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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Olah raga badminton merupakan salah satu olah raga yang

digemari oleh masyarakat Surakarta, hal ini dapat dilihat dari banyaknya

tempat untuk bermain badminton. Olah raga ini juga sering dilakukan oleh

masyarakat umum tanpa harus datang ke gedung olah raga, hal ini terjadi

karena kemudahan dalam memainkanya baik dari segi peralatanya yang tidak

terlalu mahal dan untuk memainkanya tidak membutuhkan tempat yang luas.

Permainan badminton hanya menggunakan raket dan shuttlecock,

banyaknya permainan badminton dikalangan masyarakat sehingga membuat

banyak bermunculan industri pembuatan shuttlecock di daerah Surakarta.

Salah satu shuttlecock yang sering digunakan di area Surakarta adalah merek

“LIYA” yang di produksi oleh bapak Marman di daerah Serengan Surakarta.

Industri pembuatan shuttlecock ini rata-rata per minggu harus membuat

shuttlecock sebanyak 150 – 250 slop untuk memenuhi permintaan konsumen,

setiap slop terdiri dari 12 shuttlecock. Industri rumahan ini dalam memenuhi

permintaan tersebut dalam proses produksinya hanya menggunakan tenaga

kerja yang berada di sekitar rumahnya.

shuttlecock terdiri dari beberapa material penyusun, yaitu bulu

ayam jantan, bulu ini harus di beli dari supliyer di Jakarta, dan setiap

shuttlecock terdiri dari 16 helai bulu. Kemudian dop untuk tempat

menancapkan bulu, pita yang digunakan pada bagian dop luar, label

shuttelcock, benang digunakan untuk menjahit bulu agar menjadi kuat saat

dimainkan. Material selanjutnya adalah lem yang terdiri dari lem khusus

untuk mengelem benang dengan bulu, dan lem fox untuk mengelem label

dengan dop. Material terakhir adalah pembungkus shuttlecock dan cover

shuttlecock.
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Tahapan pembuatan shuttlecock “LIYA” dimuai dari pembelian

bulu dari supliyer di Jakarta. Dilanjutkan proses produksi yang dimulai dari

pencucian bulu, pengeringan, pemotongan pola, pembentukan bulu, pelurusan

bulu, assembly, servis, menjahit bulu, pengeleman, pemasangan label dan

pita, penimbangan shuttlecock dengan berat masing – masing 49 gram, dan

proses terakhir adalah pengemasan. Peralatan yang digunakan terdiri dari

pemotong bulu, gunting, tang, pelurus bulu dan alat timbang. Proses

pembuatan shuttlecock diatas sebagian besar di kerjakan oleh tetangga di

sekitar objek penelitian.

Home industry pembuatan shuttlecock merek ‘LIYA’ dalam

Penentuan harga pokok produksinya masih menggunakan metode tradisional,

yaitu dengan membebankan biaya tidak langsung secara menyeluruh atau per

departemen, hal tersebut tidak mencerminkan secara keseluruhan dari seluruh

biaya yang di hasilkan  untuk membuat sebuah produk. Sehingga hal tesebut

menyebabkan harga jual menjadi under costing atau over costing. Hal ini

sangat penting, karena jika terjadi under costing maka usaha berpotensi untuk

mengalami kerugian, jika over costing berpotensi untuk mengurangi hasil

penjualan karena pasti konsumen lebih memilih dari kompetitor yang lebih

murah. Inilah yang mendasari penggunaan metode Activity Based Cocting

(ABC) untuk menentukan harga pokok produksi shuttlecock, dengan metode

ABC untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan aktivitas dalam

pembuatan shuttlecock tersebut.

Penjualan produk shuttlecock merek “LIYA” sering mengalami

fluktuasi harga jual, hal ini disebabkan karena biaya bahan baku bulu yang

sering mengalami kenaikan harga, karena harga bahan baku bulu sangat

berpengaruh terhadap harga pokok produksi jika mengalami kenaikan harga.

Kemudian penjualan shuttlecock perbulan juga tidak stabil karena permintaan

dari konsumen yang tidak menentu. Sehingga peneliti perlu melakukan

analisis sensitifitas terhadap kenaikan atau penurunan bahan baku bulu dan

permintaan. Tujuan dari analisis sensitivitas ini adalah jika pada saat harga

bulu naik pengusaha dapat dengan cepat menyesuaikan harga jual, sebaliknya
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jika harga bulu turun juga bisa cepat menyesuaikan harga. Kemudian

pengusaha juga mampu untuk menghitung keuntungan yang akan didapat jika

terjadi kenaikan maupun penurunan permintaan.

Hasil produk akhir shuttlecock yang akan di jual ke konsumen

terdiri dari empat varian, yaitu untuk varian terbaik dengan cover warna

merah dengan harga Rp. 44.000 per slop, kemudian cover warna biru dengan

harga Rp. 43.000 per slop, cover warna coklat dengan harga Rp. 34.000 per

slop, dan yang terakhir cover warna hijau dengan harga Rp. 30.000 per slop.

Melihat variasi produk yang mencapai empat varian maka perlu dilakukan

perhitungan break event point untuk menentukan berapa jumlah masing-

masing variasi produk yang harus dibuat, karena sangat berbeda untuk

menentukan titik impas produk(break event point) yang hanya satu variasi

dengan empat variasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan  diatas,

maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi shuttlecock merek “LIYA”

dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC)?

2. Bagaimana analisis sensitivitas harga bahan baku bulu dan permintaan

pada pembuatan shuttlecock merek “LIYA”?

3. Bagaimana perhitungan Break Event Point pada usaha pembuatan

shuttlecock merek “LIYA”?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas,

penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Menentukan harga pokok produksi shuttlecock merek “LIYA” dengan

menggunakan metode Activity Based Costing (ABC)

2. Menganalisis sensitivitas harga bahan baku bulu dan permintaan pada

pembuatan shuttlecock merek “LIYA’
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3. Menghitung titik Break Event Point pada usaha pembuatan shuttlecock

merek “LIYA”?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

untuk berbagai kalangan, yaitu:

1. Hasil penelitian dapat berguna bagi perusahaan, sebagai masukan untuk

meningkatkan kinerja dan strategi perusahaan dalam menghadapi

persaingan pasar.

2. Sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan penulis, baik untuk

analisis aspek ekonomi, analisis penentuan harga pokok produksi dengan

metode Activity Based Costing (ABC), maupun analisis sensitifitas.

3. Sebagai bacaan maupun literatur bagi penelitian selanjutnya maupun

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, dan fokus pada

masalah dan tujuan masalah, maka penelitian ini perlu dibatasi. Batasan-

batasan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dilakukan pada industri pembuatan shuttlecock merek ‘LIYA’

yang berada di Pringgolayan RT 03, Kelurahan Tipes, Kecamatan

Serengan, Kota Surakarta.

2. Pengamatan dilakukan pada bulan Februari – Mei 2016.

3. Analisis sensitifitas dilakukan pada harga bahan baku bulu dan

permintaan shuttlecock..

4. Metode untuk menentukan harga pokok produksi adalah Activity Based

Costing (ABC).
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1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, laporan penulisan tugas akhir mengikuti uraian

yang diberikan untuk masing-masing bab, agar peneliti mudah dalam

penyususnan tulisan. Dari keseluruhan tugas akhir dapat dibagi menjadi lima

bab, yaitu:

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah

penelitian, kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, serta batasan masalah yang akan dijadikan dasar

penelitian mengenai analisis nilai ekonomi pembuatan shuttlecock

pada industri rumahan di daerah Serengan, Surakarta.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dan mendasari

materi penulisan, teori diperoleh dari beberapa referensi, seperti

buku, jurnal penelitian, sumber lainya literatur lain, dan studi

terhadap penelitian terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah tersruktur dan

sistematis yang akan dilakukan dalam penelitian. Langkah-langkah

tersebut kedalam bentuk diagram alir dengan penjelasan singkat

untuk tiap-tiap langkah.

BAB IV PENGUMULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi tentang data-data atau informasi yang diambil,

selanjutnya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada,

serta untuk pengolahan data
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan hasil dari pengolahan data,

dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Kemudian memberikan saran untuk perbaikan dan juga juga untuk

penelitian selanjutnya.


