
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang telah berdiri tentunya ingin berkembang dan terus 

menjaga kelangsungan perusahaannya, untuk itu pihak manajemen perusahaan 

perlu membuat kebijakan yang mengacu pada terciptanya efisiensi dan efektivitas 

kerja. Seperti pada PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para mempunyai 

kebijakan tersebut yang berupa penetapan harga pokok produksi, yaitu dengan 

cara menekan biaya produksi serendah mungkin dan tetap menjaga kualitas dari 

barang atau produk yang dihasilkan, sehingga harga pokok produk satuan yang 

dihasilkan perusahaan lebih rendah dari yang sebelumnya. Kebijakan ini sangat 

bermanfaat bagi perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tepat dengan laba 

yang ingin diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing 

dengan perusahaan–perusahaan lain yang memproduksi produk sejenis. Hal ini 

tentunya tidak terlepas dari tujuan didirikannya perusahaan yaitu agar modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan dapat terus berkembang atau dengan kata lain 

mendapatkan laba semaksimal mungkin. 

Kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi dapat mengakibatkan 

penentuan harga jual pada suatu perusahaan menjadi terlalu tinggi atau terlalu 

rendah. Kedua kemungkinan tersebut dapat mengakibatkan keadaan yang tidak 

menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan harga jual yang terlalu tinggi 

dapat mengakibatkan produk yang ditawarkan perusahaan akan sulit bersaing 

dengan produk sejenis yang ada di pasar, sebaliknya jika harga jual produk  terlalu 
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rendah akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kedua hal tersebut dapat 

diatasi dengan penentuan harga pokok produksi dan harga jual yang tepat.  

 

I.2. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tugas akhir ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara perhitungan harga pokok produksi crumb rubber di PTPN 

III Gunung Para. 

2. Komponen biaya apa saja yang di gunakan dalam menentukan harga 

pokok produksi crumb rubber di PTPN III Gunung Para. 

3. Berapa sebenarnya harga pokok produksi crumb rubber di PTPN III 

Gunung Para. 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin disampaikan pada penelitian ini adalah 

1. Menentukan besarnya harga pokok produksi crumb rubber di PTPN III 

Gunung Para sebagai alat pihak manajemen untuk menganalisa harga jual 

dari produksi crumb rubber. 

2. Menentukan tingkat Break Even Point produksi crumb rubber di PT. 

Perkebunan Nusantara III Gunung Para. 

3. Menentukan profit contribution analysis produksi crumb rubber pada PT. 

Perkebunan Nusantara III Gunung Para. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin di capai oleh penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan kajian untuk menambah dan memperluas pengetahuan 

penulis sehubungan dengan penentuan harga pokok produksi. 

2. Dapat memberikan informasi yang akurat kepada pihak perusahaan 

tentang biaya proses produksi 

3. Membantu pihak manajemen PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para 

mengambil keputusan dalam penentuan harga pokok produksi. 

4. Menambah perbendaharaan buku di perpustakaan sekaligus sebagai 

referensi atau pengembangan pengetahuan bagi para mahasiswa khususnya 

yang sedang menyusun tugas akhir. 

5. Untuk menyelesaikan studi Sarjana Teknik di Universitas Medan Area. 

 

I.5. Batasan Masalah 

Dalam penentuan harga pokok produksi perlu dilakukan pembatasan 

masalah dengan tujuan yang diharapkan terarah dan terperinci. Adapun batasan 

permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup PT. Perkebunan Nusantara III 

Gunung Para, dan biaya yang dipergunakan dalam penelitian adalah biaya 

produksi Crumb Rubber. Sedangkan biaya yang tidak berkaitan dengan 

biaya tersebut tidak diperhitungkan. 

2. Batasan biaya produksi adalah biaya manufacturing yaitu biaya bahan 

langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tetap (fixed cost) dan biaya 

berubah-ubah (variable cost). 
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3. Sumber data yang dikumpulkan dari PT. Perkebunan Gunung Para tahun 

2011. 

 

I.6. Asumsi 

Agar penulisan dapat diarahkan sesuai dengan tujuan dan saran yang 

ditetapkan sebelumnya maka penulis menetapkan beberapa asumsi sebagai berikut 

: 

1. Data biaya yang digunakan dalam penelitian adalah biaya produksi yang 

berlaku di PTPN III Gunung Para. 

2. Sumber data yang dikumpulkan dari PTPN III Gunung Para tahun 2011. 

 

I.7. Metode Pemecahan Masalah 

 Dalam penentuan harga pokok produksi crumb rubber di PTPN III 

Gunung Para, penulis menggunakan metode full costing yaitu 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. 

 

I.8. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis berpedoman pada teknik 

pengumpulan data yaitu : 

1. Observasi, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dari 

perusahaan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 
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2. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada pekerja di 

bagian produksi yang berwenang memberi keterangan. 

 

I.9. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan tugas akhir ini dapat memberikan gambaran yang baik, jelas dan 

terarah, maka dapat ditetapkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi 

dan teknik pengumpulan data. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi dan manajemen dalam perusahaan. 

BAB III : PROSES PRODUKSI 

Di dalam bab ini mengemukakan tentang proses produksi mulai dari 

awal sampai akhir produksi. 

BAB IV : LANDASAN TEORI 

Di dalam bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Pada bagian ini akan 

diuraikan mengenai pengertian biaya, penggolongan biaya, unsur-unsur 

harga pokok produksi, pengertian biaya tetap dan biaya berubah-ubah, 

biaya langsung dan biaya tidak langsung.  

BAB V : PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

Di dalam bab ini data-data yang dibutuhkan untuk penelitian, yaitu data-

data terkait dengan perhitungan biaya produksi di kumpulkan dan 

membahas hasil penelitian harga pokok produksi. 
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BAB VI : EVALUASI DAN ANALISA 

Bab ini berisi tentang analisis permasalahan dan mengevaluasi 

permasalahan. 

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ditambah 

dengan saran-saran yang mungkin berguna sebagai masukan untuk 

perusahaan dan juga sebagai bahan pertimbangan. 
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