
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Di era sekarang terutama dunia bisnis, dibutuhkan pengelolaan dan 

pengendalian perusahaan yang efektif dan efisien untuk menghadapi 

perubahan lingkungan usaha yang terus menerus mengalami kemajuan dan 

tingginya tingkat kompetisi antar perusahaan yang akan mengakibatkan adanya 

persaingan yang tidak sehat. Pada saat ini perusahaan yang mampu bertahan 

ialah perusahaan yang dapat mempertahankan kualitas serta ciri khas dari 

produk tersebut. Hal tersebut yang menjadikan produk banyak diminati oleh 

konsumen dan mempunyai pangsa pasar yang tinggi. Perusahaan manufaktur 

dituntut untuk  selalu berinovasi dalam mengembangkan usahanya agar dapat 

mempertahankan eksistensi perusahaan.  

Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur harus menentukan 

perhitungan biaya dalam proses produksinya. Terdapat dua metode dalam 

penentuan beban pokok produksi yaitu beban pokok pesanan dan beban pokok 

proses. Perhitungan beban pokok produksi ialah semua biaya produksi yang 

digunakan untuk memproses bahan baku sampai menjadi produk yang siap 

untuk dipasarkan atau diserahkan kepada konsumen. Biaya produksi 

merupakan tiga rangkaian biaya yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya bahan 

baku dan biaya overhead pabrik. Perhitungan beban pokok produksi harus 

dilakukan secara tepat, karena akan berpengaruh pada beban pokok penjualan.  



Beban pokok produksi merupakan komponen terbesar bagi perusahaan 

manufaktur sehingga perlu untuk dikendalikan dan direncanakan. Biaya dalam 

beban pokok produksi yang memerlukan perhatian lebih ialah biaya overhead 

pabrik karena biaya overhead pabrik tidak dapat ditelusuri secara langsung 

dengan produk. Biaya overhead pabrik merupakan biaya penolong dalam suatu 

proses produksi perusahaan. Ketidaktepatan dalam melakukan perhitungan 

beban pokok produksi dapat berpengaruh buruk pada perusahaan, karena jika 

dikaitkan dengan proses produksi pembebanan biaya pada beban pokok 

produksi akan berpengaruh pada strategi penetapan harga. Beban pokok 

produksi akan membantu dalam melakukan penetapan harga jual sehingga laba 

yang akan diterima oleh perusahaan dapat sesuai dengan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan.  

Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan agar mendapatkan 

keuntungan yang sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan yaitu melakukan 

efisiensi biaya, serta melakukan pengendalian dan pengawasan biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi terlebih pada biaya overhead pabrik. 

Efisiensi  biaya harus dilakukan agar perusahaan dapat menekan pemborosan 

biaya produksinya. Penulis melakukan penelitian pada UD. Rizky Jaya,  yaitu 

perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pembuatan bak dump truck, 

bengkel las, bubut, dan konstruksi besi. Menurut pemilik perusahaan selama 

ini laba yang diperoleh kurang sesuai dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan, sehingga laba yang tertulis pada laporan keuangan tidak sesuai 

dengan yang didapat. UD. Rizky Jaya dalam melakukan perhitungan beban 



pokok produksi diketahui belum memasukkan seluruh unsur biaya yang ada, 

seperti belum dimasukkannya biaya overhead pabrik. Belum dilakukannya 

perhitungan mengenai biaya overhead pabrik maka akan mengakibatkan beban 

pokok produksi yang salah, dan dapat berpengaruh pada harga pokok penjualan 

serta pada laba perusahaan sehingga keuntungan yang diterima perusahaan 

belum sesuai. Berlandaskan latar belakang yang dijelaskan diatas maka penulis 

dalam membuat penelitian ini terdorong untuk memilih judul “ANALISIS 

BIAYA OVERHEAD PABRIK GUNA MENENTUKAN BEBAN POKOK 

PRODUKSI (Studi Kasus Pada UD. Rizky Jaya)” . 

 

B. Permasalahan  

Beban pokok produksi memiliki tiga kompenen yaitu biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya yang sangat memerlukan 

perhatian khusus ialah biaya overhead pabrik, karena karakteristiknya yang 

tidak  dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Biaya ini mempunyai 

jumlah dan pengaruh yang cukup besar sehingga perlu untuk dilakukan 

perhitungan yang tepat terhadap pembebanan biaya overhead pabrik pada 

beban pokok produksi.  

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis kepada pemimpin perusahaan, 

selama tiga tahun terakhir UD. Rizky Jaya mengalami peningkatan penjualan 

yang cukup tinggi. Namun menurut pemilik perusahaan, selama ini laba yang 

diperoleh tidak sesuai dengan laba yang tertulis pada laporan keuangan, karena 

laba pada laporan keuangan lebih besar dibandingkan dengan yang diperoleh 



perusahaan. Diketahui dalam melakukan perhitungan beban pokok produksi 

bak dump truck UD. Rizky Jaya belum memasukkan seluruh faktor biaya, yaitu 

biaya overhead pabrik yang meliputi biaya listrik, biaya air, biaya telepon, serta 

biaya depresiasi mesin dan gedung. Selama ini yang dimasukkan dalam 

perhitungan beban pokok produksi hanya biaya bahan baku yang meliputi plat 

lembaran, kanal U, kanal C dan biaya tenaga kerja. Pembebanan biaya 

overhead pabrik yang belum dilakukan terhadap produk mengakibatkan beban 

pokok produksinya tidak sesuai.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana perhitungan biaya overhead pabrik untuk 

menentukan beban pokok produksi pada UD. Rizky Jaya ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan biaya overhead 

pabrik untuk menentukan beban pokok produksi pada UD. Rizky Jaya. 

 

E.   Kegunaan Penelitian 

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini akan mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis   

Penelitian ini diharapkan penulis dapat mengembangkan teori dan dapat 



mengaplikasikan teori yang telah diterima selama kuliah ke dalam 

permasalahan yang ada di perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan 

Penulis mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat 

menambah kesadaran perusahaan akan pentingnya perhitungan biaya 

overhead pabrik dalam menentukan beban pokok produksi yang tepat.  

3. Bagi Pihak Lain  

Penulis mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai biaya overhead pabrik 

dan beban pokok produksi, serta dapat digunakan sebagai referensi yang 

akan mendorong untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

  


