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UKM seringkali belum memasukkan semua unsur biaya dalam 

memperhitungkan harga pokok produksinya, hal ini menyebabkan UKM kurang 

akurat dalam penentuan harga jual produknya, khususnya UKM yang bergerak di 

bidang manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghitungan harga 

pokok produksi yang selama ini dilakukan oleh UKM Rengginang Sari Ikan dan 

membandingkannnya dengan penghitungan harga pokok produksi menggunankan 

metode full costing, hasil dari penghitungan Harga Pokok Produksi tersebut 

kemudian akan digunakan sebagai penentuan harga jual. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara 

kepada pemilik sekaligus pimpinan UKM rengginang sari ikan. Analisis datanya 

melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penghitungan harga pokok 

produksi yang selama ini dilakukan oleh UKM rengginang sari ikan belum 

memasukkan semua unsur biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti 

biaya bahan penolong, biaya perawatan dan pemeliharaan peralatan serta biaya 

penyusutan peralatan. Hasil penghitungan tersebut untuk rengginang ikan adalah 

Rp. 10.920,7 dan rengginang manis adalah Rp. 10.021,4. Sedangkan dengan 

metode full costing semua unsur biaya dimasukkan dalam penghitungan harga 

pokok produksi, hasil penghitungan harga pokok produksi dengan metode full 

costing untuk rengginang ikan adalah Rp. 11.152,5 dan rengginang manis adalah 

Rp. 10.588,2. Jadi selisih antara metode full costing dengan metode yang 

dilakukan oleh UKM rengginang sari ikan adalah rengginang ikan Rp. 231,8 dan 

rengginang manis Rp.566,4. Dapat disimpulkan bahwa metode yang tepat 

digunakan oleh UKM rengginag sari ikan adalah metode full costing karena 

metode ini memperhitungkan seluruh unsur biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi, sehingga UKM rengginang sari ikan bisa lebih kompetitif dalam 

menentukan harga jual produknya. 


