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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

4.1 Latar Belakang 

Usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai negara termasuk di 

Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang 

tangguh. Hal ini karena kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah 

berangkat dari industri keluarga/rumahan. Dengan demikian, konsumennya 

pun berasal dari kalangan menengah ke bawah. Peran strategis UKM 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 

Indonesiadan 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). 

Peranan UKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari 

kedudukannya pada saat ini dalam dunia usaha. Wulan dan Nindita (2009) 

membagi kedudukan UKM sebagai berikut (1) Kedudukan UKM sebagai 
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pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) Penyedia 

Lapangan kerja terbesar, (3) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan 

ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, (4) Pencipta pasar baru dan 

inovasi, (4) Untuk UKM yang sudah go internasional UKM memberikan 

sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam 

menghasilkan ekspor. 

Kinerja UKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan 

peningkatan. Data UMKM sandingan dari Departemen Koperasi dan UMKM 

menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM 

dalam tahun 2012 mencapai nilai Rp 4.869,6 triliun, mengalami peningkatan 

sebesar Rp 565,9 triliun dari tahun 2011. Dari jumah tersebut, 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%.  

Perkembangan sektor UKM yang demikian pesat memperlihatkan 

bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan 

dikembangkan dengan baik yang tentunya akan dapat mewujudkan usaha 

menengah yang tangguh. 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, 
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pembangunan UMKM perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi 

nasional dalam jangka panjang. 

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 umumnya juga 

cukup tinggi apabila dibandingkan dengan usaha menengan 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.  

Permasalahan klasik yang dimiliki UMKM yaitu mengenai pengelolaan 

keuangan dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan yang baik 

memerlukan keterampilan akuntansi yang baik pula oleh pelaku bisnis UKM. 

Padahal hal tersebut merupakan hal utama yang menunjang keberlangsungan 

usaha. Manajemen keuangan UMKM yang buruk menyebabkan UMKM 

kurang dipercaya oleh perbankan dalam penyaluran modal. Untuk itu UMKM 
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perlu memperbaiki manajemennya, terutama manajemen keuangan yang 

merupakan hal penting dalam menjalankan usaha.  

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 bersifat konsumtif. Manajemen keuangan UKM bukan sekedar 

manajemen kas, namun lebih dari itu, manajemen keuangan adalah 

bagaimana dapat mengelola kekayaan untuk menghasilkan keuntungan dan 

memanfaatkan sumber-sumber modal untuk membiayai usaha. Meski secara 

sederhana, UKM perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan 

(Leo Juliawan, 2011). Stevanus dalam buku 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. 

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 infomasi yang berkaitan dengan biaya dalam organisasi. Manajer 

harus dapat melakukan berbagai upaya untuk meminimumkan biaya dimulai 
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dengan memahami konsep biaya dan pengklasifikasian biaya yang tergantung 

pada tipe organisasinya, yaitu perusahaan manufaktur, dagang atau jasa. 

Menurut Hansen dan Mowen, (2009 : 47) biaya merupakan kas atau nilai 

ekuivalen kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang 

diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi perusahaan. 

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 

penghitungan harga pokok produksi secara tepat dan akurat dengan tetap 

menjaga kualitas dari 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.  

Penetapan harga merupakan keputusan yang banyak berpengaruh dalam 

upaya mempertahankan pasar, meningkatkan penjualan, memaksimalkan laba 

perusahaan, menciptakan harga yang kompetitif dan membangun serta 

menjaga kualitas dan image produk. Perusahaan melakukan penetapan harga 

untuk membedakan penawarannya dari para pesaing. Bagi konsumen, harga 

merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen 

untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dan barang 

beserta pelayanan dari suatu produk (Hasan, 2009:298). Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa harga produk merupakan faktor penting dalam mencapai 

tujuan perusahaan (Armstrong dan Kotler, 2009:291). 

Sistem harga selalu berperan dalam lingkup ekonomi secara luas. Bagi 

ekonomi pasar, harga digunakan untuk mengalokasikan sumber daya. Harga 

menjadi pemandu yang mengindikasikan bagaimana sumber daya harus 

dipergunakan, berpengaruh terhadap pendapatan dan perilaku pembelanjaan. 

Bagi konsumen, harga mempengaruhi keputusan pembeliannya. Bagi 

perusahaan bisnis, harga digunakan untuk menentukan laba jangka panjang 

maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek, keputusan jangka pendeknya 

memiliki dampak terbesar atas rugi laba perusahaan. Dalam jangka 

panjangnya, harga dapat menjadi lebih krusial karena tujuan jangka panjang 

bisnis adalah untuk mengenakan konsumen harga yang lebih tinggi 

(Armstrong dan Kotler, 2009:291). Jadi, peran harga tergantung pada 

konsumennya, jenis produk yang diperdagangkan, serta saluran apa yang 

digunakan (Hasan, 2009:298-299).  

Proses penetapan harga membutuhkan teknik dan metode yang 

digunakan untuk membantu mengambil keputusan, dimana dalam penelitian 

ini menggunakan penetapan harga berdasarkan biaya (cost-based prising). 

Beberapa metode penghitungan biaya produksi dan penentuan harga pokok 

produksi telah ditemukan yang penggunaannya disesuaikan dengan jenis 

usaha, sifat bisnis, jenis produk, perubahan lingkungan manufaktur, informasi 

yang 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-
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149). Masing-masing jenis usaha seperti manufaktur, jasa dan dagang 

mempunyai proses produksi dan komponen 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. 

Harga pokok produksi sangat berpengaruh untuk mengetahui seberapa 

laba perusahaan serta untuk menentukan harga jual (Mulyadi, 2007 : 41). 

Menurut Hansen dan Mowen (2004 : 48) Harga pokok produksi mewakili 

jumlah biaya barang yang diselesaikan pada periode tersebut. Satu-satunya 

biaya yang diberikan pada barang yang diselesaikan adalah biaya produksi 

dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya lain-lain. Apabila 

perusahaan kurang teliti atau salah dalam penentuan harga pokok produksi, 

mengakibatkan kesalahan dalam penentuan laba rugi yang diperoleh 

perusahaan. 

Menurut Blocher, et all (2007 : 147-149) metode perhitungan harga 

pokok produksi berdasarkan akumulasi biaya ada dua, yaitu sistem biaya 

pesanan (job-order costing) dan biaya proses (process costing). Metode 

perhitungan  job-order costing mengakumulasikan biaya berdasarkan pesanan 

dimana biaya dapat diidentifikasikan dengan jelas pada produk, batch, 

kontrak atau proyek tertentu. Metode perhitungan process costing menjadikan 

proses produksi atau departemen menjadi objek biaya. Process costing biasa 
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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 adalah penentuan harga pokok produk yang 

membebankan seluruh biaya produksi, baik  yang bersifat tetap, maupun 

variabel kepada produk (Mulyadi, 2009 : 378). 

Full Costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan 

memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok, 

yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 

pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Di dalam metode full 

costing, biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun tetap, 

dibebankan kepada produk yang dihasilkan atas dasar tarif yang ditentukan di 

muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. Oleh karena itu biaya overhead pabrik tetap akan melekat 

pada harga pokok persediaan produk selesai yang belum dijual, dan baru 

dianggap sebagai biaya (elemen harga pokok penjualan) apabila produk 

selesai tersebut tidak dijual. 

Metode kedua yaitu metode variable costing. Menurut Mulyadi (2009 : 

380) Variable Costing merupakan satu metode penentuan cost produk yang 

membebankan hanya biaya produksi yang berperilaku variabel saja kepada 

produk. Variable costing adalah biaya yang dalam jumlah total, bervariasi 
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secara proporsional terhadap perubahan output. Oleh karena itu biaya variabel 

naik ketika output naik dan akan turun ketika output turun.  

Variable costing adalah biaya produksi yang berubah – ubah sesuai 

dengan output yang diperlakukan sebagai harga pokok. Pada umumnya terdiri 

dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 

variabel. Biaya overhead pabrik tetap tidak diperlakukan sebagai unsur harga 

pokok. Biaya per unit produk dalam persediaan atau harga pokok penjualan 

dengan metode variabel costing tidak mengandung biaya overhead tetap. 

Variable costing lebih menggambarkan bagaimana cara harga pokok produk 

dihitung pada saat laporan laba rugi disusun dengan pendekatan kontribusi. 

Namun, metode ini banyak memiliki kekurangan diantaranya pemisahan pola 

perilaku biaya menjadi biaya variabel, sehingga metode ini jarang digunakan, 

dan juga metode variabel costing tidak dapat digunakan untuk pelaporan 

ekstern atau untuk pelaporan pajak. Kelebihan dari metode variable costing 

adalah mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajemen 

dalam perencanaan laba jangka pendek, pengendalian biaya tetap yang lebih 

baik, dan keputusan jangka pendek.  

Konsumsi masyarakat akan kebutuhan sehari-hari terus meningkat 

seiring dengan berkembangnya trend dan mode yang mengikuti 

perkembangan jaman, namun masih banyak masyarakat yang tertarik akan 

produk luar negeri yang dianggap memiliki kualitas lebih baik. Namun saat 

ini sudah banyak usaha kecil dan industri rumah tangga yang bermunculan 

dalam berbagai bidang menyediakan berbagai macam produk berkualitas 

untuk masyarakat, agar mulai tertarik dan mencintai produk lokal dalam 
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negeri. Kota Malang sebagai kota pariwisata, pendidikan, dan industri 

memiliki sekitar 63.000 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bergerak 

pada jenis usaha handycraft, fashion, makanan yang potensial sebagai oleh-

oleh (Dinas Koperasi dan UKM, 2010). Salah satu UKM yang ikut 

menyediakan produk lokal berkualitas adalah Harry Handmade Shoes 

Malang. 

Harry Handmade Shoes adalah usaha kecil yang bergerak di bidang 

produksi sepatu yang produksinya dilakukan secara manual. Harry Handmade 

melakukan proses produksi berdasarkan pesanan baik ecer maupun partai. 

Usaha ini menerima pesanan sepatu dan sandal dengan berbagai model 

dengan desain yang diinginkan dengan bahan dasar kulit. Jenis sepatu yang 

diproduksi oleh usaha ini adalah sepatu kantor dan sepatu fashion yang 

disesuaikan dengan desain pemesan. Harry Handmade memproduksi sepatu 

dengan kualitas tinggi karena diproses secara langsung dengan cara manual 

sehingga tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Produk sepatu dari Harry 

Handmade dapat bersaing dengan produk sepatu dari luar dengan kualitas 

yang sama namun mematok harga yang lebih terjangkau oleh semua kalangan 

masyarakat. 

Pada usaha ini penentuan harga pokok produksi masih sangat 

sederhana, banyak biaya- biaya yang seharusnya dibebankan tidak 

dimasukkan dalam penghitungan harga pokok produksi. Perusahaan kurang 

jeli dalam proses pencatatan biaya-biaya kedalam harga pokoknya. 

Perusahaan seringkali mengabaikan proses pencatatan menurut sistem 

akuntansi yang lazim terutama terhadap pengelompokkan dan pencatatan 
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biaya overhead pabrik dan biaya non produksi lainnya, sehingga biaya-biaya 

tersebut yang sebenarnya telah dikeluarkan tidak terhitung dan tidak menjadi 

komponen harga pokok produksi yang ditetapkan.  

Untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut, maka diperlukan 

adanya evaluasi di dalam menggolongkan dan mengumpulkan biaya untuk 

menyusun harga pokok produksi. Seharusnya perusahaan menghitung biaya 

produksi menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Dalam penelitian ini akan diadakan perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode Job Order Costing untuk pengakumulasian biaya, 

dan pendekatan full costing untuk perlakuan biaya overhead tetap dan 

variabel. Alasan penggunaan metode ini sebagai perhitungan harga pokok 

produksi perusahaan karena perusahaan memproduksi produk berdasarkan 

pesanan. Dengan demikian, diharapkan dapat dipakai dalam berbagai 

pengambilan keputusan. Di sisi lain penentuan harga pokok yang wajar akan 

dapat dipakai dalam penentuan harga serta laba rugi perusahaan. 

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, telah diadakan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Rully Kusumawardani (2013), dengan judul 

“Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Job Order 

Costing (Studi Kasus UMKM CV. TRISTAR Alumunium”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan CV. 

Tristar untuk 3 produk alumunium standar sudah menggunakan Job Order 

Costing tapi masih belum tepat karena perhitungan biaya bahan baku yang 

tidak dipisahkan dengan biaya penunjang dan biaya aksesoris dan biaya 

overhead yang belum dibebankan seluruhnya. Hasil analisis harga pokok 
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produksi menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi yang 

dilakukan perusahaan lebih kecil daripada perhitungan harga pokok produksi 

menggunakan Job Order Costing untuk produk etalase alumunium standar 

panjang 200 vm dan jemuran alumunium standar panjang 150 cm. Sedangkan 

untuk produk almari rak piring panjang 100 cm, menghasilkan perhitungan 

harga pokok produksi lebih besar daripada perhitungan harga pokok produksi 

menggunakan Job Order Costing. 

Atas dasar konsep dan fenomena tersebut, maka dirasa perlu untuk 

melakukan kajian berupa penelitian untuk membantu perusahaan melakukan 

penetapan harga melalui penghitungan biaya dengan judul “Penghitungan 

Biaya Produksi Dengan Metode Job Order Costing Sebagai Dasar 

Penetapan Harga Jual (Studi Kasus pada Harry Handmade Shoes 

Malang)”. 

 

4.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana proses penetapan harga pokok produksi yang dilakukan oleh 

Harry Handmade Shoes ? 

2. Apa yang menjadi perbedaan antara penetapan harga pokok produksi yang 

dilakukan oleh Harry Handmade Shoes dengan penetapan harga pokok 

produksi dengan metode job order costing yang benar menurut akuntansi ?  

3. Bagaimana proses penetapan harga pokok produksi dengan metode job 

order costing yang benar ? 
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4.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditentukan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui penghitungan dan penetapan harga pokok produksi yang 

selama ini dilakukan oleh Harry Handmade Shoes. 

2. Mengetahui perbedaan harga pokok produksi yang selama ini dihitung 

oleh Harry Handmade Shoes dengan metode job order costing yang 

benar. 

 

4.4 Manfaat Penelitian (Penghitungan Biaya Produksi Dengan Metode Job 

Order Costing) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai teori 

penghitungan harga pokok produksi dengan metode Job order costing 

yang dibahas secara mendalam serta sebagai praktik keilmuan dalam 

bidang manajemen keuangan. 

2. Bagi Perusahaan  

Dapat digunakan sebagai rujukan dalam menentukan penetapan harga 

produk untuk masa kini dan masa yang akan datang, serta digunakan 

untuk mengevaluasi penghitungan biaya dan metode penetapan harga. 
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3. Bagi Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya 

Dapat digunakan dalam membangun wawasan mengenai metode 

penetapan harga serta praktiknya, dan memberikan kontribusi keilmuan 

berupa karya tulis ilmiah. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan ide atau referensi pembuatan skripsi yang berkaitan 

dengan penghitungan harga pokok produksi bagi penelitian selanjutnya 

melalui pengembangan yang berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


