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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan adalah organisasi yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan 

laba. Menurut Soemarso (2009), “Laba adalah selisih lebih pendapatan atas 

beban sehubungan dengan kegiatan usaha”. Salah satu tujuan utama perusahaan 

adalah memperoleh laba yang optimal agar modal yang ditanamkan perusahaan 

dapat cepat kembali dan perusahaan dapat menjadi lebih berkembang. 

Harga pokok produksi memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan harga jual suatu produk, karena yang diingikan oleh pelanggan 

adalah “harga yang murah dengan jumlah yang banyak/kualitas yang bagus”. 

Jadi, apabila harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan terlalu tinggi, 

pelanggan akan mencari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih 

murah dengan kualitas barang yang relative sama dan apabila harga jual yang 

ditetapkan oleh perusahaan terlalu rendah, perusahaan akan mengalami kerugian 

karena harga jual tersebut tidak dapat menutupi biaya produksi. 

Menurut Mulyadi (2012), “Harga pokok produksi adalah total biaya-biaya 

yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual”. 

Bastian dan Nurlela (2010) menyatakan bahwa “Metode akumulasi biaya yang 

paling banyak digunakan adalah metode harga pokok proses (process costing 

method) dan metode harga pokok pesanan (job order costing method)”.
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“Metode harga pokok proses (process costing method) adalah metode 

pengumpulan biaya yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang melakukan 

proses produksi secara terus-menerus. Sedangkan metode harga pokok pesanan 

(job order costing method) adalah metode pengumpulan biaya yang dapat 

diterapkan oleh perusahaan yang melakukan proses produksi secara terputus-

putus atau ketika ada pesanan dari pelanggan”, (Bastian dan Nurlela, 2010). 

PT Bimora Inovasi Prima adalah perusahaan yang bergerak dibidang sarana 

dan prasarana jalan yang memproduksi serta menjual berbagai jenis tiang yang 

dapat di rancang untuk bermacam kegunaan, seperti: untuk tiang lampu taman, 

tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang cctv dan lain sebagainya. PT 

Bimora Inovasi Prima akan melakukan proses produksi jika ada pesanan dari 

pelanggan dan produk yang dihasilkan adalah produk yang sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Sehingga produk yang dihasilkan 

pasti berbeda-beda. 

Perhitungan harga pokok produksi dengan metode job order costing yang 

dilakukan oleh PT Bimora Inovasi Prima sangatlah sederhana dan pembebenan 

biaya yang dilakukan oleh PT Bimora Inovasi Prima belum menyeluruh 

sehingga harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan relative lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan sejenis. 

Menurut Nofrida (2017) dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Perhitungan Biaya Produksi Berdasarkan Pesanan (Job Order Costing) pada 

Mebel R.Dika Lubuklinggau” dengan hasil penelitiannya adalah perhitungan 

biaya produksi sangat berpengaruh terhadap harga jual produk. Maka dari itu 
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dibutuhkan keakuratan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi 

agar harga jual yang diberikan sesuai dan dapat menutupi biaya produksi. 

Dari semua penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian di 

PT Bimora Inovasi Prima dengan judul “Analisis Perhitungan Harga Pokok 

Produksi dengan Metode Job Order Costing dalam Penentuan Harga Jual 

pada PT Bimora Inovasi Prima”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:  

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan metode job order 

costing yang dilakukan oleh PT Bimora Inovasi Prima? 

2. Bagaimana penentuan harga jual yang dilakukan oleh PT Bimora Inovasi 

Prima? 

3. Bagaimana kesesuaian perhitungan harga pokok produksi dalam penentuan 

harga jual yang dilakukan oleh PT Bimora Inovasi Prima dengan teori job 

order costing? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan metode 

job order costing yang dilakukan oleh PT Bimora Inovasi Prima. 

b. Untuk mengetahui penentuan harga jual yang dilakukan oleh PT 

Bimora Inovasi Prima. 
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c. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan harga pokok produksi dalam 

penentuan harga jual yang dilakukan oleh PT Bimora Inovasi Prima 

dengan teori job order costing. 

2. Manfaat Penulisan 

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi Penulis 

Sebagai bekal dalam menerapkan teori yang telah diperoleh 

dibangku perkuliahan, dan memenuhi salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar “Ahli Madya” dari Program Studi D3 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

b. Bagi PT Bimora Inovasi Prima 

Dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan perhitungan harga pokok produksi dan menentukan harga 

jual produk. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut jika didapati 

kekurangan atas penelitian sebelumnya. 


