurat melalui 

perhitungan harga pokok produksi yang sesuai. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

memberikan gambaran nyata dari penerapan ilmu yang diperoleh di 

perkuliahan. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam perhitungan harga pokok produksi serta sebagai rujukan 

dan pembanding untuk penelitian selanjutnya. 

 


