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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Populasi penduduk dengan usia produktif di Indonesia lebih banyak 

daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu masyarakat 

Indonesia khususnya para pemuda untuk menciptakan peluang sendiri dengan 

membuka bisnis. Sebagian besar tergolong sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil 

Dan Menengah (UMKM).  

Berikut adalah grafik perkembangan UMKM di Jawa Tengah :  

Gambar 1.1  Grafik Perkembangan UMKM di Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Jawa Tengah 

Informasi dari grafikdiatas bisa diketahui bahwa dari tahun 2008-

2018jumlah pelaku UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya.UMKM 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta berperan 

dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. 
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UMKM Berkah Ngaliyan Semarang merupakan UMKM yang bergerak 

dalam bidang produksi Krupuk Rambak dari barang setengah jadi menjadi barang 

jadi siap jual. Lokasi UMKM Berkah ini berada di Desa Pada’an Podorejo Rt 

04/Rw 04 Ngaliyan Semarang. UMKM Berkah tidak memproduksi dari awal 

pembuatan krupuk rambak, akan tetapi pemilik UMKM Berkahmendapat setoran 

krupuk rambak mentah (setengah jadi) dari pabrik. Selanjutnya krupuk rambak di 

olah menjadi barang jadi(siap makan) dan siap jual. 

Berikut adalah perhitungan Harga Pokok Produksi Krupuk Rambak dari 

UMKM Berkahdalam tiga tahun dari tahun 2015-2017. 

Tabel 1.1 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Krupuk Rambak di UMKM 

Berkahpada Tahun 2015 

No. Keterangan Kebutuhan pertahun Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Minyak Goreng 768 Kg 12.000/kg 9.216.000  

2. 

Krupuk Rambak 

Mentah 
2.400 Kg 12.500/kg 30.000.000 

3. Plastik Uk 3 ons  2.040 pack 2600/pack 5.304.000 

4. Plastik Uk 5 Kg 30 pack 13.000/pack 390.000 

5. Gas lp3 3kg 48 tabung 18.000/tabung 864.000 

6. Tenaga Kerja - - 13.000.000 

Total 58.774.000 

Jumlah produksi (Pcs) 204.000 pcs 

Harga Jual/pcs 350,00 

Laba tahun 2015 12.626.000 

Sumber : Diolah dari Data Primer UMKM Berkah 
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Pada tabel 1.1 merupakah perhitungan harga pokok produksi pada tahun 

2015 dengan metode UMKM Berkah. Pada tahun 2015 mendapatkan laba sebesar 

Rp 12.626.000. 

Tabel 1.2 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Krupuk Rambak di UMKM 

Berkahpada Tahun 2016 

No. Keterangan Kebutuhan pertahun Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Minyak Goreng 768 Kg 12.000/kg 9.216.000  

2. 

Krupuk Rambak 

Mentah 
2.400 Kg 12.500/kg 30.000.000 

3. Plastik Uk 3 ons  2.040 pack 2.600/pack 5.304.000 

4. Plastik Uk 5 Kg 20 pack 13.000/pack 260.000 

5. Gas lp3 3kg 48 tabung 18.000/tabung 864.000 

6. Tenaga Kerja - - 13.000.000 

Total 58.644.000 

Jumlah produksi (Pcs) 204.000 pcs 

Harga Jual/pcs 350,00 

Laba tahun 2016 12.756.000 

Sumber : Diolah dari Data Primer UMKM Berkah 

Pada tabel 1.2 merupakan perhitungan harga pokok produksi pada tahun 

2016 dengan metode UMKM Berkah. Pada tahun 2016 mendapatkan laba sebesar 

Rp 12.756.000. 

 

 

 

 



4 
 

 
 

Tabel 1.3 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Krupuk Rambak di UMKM 

Berkahpada Tahun 2017 

No. Keterangan Kebutuhan pertahun Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Minyak Goreng 768 Kg 12.000/kg 9.216.000  

2. 

Krupuk Rambak 

Mentah 
2.400 Kg 12.500/kg 30.000.000 

3. Plastik Uk 3 ons  2.040 pack 2.600/pack 5.304.000 

4. Plastik Uk 5 Kg 25 pack 13.000/pack 325.000 

5. Gas lp3 3kg 48 tabung 18.000/tabung 864.000 

6. Tenaga Kerja - - 13.000.000 

Total 58.709.000 

Jumlah produksi (Pcs) 204.000 pcs 

Harga Jual/pcs 350,00 

Laba tahun 2017 12.691.000 

Sumber : Diolah dari Data Primer UMKM Berkah 

Pada tabel 1.3 merupakan perhitungan harga pokok produksi pada tahun 

2017 dengan metode UMKM Berkah. Pada tahun 2017 mendapatkan laba Rp 

12.691.000. 
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Tabel 1.4 

Perbandingan Harga Pokok Produksi dan Pendapatan Laba dari Tahun 

2015-2017 pada UMKM Berkah 

Keterangan 

Tahun 

2015 2016 2017 

Harga Jual Rp 350,00 Rp 350,00 Rp 350,00 

Laba Rp 12.626.000 Rp 12.756.000 Rp 12.691.000 

Sumber : Diolah dari Data Primer UMKM Berkah 

Informasi dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa mulai dari tahun 2015 

harga jual krupuk rambak sebesar Rp 350,00 dan mendapatkan laba Rp 

12.626.000. Tahun 2016 harga jual krupuk rambak Rp 350,00 dan mendapatkan 

laba Rp 12.756.000. Tahun 2017 harga jual krupuk rambak Rp 350,00 dan 

mendapatkan laba Rp 12.691.000. Tahun 2015 ke tahun 2016 UMKMBerkah 

mengalami peningkatan laba dengan harga pokok produksinya masih sama, akan 

tetapi pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada harga pokok produksisehingga 

mengakibatkan penurunan laba. 

UMKM seringkali kurang akurat dalam menentukan harga jual produknya, 

hal ini dikarenakan kurang tepatnya penghitungan harga pokok produksi dari 

produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Kesalahan dalam perhitungan 

harga pokok produk akan menyebabkan harga jual yang ditetapkan terlalu rendah 

atau terlalu tinggi. Hal ini akan berdampak pada salah atau tidak sesuainya 

keuntungan yang diharapkan dengan keuntungan yang sebenarnya kita peroleh. 
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Perhitungan harga pokok produksi pada UMKM Berkah masih 

menggunakan metode yang sangat sederhana sehingga masih ada biaya overhead 

yang digunakan untuk memproduksi krupuk namun belum dimasukkan ke dalam 

komponen biaya produksi. Kurang terincinya perhitungan biaya overhead, 

UMKM akan sulit dalam mengukur laba dan kinerja suatu periode.Tujuan 

penentuan harga pokok produksi menurut Lambajang (2013:2) adalah : 

1. Sebagai dasar dalam penetapan harga jual. 

2. Sebagai alat untuk menilai efisiensi proses produksi. 

3. Sebagai alat untuk memantau realisasi biaya produksi. 

4. Untuk menentukan laba atau rugi periodik. 

5. Menilai dan menentukan harga pokok persediaan. 

6. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. 

Metode Full Costing adalah metode yang semua biaya produksinya 

diperhitungkan ke harga pokok produksi baik itu biaya produksi variabel maupun 

biaya produksi tetap. 

Variable costing yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang 

dimana hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam 

harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerjalangsungdan biaya overhead pabrik variabel. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalahmetode full 

costing dan metode variable costing. Hasil dari perhitungan dengan kedua metode 

tersebut akan dianalisis untuk melihat perbedaannya terhadap perhitungan harga 
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pokok produksi krupuk rambak dan mengetahui pengaruhnya terhadap harga jual 

produk. Sehingga UMKM Berkah dapat memilih metode yang tepat, efektif, dan 

efisien dalam menghitung harga pokok produksi dalam upaya menciptakan harga 

jual yang kompetitif dan dapat bersaing di pasar. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan 

Metode Full Costing dan Variable Costing dalam Penentuan Harga Jual pada 

UMKM (Studi Kasus pada UMKM Berkah Ngaliyan Semarang)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah :  

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi Krupuk Rambak dengan 

menggunakan metodefull costing? 

2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi Krupuk Rambak dengan 

menggunakan metode variable costing ? 

3. Apakah ada perbedaan perhitungan harga pokok produksi antara metode 

full costing dan metode variable costing serta penentuan harga jualnya ? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi Krupuk Rambak 

dengan menggunakan metodefull costing. 
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2. Untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi Krupuk Rambak 

dengan menggunakan metode variable costing. 

3. Untuk mengetahui perbedaan perhitungan harga pokok produksi antara 

metode full costing dan metode variable costing serta penentuan harga 

jualnya. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemilik UMKM 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menghitung harga 

pokok produksi yang tepat bagi UMKM untuk mendapatkan hasil 

perhitungan yang akurat sehingga dapat menetapkan harga jual yang 

wajar. 

2. Bagi peneliti 

penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran 

nyata dari penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. 

3. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai 

bahan refrensi, pembanding, serta tambahan pengetahuan yang diharapkan 

membawa hasil yang berguna. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara urut yang terdiri 

dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III 
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Metode penelitian, BAB IV Hasil dan Pembahasan, BAB V Penutup. Untuk 

masing-masing isi dari setiap Bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II TINJUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi landasan teori yang berisi teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. 

BAB IIIMETODE PENELITIAN  

Berisi tentang variabel penelitian, definisi operasional, tempat dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi simpulan dan 

saran. 


