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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Akuntansi Biaya 

Menurut Mulyadi (2009:07) Akuntansi biaya berfungsi sebagai pemberi 

informasi bagi manajemen dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian 

atas biaya produksi, menentukan harga pokok produk atas hasil produksi, serta 

mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan. Pengertian akuntansi biaya 

menurut Mulyadi (2009:7) akuntansi biaya adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk 

atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek  dari 

kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. 

Akuntansi biaya mempunyai 3 (tiga) tujuan pokok menurut Mulyadi 

(2009:07-08), yaitu : 

1. Penentuan Harga Pokok Produksi 

Tujuan penentuan harga pokok produksi, akuntansi biaya berfungsi untuk 

mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya atas pembuatan produk 

ataupun penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya 

yang terjadi di masa lalu atau biaya historis (Historis Cost). 

2. Pengendalian Biaya 

Pengendalian biaya didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Apabila biaya yang 

seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas untuk memantau 



11 
 

 
 

apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang 

seharusnya tersebut. Akuntansi biaya selanjutnya melakukan analisis terhadap 

penyimpangan biaya-biaya yang terjadi. 

3. Pengambilan Keputusan Khusus 

Akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa 

yang akan datang (Future Cost). Keputusan khusus merupakan kegiatan 

manajer maka laporan akuntansi biaya untuk memenuhi tujuan pengambilan 

keputusan adalah bagian dari akuntansi manajemen. 

2.1.2 Biaya 

2.1.2.1 Pengertian Biaya 

1. Menurut Simamora (2000:36), biaya adalah kas atau nilai setara kas yang 

dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada 

saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. 

2. Menurut Supriyono (2002:16), biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan 

atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan 

dipakai sebagai pengurang penghasilan. 

3. Menurut Hansen dan Mowen (2006:40), biaya adalah kas atau nilai ekuivalen 

kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan 

memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi. 

4. Menurut Mulyadi (2007:8), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

2.1.2.2 Klasifikasi Biaya 
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Klasifikasi biaya sangat dibutuhkan untuk mengembangkan data biaya 

yang dapat membantu pihak manajemen dalam mencapai tujuannya. Untuk tujuan 

perhitungan biaya produk dan jasa, biaya diklasifikasikan menurut tujuan khusus 

atau fungsi-fungsi. Menurut Hansen dan Mowen (2006:50), biaya dikelompokkan 

dalam dua kategori fungsional utama, antara lain : 

1. Biaya produksi (manufacturing cost) adalah biaya yang berkaitan dengan 

pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya produksi dapat diklasifikasikan 

lebih lanjut sebagai berikut : 

a. Bahan Baku Langsung 

Bahan yang dapat ditelusuri ke barang maupun jasa yang sedang diproduksi. 

Biaya bahan langsung ini dapat dibebankan pada produk karena pengamatan 

fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh 

setiap produk. Bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan 

yang digunakan dalam penyediaan jasa diklasifikasikan sebagai bahan 

langsung. 

b. Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada barang maupun jasa yang sedang 

diproduksi. Seperti halnya dengan bahan langsung, pengamatan fisik dapat 

digunakan dalam mengukur kuantitas karyawan yang digunakan dalam 

memproduksi suatu produk dan jasa. Karyawan yang mengubah bahan baku 

menjadi produk atau menyediakan jasa untuk pelanggan diklasifikasikan 

sebagai tenaga kerja langsung. 

c. Biaya Overhead 
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Semua biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung 

dikelompokkan ke kategori biaya overhead. Kategori biaya overhead 

memuat beragam item yang luas. Banyak input selain yang dari bahan 

langsung dan tenaga kerja langsung diperlukan untuk membuat produk. 

Bahan langsung merupakan bagian yang tidak signifikan dari produk jadi 

umumnya dimasukkan dalam kategori overhead sebagai jenis khusus dari 

bahan tidak langsung. Hal tersebut dibenarkan atas dasar biaya dan 

kepraktisan. Biaya penelusuran menjadi lebih besar dibanding dengan 

manfaat dari peningkatan keakuratan. Biaya lembur tenaga kerja langsung 

biasanya dibebankan pada overhead. Dasar pemikirannya yaitu bahwa tidak 

semua operasi produksi tertentu secara khusus dapat diidentifikasi sebagai 

penyebab lembur. Oleh sebab itu, biaya lembur merupakan hal yang umum 

bagi semua operasi produksi, dan merupakan biaya manufaktur tidak 

langsung. 

2. Biaya Non produksi (non-manufacturing cost) merupakan biaya yang berkaitan 

dengan fungsi perancangan, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan 

pelanggan, dan administrasi umum. Terdapat dua kategori biaya nonproduksi 

yang lazim, antara lain : 

a. Biaya penjualan atau pemasaran merupakan biaya yang diperlukan untuk 

memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa. 

b. Biaya administrasi merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan 

penelitian, pengembangan, dan administrasi umum pada organisasi yang 

tidak dapat dibebankan ke pemasaran maupun produksi. Administrasi umum 
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bertanggung jawab dalam memastikan berbagai aktivitas organisasi 

terintegrasi secara tepat sehingga misi perusahaan secara keseluruhan dapat 

terealisasi. 

2.1.3 Harga Pokok Produksi 

2.1.3.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Harga Pokok Produksi (HPP) merupakan Kumpulan biaya produksi yang 

terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan 

produk dalam proses akhir. Harga Pokok Produksi (HPP) terikat pada periode 

waktu tertentu. Harga Pokok Produksi akan sama dengan biaya produksi apabila 

tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir (Bustami, 2007:49). 

Menurut Mulyadi (2007:14) harga pokok produksi adalah total biaya-biaya 

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

Sedangkan harga pokok produksi menurut Hansen dan Mowen (2006:53) 

mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. 

Biaya yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya 

manufaktur bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa harga pokok 

produksi merupakan semua biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 

memproduksi suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. 
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2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Penentuan Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi (2010:65) dalam perusahaan berproduksi umum, 

informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu 

bermanfaat bagi manajemen untuk : 

1. Menentukan harga jual produk. 

2. Memantau realisasi biaya produksi. 

3. Menghitung laba atau rugi periodik. 

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses 

yang disajikan dalam neraca. 

Tujuan Penentuan harga pokok produksi untuk mengetahui berapa 

besarnya biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan 

baku menjadi barang jadi yang siap untuk dipakai dan dijual. Penentuan harga 

pokok produksi sangat penting dalam perusahaan, karena merupakan salah satu 

elemen yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber informasi bagi 

pimpinan untuk mengambil keputusan (Lambajang, 2013:2). 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. 
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2.1.3.3 Metode Harga Pokok Produksi 

Terdapat dua metode dalam menghitung harga pokok produksi menurut Mulyadi 

(2010)  yaitu: 

1. Metode Variable Costing 

Variable costing yaitu metode penentuan harga pokok produksi 

yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam 

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

kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel. Unsur-unsur harga 

pokok produksi menurut metode variable costing : 

Gambar 2.1 Unsur-unsur harga pokok produksi menurut 

metode variable costing 

Biaya bahan baku Xxx  

Biaya tenaga kerja langsung Xxx  

Biaya overhead pabrik variable Xxx+  

Harga pokok produksi         Xxx  

Sumber : Mulyadi (2010) 

Metode variabel memperlakukan overhead pabrik sebagai period 

costs bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga overhead pabrik 

tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Overhead pabrik 

tetap didalam metode variable costing tidak melekat pada persediaan 

produk yang belum laku dijual, tetapi langsung dianggap sebagai biaya 

dalam periode terjadinya. 

2.  Metode Full Costing 
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Metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang memperhitungkan semua biaya produksi yang terdiri dari 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik baik 

yang bersifat variabel maupun tetap. Unsur-unsur harga pokok produksi 

menurut metode full costing : 

Gambar 2.2 Unsur-unsur harga pokok produksi menurut 

metode full costing 

Biaya bahan baku xxx 
 

Biaya tenaga kerja langsung xxx 
 

Biaya overhead pabrik variabel xxx 
 

Biaya overhead pabrik tetap xxx + 
 

Harga pokok produksi 
         xxx 

 

Sumber : Mulyadi (2010) 

Metode full costing memperlakukan overhead pabrik, baik yang 

berperilaku tetap maupun variabel dibebankan kepada produk yang 

diproduksi atas dasar tarif yang telah ditentukan pada kapasitas normal 

atau atas dasar overhead pabrik sesungguhnya. Overhead pabrik tetap 

akan melekat pada harga pokok persediaan produk dalam proses dan 

persediaan produk jadi yang belum laku dijual dan baru dianggap sebagai 

biaya apabila produk jadi tersebut telah terjual. 

2.1.4 Harga Jual 

Menurut Supriyono (2002 : 332) Harga jual adalah jumlah moneter yang 

dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau 
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jasa yang dijual atau diserahkan. Harga jual yang ditetapkan oleh manajemen 

harus menutup seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam menghasilkan suatu 

produk atau jasa yang dijual di pasar ditambah dengan laba yang diinginkan 

perusahaan. 

Menurut Sulastiningsih dan Zulkifli (2006:287) pengertian mengenai harga 

jual, yaitu “Sejumlah nilai yang harus dibayar oleh customer atas barang atau jasa 

yang mereka beli dari perusahaan”. 

2.1.5 UMKM  

2.1.5.1 Pengertian UMKM 

Pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung 

berhubungan dengan UMKM, antara lain: 

1) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria 

sebagai berikut : 

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan 

usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yaitu : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3000.000.000 

(tiga ratus juta rupiah)  

2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
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dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

2) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 
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Badan Pusat Statistik memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas 

tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang 

sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki 

jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. 

3) Menurut Kementrian Keuangan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 

tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang 

telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun 

setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya Rp 

600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati ). Contohnya Firma, CV, 

PT, dan Koperasi yaitu dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam 

bentuk perorangan yaitu pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, 

pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. 

Dari berbagai pendapat diatas, pengertian UMKM dilihat dari berbagai 

aspek, yaitu dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang 

dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku UMKM. 

2.1.5.2 Permasalahan dalam UMKM 

UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan 

kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah 

kelompok usaha terbesar. UMKM diatur secara hukum melalui UU Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM adalah 

kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti 

menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi 
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dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor 

usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM 

juga menciptakan peluang kerja cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, 

sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. 

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil, dan 

menengah (UMKM), antara lain meliputi: 

1. Faktor Internal 

a. Modal 

Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan 

untuk mengembangkan suatu unit usaha. Karena pada umumnya usaha 

mikro kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan 

yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang 

jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau 

lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara 

administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen 

Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang penting untuk 

maju dan berkembang, sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil tumbuh 

secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. 

Keterbatasan SDM usaha mikro dan kecil baik dari segi pendidikan formal 

maupun pengetahuan dan keterampilannya berpengaruh terhadap 

manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk 

berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM nya, 
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unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi 

baru dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. 

c. Teknologi 

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha 

kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai 

jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan  penetrasi pasar yang 

rendah, oleh karena itu produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas 

dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha 

besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung 

adanya teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang 

baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala informasi 

yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi. 

2. Faktor Eksternal 

a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif  

Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha 

mikro kecil, dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus 

disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini 

terlihat masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antar pengusaha-

pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar. 

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha                                              

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang 
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dimiliki mereka tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan 

usahanya sebagaimana yang diharapkan. 

c. Implikasi Otonomi Daerah 

Dengan berlakunya UU no. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, 

kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus 

masyarakat setempat. Perubahan sistem tersebut akan mengalami implikasi 

terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru 

yang dikenakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jika 

kondisi tersebut tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing 

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Di samping itu semangat kedaerahan 

yang berlebihan, terkadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi 

pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut. 

d. Implikasi Perdagangan Bebas 

Diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada Tahun 2003 dan 

APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing 

dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk melakukan 

proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan 

produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas 

seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak 

Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu tersebut sering 

digunakan secara tidak fair oleh Negara maju sebagai hambatan (Non Tarif 

Barrier for Trade). Untuk itu UMKM perlu mempersiapkan agar mampu 

bersaing baik secara keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 
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e. Sifat Produk dengan Lifetime Pendek 

Sebagian besar produk industri kecil memiliki karakteristik sebagai 

produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek. 

f. Terbatasnya Akses Pasar 

Terbatasnya akses pasar dapat menyebabkan produk yang dihasilkan 

tidak dapat dipasarkan secara kompetitif  baik di pasar nasional maupun 

internasional. 

2.1.5.3 Upaya Pengembangan UMKM 

Langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif 

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang 

kondusif dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha 

serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan 

sebagainya. 

2. Bantuan Permodalan 

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-

syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu 

peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial 

formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan 

dana modal ventura. 

Pembiayaan untuk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) 

sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, 

maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain, BRI 
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unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat. Sampai sekarang BRI memiliki 

sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM 

tersebut sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Yang 

harus dilakukan sekarang adalah bagaimana mendorong pengembangan 

LKM berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non 

koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya. 

3. Perlindungan Usaha 

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang 

merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan 

perlindungan dari pemerintah, baik melalui UU maupun peraturan 

pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win 

solution). 

4. Pengembangan Kemitraan 

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar 

UMKM, atau antar UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri 

maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli 

dalam usaha. Disamping itu untuk memperluas pangsa pasar dan 

pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan 

mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, 

baik dari dalam maupun luar negeri. 

5. Pelatihan 

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik 

dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan 
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pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. 

Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil 

pelatihan di lapangan agar dapat mempraktekkan teori melalui 

pengembangan kemitraan rintisan. 

6. Membentuk Lembaga Khusus 

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab 

dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan 

upaya menumbuh kembangkan UMKM dan juga berfungsi untuk 

mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal 

maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM. 

7. Memantapkan Asosiasi 

Perlu diperkuatnya asosiasi yang telah ada, untuk meningkatkan 

perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha 

yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya. 

8. Mengembangkan Promosi 

Mengembangkan promosi guna mempercepat proses kemitraan 

antara UMKM dengan usaha besar diperlukan adanya media khusus 

dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Selain 

itu juga perlu diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra 

usahanya. Mengembangkan kerja sama yang setara perlu adanya kerja 

sama atau koordinasi yang serasi antar pemerintah dengan UMKM 

untuk mengiventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan 

perkembangan usaha. 
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2.2 Penilitian Terdahulu 

Penelitian ini di buat berdasarkan pada penilitian yang dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya, yang terdiri dari : 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Paridipta 

Bagus Rahadi 

(2013) 

Analisa 

Penentuan Harga 

Pokok Produksi 

dengan Full 

Costing Method 

pada UKM 

Wingko Babat 

Cap Lokomotif 

Bapak Sumardi 

Metode 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Perbedaaan antara 

penghitungan metode Full 

Costing dengan metode 

UKM terletak pada biaya 

overhead pabrik. 

Penghitungan yang 

dihitung oleh UKM belum 

membebankan seluruh 

biaya overhead pabrik 

sehingga hasilnya pun 

kurang tepat dan akurat. 

Penghitungan menurut 

UKM belum memasukkan 

biaya overhead pabrik 

seperti pemeliharaan 

kendaraan dan 

penyususutan alat, mesin, 

serta kendaraan. UKM 

juga belum memasukkan 

biaya air dalam 

penghitungan harga pokok 

produksi.  

 

2. Nidya Navita 

Dewi (2014) 

Penerapan 

Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi dengan 

Menggunakan 

Metode Full 

Costing dan 

Metode Variable 

Analisis 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif 

1. Perhitungan harga 

pokok produksi dengan 

metode full costing 

pada UMKM Getuk 

Goreng “BUNGA 

MAWAR” yaitu 

dengan menghitung 

seluruh biaya yang 
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Costing untuk 

Menentukan 

Harga Jual 

(UMKM Getuk 

Goreng 

“BUNGA 

MAWAR” 

Magelang) 

dikeluarkan dalam 

proses produksi Getuk 

Goreng “BUNGA 

MAWAR”. Biaya yang 

dibebankan dalam 

proses produksi adalah 

biaya bahan baku, 

tenaga kerja langsung, 

biaya overhead pabrik 

variabel dan biaya 

overhead pabrik tetap. 

2. Perhitungan harga 

pokok produksi dengan 

menggunakan metode 

variable costing pada 

UMKM Getuk Goreng 

“BUNGA MAWAR” 

yaitu dengan cara 

menghitung biaya yang 

dikeluarkan dalam 

proses produksi getuk 

goreng. Biaya yang 

dibebankan dalam 

proses produksi adalah 

biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya 

overhead pabrik 

variabel. 

3. Desi Anita 

dan Desy 

Susanti 

(2016) 

Analisis 

Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi Tahu 

dan Susu 

Kedelai engan 

Metode Full 

Costing dan 

Variable Costing 

pada Industri 

Kecil 

Analisis 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif 

Perbedaan perhitungan 

harga pokok produksi tahu 

dan susu kedelai yang 

diterapkan oleh UKM XX, 

metode full costing dengan 

metode variable costing 

hanya terletak pada 

pembebanan biaya ke 

dalam harga pokok 

produksi. Pada 

perhitungan yang 
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(Studi Kasus 

UKM Tahu 

Putih “Xx” 

Pekanbaru) 

diterapkan oleh UKM 

tidak semua biaya 

dibebankan ke dalam 

harga pokok produksi. 

Sedangkan pada metode 

full costing, semua biaya 

produksi dimasukkan ke 

dalam perhitungan harga 

pokok produksi. Berbeda 

pula dengan metode 

variable costing hanya 

membebankan biaya 

variable. 

4. Vanda Novita 

Sari, Fazli 

Syam Bz 

(2016) 

Analisis 

Penerapan 

Metode Variable 

Costing dalam 

Menentukan 

Harga 

Pokok Produksi 

Pada UMKM di 

Banda Aceh 

Analisis 

Deskriptif 

Menggunakan metode 

variable costing, dapat 

membantu perusahaan 

dalam menghitung biaya 

produksi, dimana metode 

variable costing ini 

memisahkan antara biaya-

biaya produksi dan non 

Produksi yaitu biaya tetap 

dan biaya variabel. Ada 

beberapa ukm belum 

memperhitungkan biaya 

listrik dan biaya 

pemasaran ke dalam harga 

pokok produksinya, 

dimana biaya-biaya 

tersebut juga termasuk 

biaya yang di keluarkan 

walaupun tidak termasuk 

dalam biaya produksi 

langsung dalam 

pembuatan lemari dan 

meja makan. Hal tersebut 

mengakibatkan perbedaan 

harga jual antara 

perhitungan ukm dan 

variable costing. 
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5. Rika Sylvia 

(2018) 

Analisis 

Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi dengan 

Menggunakan 

Metode Full 

Costing Dan 

Variabel  

Costing Pada 

Tahu Mama 

Kokom 

Kotabaru 

Metode 

deskriptif 

Hasil perhitungan antara 

ketiga metode tersebut 

diketahui perhitungan 

yang diterapkan Mama 

Kokom lebih rendah 

dibandingkan dengan 

metode full costing dan 

variable costing. Hal ini 

dikarenakan pemilik usaha 

tidak mengetahui cara 

perhitungan harga pokok 

produksi yang tepat, yaitu 

tidak memasukkan biaya-

biaya secara secara tepat 

kedalam perhitungan harga 

pokok produksinya 

misalnya biaya penyusutan 

dan biaya overhead pabrik 

untuk biaya bahan 

penolong pada kain saring 

tahu tidak dimasukkan ke 

dalam perhitungan harga 

pokok produksi. 

 

Berdasarkan penilitian terdahulu diatas memberikan informasi bahwa 

dalam menghitung harga pokok produksi harus memasukkan biaya-biaya secara 

terinci agar dapat menentukan harga jual yang tepat. Maka dari itu peneliti ingin 

menerapkan metode full costing dan variable costing untuk mengetahui 

perbandingan metode yang hasilnya lebih akurat dengan biaya yang lebih terinci 

serta pengaruh terhadap penentuan harga jual dan laba yang dihasilkan untuk 

diterapkan di UMKM Krupuk Rambak”Berkah”. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis biaya-biaya yang dikeluarkan 

dalam menghitung harga pokok produksi pada UMKM Berkah. Berikut adalah 

kerangka pemikiran dalam penilitian ini : 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini akan menghitung harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full costing dan metode variable costing. Hasil dari 

perhitungan tersebut akan dianalisis untuk melihat perbedaannya terhadap 

perhitungan harga pokok produksi pada UMKM Berkah dan mengetahui 

penentuan harga jual produk. Sehingga dapat ditentukan metode mana yang 

UMKM 

Identifikasi biaya produksi : 

1. Biaya bahan baku  

2. Biaya tenaga kerja   

3. Biaya overhead pabrik 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode 

Variable Costing 

Perbandingan metode Full Costing dan Variable 

Costing 

Penetapan metode untuk 

perhitungan harga pokok produksi 

dan penentuan harga jual 

Perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode 

Full Costing 
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efektif digunakan dalam menghitung biaya produksi 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. 


