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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sebagian besar dari jenis-jenis perusahaan menghadapi persoalan 

penentuan harga pokok. Masalah harga pokok ini amat penting. Baik dalam 

perusahaan yang bersifat agraris, perusahaan yang bersifat perniagaan maupun 

perusahaan yang bersifat industri tidak luput dari masalah harga pokok. Dalam 

penentuan harga pokok harus diusahakan untuk mendapatkan harga pokok yang 

seteliti-telitinya, karena kesalahan sedikit dalam penentuan harga pokok dapat 

mempengaruhi kegiatan operasional atau pekerjaan perusahaan tersebut. 

Harga pokok produksi merupakan kumpulan dari biaya – biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh suatu produk yang siap untuk dijual, mulai dari  

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

yang semuanya perlu diperhatikan kegunaannya dalam suatu produk agar tercipta 

harga pokok produksi yang efektif dengan kualitas dan kuantitas produk yang 

sudah direncanakan. 
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JAKARTA. Para pemilik proyek yang membutuhkan banyak kabel, 

bersiaplah merogoh kocek lebih lebar. sebab, produsen kabel telah menaikan 

harga jual kabel. penyebabnya adalah, kenaikan biaya produksi akibat kenaikan 

harga bahan baku kabel. 

Noval Jamalullail, ketua umum Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesian 

(APKABEL), bilang, harga bahan baku tembaga di London Metal Exchange 

(LME) tahun berkisar di harga US$ 4.500 per ton. namun, belakangan ini 

harganya bertengger di posisi US$ 6.000 per ton sudah naik 33%. 

Walhasil, harga jual kabel naik antara 5% sampai 10%. “kabel tembaga 

bisa naik menjadi US$ 7.000 per ton.” kata Noval, kepada KONTAN, Rabu (3/1). 

Tak hanya kabel jenis tembaga saja, kenaikan harga juga bisa terjadi pada kabel 

alumunium untuk transmisi listrik. 

Noval menuturkan, harga bahan baku kabel transmisi naik 10% dari harga 

awal tahun lalu pada kisaran US$ 1.700 per-ton – US$ 1.800 per ton. Kenaikan 

harga bahan baku mengerek harga jual kabel alumunium transisi. “harga jual 

kabel alumunium naik menjadi US$ 2.500 per ton,” kata Noval. 

Kenaikan harga bahan baku kabel tersebut juga disampaikan Yogiawan, 

sekertaris perusahaan PT Voksel Electic Tbk. Yogiawan menilai, kenaikan harga 

bahan baku terjadi bukan karena kenaikan permintaan, melainkan hanya karena 

aksi spekulan yang memainkan harga. 
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Soal kenaikan harga ini, Yogiawan tidak menjelaskan secara mendetail, 

apakah pihaknya menaikkan harga atau tidak. ia hanya bilang, akan berhati hati 

dalam menentukan harga. “kami harus berhati-hati menaikan harga jual” kata 

Yogiawan, kepada KONTAN Selasa (28/2). 

Dari sisi permintaan kabel, APKABEL memproyeksikan, kebutuhan kabel 

alumunium tahun ini mencapai 87,5 juta meter tahun ini. Kebanyakan digunakan 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Nilai proyek kabel transmisi saja Rp 5 

triliun,” kata Noval kepada KONTAN, Rabu (3/1). 

Berbeda dengan tahun lalu, saat proyek kabel transmisi belum ada, karena 

banyak proyek listrik nemengkrak. sementara potensi permintaan kabel distribusi 

atau kabel tembaga sekitar 5 triliun. 

Selain proyeksi kelistrikan, permintaan kabel juga datang dari proyek 

telekomunikasi, salah satunya dari Palapa Ring. namun, pemain proyek kabel 

telekomunikasi berupa fiber optik tersebut tidak banyak, terutama proyek fiber 

optik bawah laut. 

Menurut Noval, pemain lokal yang mengembangkan bisnis kabel bawah 

laut tersebut hanyalah PT Communication Cable System Indonesia. “secara jarak, 

memang kabel yang didaratan lebih panjang. tapi secara nilai lebih besar proyek 

kabel bawah laut,” jelas Novel. 
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Kekurangan pemain di industri kabel submarine (bawah laut) di Indonesia 

tersebut sejatinya bisa menjadi peluang bagi investor asing berinvestasi. begitu 

juga dengan pemain dalam negri, yang bisa ambil kesempatan dengan 

memperbarui mesin dan ekspansi kapasitas produksi. ” Tahun ini ada tiga sampai 

empat perusahaan asing yang mau investasi di Indonesia, salah satunya dari 

China, mereka ingin mendirikan pabrik,” kata Noval. 

(http://www.pemeriksaanpajak.com (Diakses pada tanggal 05– Agustus – 2017)) 

 

JAKARTA - PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM) berencana menambah 

kapasitas produksi pabrik, setelah mendapatkan proyek dari PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN). 

“Penambahan kapasitas produksi mulai direalisasikan tahun depan. 

Sembari itu, kami berupaya mengoptimalkan kapasitas terpasang pabrik yang 

sudah ada, rencananya akan ditambah kapasitas kabel aluminium dua kali lipat 

untuk keperluan PLN," kata Direktur PT Kabelindo Murni Tbk Petrus Nugroho di 

Jakarta, kemarin. 

http://www.pemeriksaanpajak.com/
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Sejauh ini, pabrik milik KBLM berkapasitas 1.000 ton kabel tembaga per 

bulan dan 200 ton kabel aluminium per bulan. Adapun utilisasi pabrik sampai 

akhir tahun lalu sekitar 70%, jika rencana peningkatan produksi tercapai, maka 

jumlah produksi kabel aluminium sebanyak 400 ton per bulan atau 4.800 ton per 

tahun. 

Berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama tahun ini, penjualan kabel 

KBLM ke PLN menyumbang 23,6% dari total pendapatan, yakni Rp74,1 miliar. 

Naik 36% ketimbang tahun lalu yang hanya Rp54,6 miliar. Sampai kuartal 

pertama 2017, KBLM memperoleh penjualan senilai Rp314 miliar atau naik 17% 

dibandingkan tahun lalu sebesar Rp267 miliar. Namun perolehan laba bersih turun 

12% dari Rp6,4 miliar menjadi Rp5,6 miliar. 

Selain ke PLN, Kabelindo memasok kabel listrik kepada dua perusahaan 

swasta. Kontribusinya sekitar 20% dari total penjualan. Tahun ini, perseroan 

menargetkan penjualan sebesar Rp 1,2 triliun seiring dengan peningkatan 

pembangunan. 

Pasalnya, APBN 2017 tercatat untuk sektor Infrastruktur sebesar Rp 387,3 

triliun. Anggaran tersebut ditujukan kepada 6 sasaran utama yaitu pembangunan 

jalan, jembatan, jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara dan terminal. 
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Maka dengan besarnya anggaran di sektor infrastruktur, menjadi peluang 

perseroan menggenjot pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi. Khusus untuk 

anggaran infrastruktur energi dan sumber daya mineral, sebagian akan digunakan 

untuk pembangunan jaringan transmisi, kapasitas gardu induk, kapasitas gardu 

distribusi, dan peningkatan rasio elektrifikasi. 

”Perseroan sudah siap dengan program kerja dan strategi manajemen 

untuk ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur tersebut,” kata Presdir PT 

Kabelindo Murni Tbk. Elly Soepono. 

Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp5 per saham 

untuk buku anggaran 2016. Tercatat di tahun lalu, kata Elly, kondisi bisnis kabel 

di Indonesia cukup bagus. Pasalnya, perseroan berhasil mencapai omzet penjualan 

sebesar Rp987,4 miliar, atau naik sebesar Rp19,7 miliar dibanding tahun 

sebelumnya. 

“Dari penjualan tersebut perseroan berhasil meraup laba kotor sebesar 

Rp102,7 miliar sedang laba bersih sebesar Rp 21,2 miliar atau naik sebesar 

65,90%,” ujarnya. 

(https://babe.news/amp/read/12701073/garap-proyek-dari-pln-kabelindo-

geber-kapasitas-produksi-pabrik (Diakses pada tanggal 05 – Agustus – 2017)) 
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 Perusahaan – perusahaan pada saat ini hidup di lingkungan bisnis yang 

memiliki dinamika yang sangat tinggi, perubahan – perubahan sektor bisnis pada 

saat ini sangat sulit di prediksi dan dapat terjadi kapan saja, karena persuhaan – 

perusahaan yang berkecimpung di dunia bisnis tidak dapat terlepas dengan faktor 

– faktor lain seperti faktor ekonomi politik dan kebijakan pemerintah, faktor 

persaingan pasar dan pemasok, faktor sosial dan budaya, serta faktor teknologi 

yang sudah sangat berkembang sehingga sangat mempengaruhi dunia bisnis dan 

industri pada saat ini. 

 Untuk dapat terus hidup di dalam dunia bisnis dan industri pada saat ini, 

perusahaan harus mampu berkompetisi dengan perusahaan - perusahaan lainnya 

karena tingkat persaingan pada saat ini sudah sangat tinggi dan perusahaan juga 

akan melakukan berbagai cara untuk dapat unggul dalam dunia bisnis industri lalu 

setiap perusahaan juga memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk dapat 

mencapai tujuannya masing – masing dan untuk tetap bertahan di dunia bisnis dan 

industri pada saat ini.  
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Tabel 1.1 

Kenaikan Harga Tembaga, Kabel Transmisi dan Kenaikan Harga Jualnya 

dalam US $ (dolar) per ton. 

No Deskripsi Harga 

sebelum 

kenaikan 

Harga 

Setelah 

kenaikan 

Kenaikan 

1 Harga Pokok Kabel Tembaga 4500 6000 33% 

2 Harga Pokok Kabel Transmisi 1800  2000 10% 

3 Harga Jual Kabel Tembaga 6300 7000 10% 

4 Harga Jual Kabel Trasnmisi 2250 2500 10 % 

 

 Pada kasus ini dapat dilihat kenaikan harga pokok bahan baku 

mengakibatkan kenaikan harga jual kabel tembaga dan kabel transmisi, harga 

pokok kebel tembaga yang mulanya US$ 4500/ton naik menjadi US$ 6000/ton, 

hal ini mengakibatkan harga jual kabel tembaga turut naik yang awalnya seharga 

US$ 6300/ton menjadi US$ 7000/ton. 

 Begitu pula dengan kabel trasmisi yang harga mulanya seharga US$ 

1800/ton naik menjadi US$ 2000/ton, hal ini mengakibatkan harga jual kabel 

transmisi ikut naik dari harga mula US$ 2250/ton menjadi US$ 2500/ton. 

 Karena kenaikan ini produsen kabel harus ngontrol harga produksinya 

karena produsen juga harus berhati-hati dalam menentukan harga dan menaikan 

hrga jual produk-produknya. 
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Tabel 1.2 

Kenaikan Produksi Kabel PT. Kabelindo Murni Tbk 

No Rincian 

Produksi 

Sebelum 

Kenaikan 

Produksi 

Sesudah 

Kenaikan 

Kenaikan 

Produksi 

1 Kabel Tembaga 1000 ton/bulan 1000 ton/bulan 0% 

2 Kabel Almunium 200 ton/bulan 400 ton/bulan 100% 

 

Tabel 1.3 

Penjualan dan Laba Bersih PT. Kabelindo Murni Tbk 

No Rincian 2016 2015 Kenaikan 

1 Penjualan Kabel ke PLN Rp 74,1 M Rp 54,6 M 36% 

2 Laba Bersih Rp 5,6 M Rp 6,4 M -12% 

 

 Pada PT. Kabelindo Murni Tbk beberapa pendapatan terbesar terdapat 

pada penjualan kabel kepada PT PLN yaitu sebesar 23,6% (Rp 74,1 M) dan dari 

perusahaan-perusahaan swasta sebesar 20%. 

 Pada tahun ini perusahaan menaikan produksi kabel karena rencana 

pembangunan di Indonesia. Dalam APBN 2017 tercatat untuk sektor Infrastruktur 

sebesar Rp 387,3 triliun. Anggaran tersebut ditujukan kepada 6 sasaran utama 

yaitu pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara dan 

terminal. Maka dengan besarnya anggaran di sektor infrastruktur, menjadi 

peluang perseroan menggenjot pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi. 
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Berdasarkan hasil uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

di PT X dengan mengambil judul “PENGARUH PRODUK HILANG, PRODUK 

CACAT DAN PRODUK RUSAK TERHADAP HARGA POKOK PRODUKSI 

(Studi pada salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri kabel di Provinsi 

Jawa Barat)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian di ini adalah : 

1. Bagaimana produk hilang pada PT. X ? 

2. Bagaimana produk cacat pada PT. X ? 

3. Bagaimana produk rusak pada PT. X ? 

4. Bagaimana harga pokok produksi pada PT. X? 

5. Seberapa besar pengaruh produk hilang, produk cacat dan produk 

rusak terhadap harga pokok produksi pada PT. X, secara simultan 

maupun secara parsial ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini betujuan untuk memperoleh bukti empiris untuk : 

1. Untuk mengetahui produk hilang pada PT. X. 

2. Untuk mengetahui produk cacat pada PT. X. 

3. Untuk mengetahui produk rusak pada PT. X. 

4. Untuk mengetahui harga pokok produksi pada PT. X. 

5. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh produk hilang, produk 

cacat dan produk rusak terhadap harga pokok produksi pada PT. X, 

secara simultan maupun secara parsial. 

 

1.4 Kegunaan Peneltian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat 

dipercaya dan memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan, 

yaitu: 

 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi : 

A. Penulis 

1. Untuk Melengkapi program perkuliahan S1, program studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
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2. Mampu menganalisis  hal – hal yang mempengaruhi harga pokok 

produksi pada PT. X. 

3. Mampu menganalisis penyebab terjadinya produk yang hilang, cacat 

dan rusak pada PT. X. 

4. Mampu menganalisis mengenai produk yang hilang, cacat dan rusak 

dan pengaruh nya terhadap harga pokok produksi pada PT. X. 

 

B. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi 

penelitian selanjutnya untuk menjadi salah satu acuan dalam membuat karya tulis 

ilmiah. 

 

C. Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat berguna 

untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam khususnya tentang harga 

pokok produksi dan elemen – elemen lain yang dapat mempengaruhi harga pokok 

produksi. 
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1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan khususnya untuk penilaian terhadap produk hilang, produk rusak dan 

produk cacat dan pengaruhnya terhadap harga pokok produksi. 

 

1.5  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi atau tempat di PT. X. (salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam industri kabel di kota cikampek, Provinsi Jawa Barat). dimulai 

pada Bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan September 2017. 
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Tabel 1.4 

Waktu Penelitian 

 

 
Prosedur 

Bulan 

Apr Mei Jun Jul Aug Sep 

I Tahap Persiapan 
      

 

1. Mengambil Formulir Penyusunan 

Usulan Penelitian       

 
2. Membuat Matrik 

      

 

3. Bimbingan dengan Dosen 

Pembimbing       

 
4. Menentukan Tempat Penelitian 

      
II Tahap Pelaksanaan 

      

 

1. Meminta Surat Pengantar ke 

Perusahaan       

 

2. Melaksanakan wawancara dan 

studi   lapangan di perusahaan       

 
3. Penyusunan Skripsi 

      
III Tahap Pelaporan 

      

 
1. Menyiapkan Draf Skripsi 

      

 
2. Sidang Akhir Skripsi 

      

 
3. Penyempurnaan Skripsi 

      


