
BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1.   Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan dalam fungsi dan tujuannya berfokus untuk memberikan 

manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan. Masyarakat 

mendapatkan manfaat dengan terpenuhinya kebutuhan mereka melalui produk dan  

jasa suatu perusahaan, sedangkan pemilik mendapatkan keuntungan dari laba 

yang dihasilkan, salah satu unsur menentukan laba adalah biaya. 

 Dalam perusahaan agroindustri, informasi mengenai biaya produksi 

merupakan salah satu jenis informasi penting bagi manajemen untuk berbagai 

tujuan seperti penentuan harga pokok produksi, untuk memperoleh laba yang 

maksimal, pengendalian biaya, penilaian prestasi, penentuan harga jual, 

pengambilan keputusan dan tujuan lainnya. 

  Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba yang 

maksimal, perusahaan perlu memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin dan 

mencegah pemborosan. Oleh karena itu setiap pengeluaran biaya harus tepat dan 

penggunaannya serta memenuhi standar efisiensi. Untuk memenuhi kebutuhan ini 

yang dapat dilakukan adalah memikirkan bagaimana cara menentukan harga 

pokok produksi dari barang yang dihasilkan secara tepat. 

 Melihat pentingnya penentuan harga pokok produksi dalam setiap 

perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai harga  

pokok produksi yang benar. Perusahaan hendaknya mampu menetapkan harga 

pokok produksi yang tepat sehingga nantinya dapat bersaing dengan perusahaan 
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lain yang sejenis. Penulis tertarik untuk megetahui bagaimana perbandingan 

antara teori dengan kenyataan yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara IV dalam 

menentukan harga pokok produksinya. Maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul  “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Teh Pada PT. 

Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan”. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Dengan melihat kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Perkebunan 

Nusantara IV (Persero) Medan. Adapun identifikasi masalah penelitian ini  yaitu : 

1. Dalam menghitung harga pokok produksinya dimana non produksi 

dimasukkan ke dalam perhitungan dengan harga pokok produksi. 

2. Jumlah biaya tidak langsung mengalami peningkatan pada tahun 2015. 

3. Total biaya produksi mengalami peningkatan pada tahun 2016. 

4. Harga pokok teh mengalami peningkatan pada tahun 2016. 

 

I.3. Batasan Masalah 

 Kegiatan usaha PT. Perkebunan Nusantara IV Medan  cukup beragam 

maka dari itu untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran masalah yang akan 

dibahas, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas bagaimana 

penentuan dan perhitungan harga pokok produksi Teh pada PT. Perkebunan 

Nusantara IV Medan pada periode 2015  dan periode 2016.  
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1.4. Rumusan Masalah  

1. Metode dan elemen-elemen apa sajakah untuk menentukan harga pokok 

produksi teh pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan? 

2. Bagaimanakah perhitungan harga pokok produksi teh pada PT. 

Perkebunan Nusantara IV Medan? 

 

I.5.  Tujuan Penelitian  

   Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui metode dan elemen-elemen yang digunakan dalam 

menentukan harga pokok produksi teh pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Medan. 

2. Untuk memberikan gambaran nyata kepada penulis tentang harga pokok 

produksi  dan menghubungkannya dengan teori-teori yang selama ini 

penulis terima di perkuliahan dan sumber-sumber lain. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan perhitungan harga pokok 

produksi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. 

 

I.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
a. Bagi penulis, sebagai bahan kajian untuk menambah dan memperluas 

pengetahuan sehubungan dengan penentuan harga pokok produksi. 

b. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat 

digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

perusahaan sehubung dengan penentuan harga pokok produksi.  
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c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang 

nantinya bermanfaat untuk memberikan perbandingan dalam kegiatan 

penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. 
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