
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di masa yang semakin canggih seperti saat ini, para pelaku ekonomi di 

Indonesia harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang terjadi. Krisis 

finansial yang terjadi di perekonomian Indonesia berpengaruh pada aktivitas 

perusahaan, karena kurs rupiah yang melemah, tingkat suku bunga bank yang 

tinggi, serta harga  bahan baku yang kurang stabil. Perusahaan harus berinovasi 

dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Salah 

satunya perusahaan dagang perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang yang 

akan dijual. 

CV. Bima Sakti Computer perusahaan retail IT yang menjual berbagai 

merek laptop ataupun notebook yang dipasarkan kepada konsumen dengan 

mendirikan beberapa toko yang berada di Hi-Tech mall Surabaya. Perusahaan 

dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang menjalankan suatu bisnis dengan 

tujuan utamanya mencari keuntungan. Untuk mengoptimalkan keuntungan, 

perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. Setiap perusahaan besar maupun kecil selalu berusaha 

untuk meningkatkan profitabilitasnya. 
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Retno Masyur (2012) menunjukan bahwa metode pengakuan pendapatan 

yang harus  diterapkan oleh PT. Tintamas Tirta Surya tidak sesuai dengan standar 

akuntansi yang berdampak pada nilai kas perusahaan, piutang usaha, volume 

penjualan. Untuk itu, diperlukanlah penerapan standar akuntansi agar nilai kas 

perusahaan, piutang usaha, volume penjualan dapat meningkat setiap tahunnya. 

Untuk mengetahui berapa besar keuntugan yang diperoleh perusahaan. 

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari beberapa strategi tersebut merupakan 

unsur yang sangat penting dalam membentuk laba atau rugi perusahaan. Pada 

umunya pendapatan dapat diakui pada saat pendapatan atau keuntungan tersebut 

sudah direalisasikan dan pendapatan tersebut diperoleh dari penyelesaian atas 

aktivitas-aktivitas yang terkait. Kedua kreteria tersebut dipenuhi pada saat 

penjualan namun, yang sering terjadi ketika barang telah dikirimkan atau sudah 

diberikan kepada pelanggan, biasanya aktivitas dan pendapatan diakui bersamaan. 

Didalam setiap penjulan agar tidak terjadi penundaan pada proses penjualan. 

Penentuan harga jual yang tidak tepat akan menimbulkan resiko pada 

perusahaan seperti kerugian yang terus menerus atau menimbunya produk di 

gudang karena harga tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain. Harga pokok 

penjualan merupakan harga acuan yang digunakan untuk menjual barang. Untuk 

mekanisme penetapan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang perlu 

menghitung jumlah persediaan barang awal, yang akan ditambahkan dengan 

pembelian bersih barang, kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir barang. 

Harga pokok penjualan yang terkadang tidak dihitung dengan standar akuntansi 

yang berlaku secara umum. Hal ini, akan berdampak negative pada perusahaan 
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terutama pada laba yang akan diperoleh perusahaan. Laba akan mudah dianalisis 

oleh internal perusahaan dengan menyusun laporan keuangan. 

Oleh karena itu, untuk menentukan harga pokok penjualan bisa 

menggunakan metode LIFO, FIFO, maupun rata-rata. Sedangkan pendapatan 

dapat diakui dengan metode accrual basis ataupun metode cash basis. Dengan 

menyusun laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui apakah penetapan 

harga pokok penjualan dan pengakuan pendapatan akan berpengaruh terhadap laba 

perusahaan. Dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan khusus perusahaan agar 

lebih berkembang serta bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis meneliti tentang penetapan harga 

pokok penjualan dan pengakuan pendapatan, dengan judul “MEKANISME 

PENENTUAN HARGA POKOK PENJUALAN DAN PENGAKUAN 

PENDAPATAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LABA CV. BIMA 

SAKTI COMPUTER.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan 

yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga pokok penjualan pada CV. Bima Sakti 

Computer? 

2. Bagaimana pengakuan pendapatan yang ada pada CV. Bima Sakti Computer ? 

3. Bagimana mekanisme penetapan harga pokok penjualan dan pengakuan 

pendapatan serta pengaruhnya terhadap laba CV.Bima Sakti Computer? 
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C. Tujuan Penelitan  

Tujuan dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti yaitu : 

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan harga pokok penjualan pada CV. 

Bima Sakti Computer. 

2. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan yang ada pada CV. Bima Sakti 

Computer. 

3. Untuk mengetahui mekanisme penentuan harga pokok penjualan dan 

pengakuan pendapatan terhadap laba CV. Bima Sakti Computer. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan ilmunya secara langsung pada bidang yang 

ditekuni sehingga dapat membandingkan antara teori dan pemahaman yang 

diterapkan dikuliah dengan praktek langsung di masyarakat.  

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya 

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk referensi dokumentesi karya 

tulis ilmu pengetahuan terutama dibidang akuntansi yang membahas tentang 

pentingnya mekanisme penentuan harga pokok penjualan dan pengakuan 

pendapatan serta pengaruhnya terhadap laba CV. Bima Sakti Computer 

3. Bagi Perusahaan Persekutuan atau CV. Bima Sakti Computer 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjalin hubungan antara 

lembaga pendidikan dengan instansi terkait. Perusahaan juga bisa digunakan 
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sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga pokok penjualan dan 

pengakuan pendapatan pada laporan keuangan. Dapat dipakai untuk bahan 

pertimabangan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perusahaan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

   Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

   Bab II menjelaskan tentang landasaran teori, Penelitain terdahulu, 

kerangka konseptual, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

   Bab III membahas tentang pendekatan penelitian yang mengunakan 

pendekatan kuantitatif , cara identifikasi variabel, definisikan operasional variabel 

tersebut, bagaimana teknik pengumpulan datanya , populasi dan sampel, teknik 

pengolahan datanya , serta menganalisis data terserbut. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Bab IV menjelaskan tentang gambaran singkat perusahaan, definisi 

permasalahan atau kejadian sebenarnya diperusahaan, pembahasan tentang defines 

permasalahan dan propsisi yang membedakan antara metode yang telah ditetapkan 

perusahaan dengan teori. 

 BAB V PENUTUP 

   Bab V membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 

yang mungkin akan membantu perusahaan.  


