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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Alam Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai jenis 

produk pertanian yang bermanfaat bagi manusia. Buah, sayur, dan tanaman 

pangan lainnya dapat tumbuh dengan baik di tanah ini. Hal tersebut diimbangi 

dengan banyaknya sumber daya manusia. Potensi yang dimiliki oleh setiap daerah 

di Indonesia berbeda-beda satu sama lain. Pemanfaatan potensi alam Indonesia 

dengan sumber daya manusia yang tercukupi, tentu akan meningkatkan 

kesejahteraan bangsa. Salah satu cara meningkatkan potensi daerah tersebut 

adalah melalui pendekatan OVOP (One Village One Product). Di Indonesia 

pendekatan OVOP mulai digagas pada tahun 2006 oleh Kementerian 

Perindustrian. Pendekatan OVOP merupakan gerakan masyarakat yang 

mengembangkan potensi yang dimiliki daerah secara terintegrasi untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk 

meningkatkan rasa percaya diri serta kebanggaan akan kemampuan sendiri dan 

daerahnya (Pasaribu, 2011). Di Indonesia, wilayah OVOP tersebar cukup banyak, 

dan sedikitnya di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa wilayah yang 

mengembangkan potensi alam dan sumber daya manusianya melalui pendekatan 

OVOP. Wilayah OVOP Jawa Tengah tersebut diantaranya adalah          

Kabupaten Cilacap yang mengunggulkan gula aren sebagai produk OVOP dan        

Kabupaten Wonosobo yang mengunggulkan buah carica (pepaya gunung) sebagai 

produk OVOP. Carica menjadi primadona dan menjadi produk unggulan setelah 

diolah menjadi berbagai olahan makanan, salah satunya yang paling diincar yaitu 

manisan carica. Produsen manisan carica di wilayah setempat saat ini sudah cukup 

banyak. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya merk dagang manisan carica 

yang dijual di pasaran. Pemberdayaan potensi alam tersebut diimbangi dengan 

pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah). Wujud lain yang bertujuan mengembangkan potensi masyarakat di 

Wonosobo adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).  

PKBM di Kabupaten Wonosobo tersebar hampir di tiap kecamatan. 

Sampai saat ini hanya dua PKBM yang mengelola carica sebagai manisan khas 

oleh-oleh dari kabupaten tersebut. PKBM Cemerlang merupakan salah satu 
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produsen manisan carica yang berlokasi di Desa Krasak, Kecamatan Mojotengah, 

Kabupaten Wonosobo.  

PKBM Cemerlang menentukan harga pokok produksi dalam membuat 

produk manisan carica. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang 

penting, mengingat manfaat informasi harga pokok produksi adalah untuk 

menentukan harga jual produk yang dihasilkan serta laba yang akan 

diproyeksikan. Perhitungan harga pokok produksi dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi. Saat ini 

penentuan harga pokok produksi di PKBM Cemerlang dengan berdasarkan intuitif 

atau menggunakan metode naive cost plus yaitu penetapan harga yang apa 

adanya. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidaktepatan (undervalue atau 

overvalue) dalam penetapan harga sehingga dalam jangka panjang dapat 

mengganggu keberlangsungan usaha.  

Penentuan harga pokok produksi dapat dilakukan dengan dua pendekatan 

yaitu metode full costing dan variable costing. Full costing memerlukan biaya 

produksi sebagai harga pokok (product cost) tanpa memperhatikan apakah biaya 

produksi tersebut variabel atau tetap, sedangkan variable costing hanya 

memperhitungkan biaya variabel sebagai acuan untuk menghitung harga pokok 

produksi.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

penentuan harga pokok produksi yang benar. PKBM hendaknya mampu 

menetapkan harga pokok produksi yang tepat sehingga nantinya dapat bersaing 

dan usahanya berkelanjutan. Perhitungan harga pokok produksi yang benar akan 

mengakibatkan penetapan harga jual yang benar, tidak terlalu tinggi dan tidak 

terlalu rendah dari harga pokok produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan 

laba sesuai dengan yang diharapkan.  

1.2. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis komponen biaya yang terbesar pada pembuatan manisan 

carica di PKBM Cemerlang.  
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2. Membandingkan harga pokok produksi yang dilakukan oleh PKBM 

Cemerlang dengan metode analisis full costing dan variable costing. 

3. Menganalisis kemampuan usaha manisan carica di PKBM Cemerlang 

dalam menghasilkan laba kotor.  

 

1.3. Signifikansi Penelitian 

Signifikansi yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Dari segi praktis, memberikan masukan dan saran sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajemen PKBM Cemerlang dalam menjalankan 

usaha pengolahan dan pembuatan manisan carica untuk produksi dan 

penjualan di masa yang akan datang.  

2. Dari segi ilmiah, untuk mendapatkan pengalaman dan sarana untuk 

menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. 

3. Sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan 

penelitian lanjutan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada analisis biaya dan penetapan harga pokok 

produksi. Biaya merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang biasanya diukur dengan uang dalam kurun 

waktu tertentu. Harga pokok produksi atau cost of goods manufactured (CGM) 

adalah seluruh biaya yang dikorbankan untuk ditransfer menjadi barang atau nilai 

yang diselesaikan selama periode berjalan. Terkait dengan biaya dan harga pokok 

produksi yang akan diteliti, maka lingkup penelitian dibatasi hanya meneliti faktor 

internal (unsur-unsur dalam penetapan harga pokok produksi) PKBM Cemerlang 

sebagai salah satu produsen yang memproduksi manisan carica di Kabupaten 

Wonosobo. Manisan carica yang diteliti berukuran 250 gram. Unsur-unsur dalam 

penetapan harga pokok produksi yang akan diteliti meliputi biaya bahan baku, 

tenaga kerja dan biaya overhead. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya 

dalam harga pokok produksi, digunakan pendekatan full costing dan variable 

costing.  

 

 


