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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Perancangan  
 

Perancangan atau merancang menurut Agustinus (2017:3) merupakan suatu 
usaha untuk menyusun, mendapatkan, dan menciptakan hal-hal baru yang 
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, merancang produk yang 
benar-benar baru atau pengembangan produk yang sudah ada, sehingga 
mendapatkan peningkatan kinerja dari produk tersebut. Konsep ini banyak 
digunakan oleh produsen untuk menghasilkan berbagai varian produk, yang 
dimata konsumen diterima sebagai produk baru. Sebagai contoh, sebuah mobil 
Multi Purpose Vehicle (MPV), pada varian pertama yang dipasarkan oleh 
produsen dengan tipe E (standard), tipe G (medium) dan tipe V (exclusive), 
merupakan pengembangan produk yang sama dengan membedakan beberapa 
feature yang dapat diilih oleh konsumenkonsep seperti ini akan menghasilkan 
jumlah konsumen yang bervariasi dan konsumen juga diuntungkan karena 
banyak pilihan 

Dalam perancangan dan pengembangan produk secara umum, maka produk 
dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu produk barang dan produk jasa. 
Secara khusus, dalam pembahasan ini produk yang diuraikan dalam bab-bab 
mendatang adalah produk barang yang dihasilakn daro proses manufaktur. 
Produk manufaktur merupakan produk hasil suatu proses (manufaktur) yang 
dijual oleh produsen ke konsumen yang membutuhkan. 
 
2.2 Produk  
 

Menurut Agustinus dalam bukunya ‘Perancangan dan Pengembangan 
Produk’ tahun 2017. Produk merupakan sesuatu yang dijual oleh perusahaan 
kepada pembeli. Pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang 
dimulai dari analisis persepsi dan peluang pasar, kemudian diakhiri dengan tahap 
produksi, penjualan, dan pengiriman produk. 

Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada 
kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara 
cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan 
biaya yang rendah. Hal ini bukan merupakan tanggung jawab bagian pemasaran, 
bagian manufaktur,attau bagian desain saja, melainkan merupakan tanggung 
jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di perusahaan. Metode 
pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau persyaratan serta 
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spesifikasi produk oleh customer adalah metode yang cukup baik, karena dengan 
berbasis keinginan customer maka kemungkinan produk tersebut tidak diterima 
oleh customer menjadi lebih kecil. 

Dari sudut pandang investor pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha 
pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual 
dengan menghasilkan laba.Namun laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat 
dan langsung. 

Terdapat  5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa 
digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu: 

 
1. Kualitas Produk 

Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat 
memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan 
mempengaruhi pangsa pasar  dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh 
pelanggan. 
2. Biaya Produk 

Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit 
disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar 
laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga 
penjualan tertentu. 
3. Waktu Pengembangan Produk 

Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam 
berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan 
teknologi dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk 
menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim 
pengembangan. 
4. Biaya Pengembangan 

Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang 
penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 
5. Kapabilitas Pengembangan. 

Kapabilitas pengembangan merupakan asset yang dapat digunakan oleh 
perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis 
dimasa yang akan datang. 

Perancangan dan pembuatan suatu produk baik yang baru atau yang sudah 
ada merupakan bagian yang sangat besar dari semua kegiatan teknik yang telah 
ada. Kegiatan ini didapat dari persepsi tentang kebutuhan manusia, kemudian 
disusul oleh penciptaan suatu konsep produk, perancangan produk, 
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pengembangan dan penyempurnaan produk, dan diakhiri dengan pembuatan dan 
pendistribusian produk tersebut. 

Di dalam suatu produk yang akan dikembangkan, tiap – tiap elemen suatu 
produk mempunyai fungsi – fungsi sendiri. Diantara fungsi – fungsi satu dengan 
yang lain terkadang ada saling terkait, sehingga suatu fungsi komponen akan 
menentukan fungsi komponen lainnya. 
 
2.3 Pemilihan Bahan 

Pemilihan bahan menurut Agustinus (2017:132) merupakan salah satu 
tahapan yang sangat penting karena menetukan tngkat keterbuatan produk, 
kekuatan produk, harga produk dan proses manufaktur produk yang diperlukan. 
Dalam hal ini, konsep produk harus dapat diwujudkan menjadi produk nyata 
yang bermanfaat dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. 

Ada banyak faktor yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan 
perancangan, di antaranya: kekuatan (strength), kekakuan (stiffness), ketahanan 
(durability), ketahanan terhadap korosi (corrosion resistance), harga (cost), 
kemampuan bentuk (formability). 

 
Tabel 2.2. Tabel karakteristik material 
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2.4 Perancangan 
Perancangan atau Design adalah proses merubah ide atau permintaan pasar 

menjadi  sebuah informasi yang jelas. Tujuannya adalah supaya informasi yang 
jelas tersebut bisa diproduksi menjadi sebuah produk nyata hasil dari kegiatan 
perancangan. 

Kegiatan perancangan akan selalu membutuhkan pemilihan bahan (material 
selection). Tujuannya adalah supaya produk yang dihasilkan bisa pas sesuai 
dengan kriteria  yang dibutuhkan. Kriteria yang dibutuhkan itu akan erat 
kaitannya dengan beberapa hal sebagai berikut: gaya, panas, konduksi listrik, 
ketahanan kalor, ketahanan korosi, ketahanan pemakaian (keawetan), kekerasan, 
dan lain-lain. Selain itu kemudahan kegiatan produksi juga harus diperhatikan. 
Rancangan itu harus mudah untuk diproduksi. 
 
2.4.1 Tipe Perancangan 
1. Original design (New) (desain asli). Yang dipertimbangkan adalah 
metodenya yang baru, caranya yang baru, keunggulan produk dibanding dengan 
yang sudah ada sebelumnya, aplikasinya yang luas, materialnya yang baru, atau 
komponennya yang juga baru. Contoh I: turbin gas dengan high temperatur steel 
(super alloy). Contoh II: Peralatan komunikasi yang menggunakan fiber optik. 
2. Adaptive design (perancangan yang diadaptasi): pengembangan rancangan 
yang sudah ada sebelumnya. Contoh: pembuatan mesin setrika otomatis yang 
mekanisme kerjanya seperti sebuah mesin fotokopi, ini merupakan sesuatu yang 
baru karena sebelumnya tidak ada mesin setrika yang memiliki mekanisme kerja 
seperti itu. 
3. Varian design (perancangan campuran/acak): perubahan bentuk, ukuran, 
warna, tanpa perubahan fungsi utama. Contoh: desain mouse yang bermacam-
macam bentuk dan warnanya, padahal fungsinya tetap sama yaitu sabagai 
penggerak pointer di worksheet. 
 
2.5 Harga Pokok Produkasi 

Harga pokok produksi menurut Mulyadi (1993:35) adalah penjumlahan 
seluruh pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan untuk mengubah bahan 
baku menjadi sebuah produk. Sementara Hansen dan Mowen (2013; 55), 
menyatakan bahwa harga pokok produk adalah pembebanan biaya yang 
mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Artinya penentuan harga pokok 
suatu produk bergantung pada tujuan menejerial yang spesifk atau yang ingin 
dicapai. 
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Biaya-biaya yang terjadi dalam kegiatan manufaktur disebut biaya 
produksi (production cost or manufacturing cost). Biaya-biaya yang timbul 
pada proses produksi akan mempengaruhi perubahan harga pokok produksi. 
Baik peningkatan maupun penurunan biaya-biaya tersebut akan mempengaruhi 
proses penentuan harga pokok prosduksi. Biaya-biaya yang biasanya akan 
mempengaruhi proses produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan 
biaya overhead pabrik. Dunia dan Wasilah (2011; 24), mengklasifikasikan 
biaya produksi dalam tiga elemen utama sehubungan dengan produk yang 
dihasilkan yaitu; bahan langsung (direct material), tenaga kerja langsung (direct 
labor), dan overhead pabrik (factory overhead). Pengklasifikasian ini bertujuan 
untuk pengukuran laba, dan penentuan harga pokok produk yang akurat atau 
tepat serta pengendalian biaya. Dimana dalam suatu produk, biaya 
menunjukkan ukuran moneter sumber daya digunakan seperti bahan, tenaga 
kerja, dan overhead. Sedangkan untuk jasa biaya merupakan pengorbanan 
moneter yang dilakukan dalam menyediakan jasa (Hidayat, 2014). Karena itu, 
Harga pokok produksi dapat diklasifikaikan menjadi biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

 
1. Biaya bahan baku 

Biaya bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 
dari produk jadi dan dapat dibebankan atau diperhitungkan secara langsung 
kepada harga pokok produk (Muchlis, 2013; 69). Biaya bahan baku terjadi karena 
adanya pemakaian bahan baku. Semua proses atau siklus yang terjadi dalam 
memperoleh bahan baku untuk proses produksi baik itu biaya pembelian, biaya 
angkut dan biaya-biaya lainnya disebut harga pokok bahan baku. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa biaya bahan baku merupakan harga pokok bahan baku yang 
dipakai dalam produksi untuk membuat barang atau produk. Biaya bahan baku 
diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya 
bahan baku tidak lansung. 

 
2. Biaya tenaga kerja langsung. 

Menurut Muchlis (2013; 83), biaya tenaga kerja adalah harga yang 
dibayarkan dalam rangka pemakaian dan pemamfaatan sumber daya manusia 
(human resourch). Biaya ini timbul katika pemakaian biaya berupa tenaga kerja 
yang dilakukan untuk mengolah bahan menjadi barang jadi atau proses 
pengolahan bahan baku menjadi suatu produk yang siap dipaasarkan (dijual). 
Biaya tenaga kerja untuk proses produksi dibagi menjadi dua yaitu biaya tenaga 
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kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langusung. Biaya tenaga kerja 
langsung adalah konpensasi yang dibayarkan kepada karyawan atau upah 
tenaga kerja yang secara langsung bekerja, atau terlibat dalam proses produksi 
pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak 
langsung adalah konpensasi yang dibayarkan kepada para tenaga kerja yang 
bekerja di pabrik tetapi tidak terlibat dalam melakukan pengolahan bahan baku 
menjadi produk jadi (Muchlis, 2013; 83). 
 
3. Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang tidak langsung dalam 
sebuah proses produksi dan biaya overhead pabrik umumnya dikonsumsi oleh 
lebih dari satu depertemen (Majid, 2013; 20). Biaya ini timbul akibat pemakaian 
fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk mengolah bahan, seperti mesin, alat-alat, 
tempat kerja dan lain sebagainya. Biaya overhead pabrik merupakan biaya tidak 
lansung karena itu biaya overhead pabrik tidak dapat secara langsung 
dibebankan keproduk. 

Penentuan harga pokok produksi untuk metode harga pokok pesanan dan 
metode harga pokok proses harus dapat membebanka biaya overhead pabrik 
kepada setiap produknya. Penentuan tarif biaya overhead pabrik memiliki 
beberapa manfaat. Menurut Supriyono (1999;294), tarif biaya overhead pabrik 
yang ditentukan dimuka dapat memberikan manfaat kepada manajemen yaitu 
sebagai berikut: 
a. Dapat dipakai sebagai alat untuk membebankan biaya overhead pabrik 

kepada produk dengan teliti, adil dan cepat dalam rangka menghitung harga 
pokok produk. 

b. Dapat dipakai sebagai alat untuk mengadakan perencanaan terhadap biaya 
overhead pabrik, khususnya apabila tarif biaya overhead pabrik dipisahkan 
ke dalam tarif tetap dan tarif variabel. 

c. Dapat pakai sebagai alat pengambilan keputusan terutama dalam rangka 
menyajikan informasi biaya relevan. 

d. Dapat dipakai sebagai alat pengendalian biaya overhead pabrik, untuk itu 
tarif biaya overhead pabrik harus dikelompokkan kedalam tarif tetap dan 
tarif variabel. 

Penggolongan biaya overhead pabrik merupakan suatu hal yang sangat 
esensial, hal ini dikarenakan biaya yang terjadi dalam proses produksi tidak 
semuanyan secara langsung akan mempengaruhi proses produksi. Penggolongan 
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biaya overhead pabrik penting untuk dilakukan untuk mengklasifikasikan 
biaya-biaya yang timbul dalam proses produksi. Sehingga perusahaan dapat 
dengan mudah menelusuri biaya-biaya tersebut. Menurut Muchlis (2013; 94-
96), biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 

Berdasarkan sifatnya biaya-biaya ini dapat dikelompokkan menjadi 
beberapa golongan berikut ini: 
1) Biaya bahan penolong 

Bahan penolong merupakan bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi 
atau bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi tetapi nilainya 
relatif kecil bila dibandingkan harga pokok produksi tersebut. 

2) Biaya reparasi dan pemeliharaan 
3) Biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga	   kerja	   tidak	   langsung	   adalah	  

tenaga	   kerja	   pabrik	   yang	   upahnya	   tidak	   dapat	   diperhitungkan	   secara	  
langsung	  kepada	  produk	  atau	  pesanan	  tertentu. 

4) Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhaadap aktiva tetap. Contoh 
dari biaya ini yaitu biaya depresiasi aktiva tetap seperti gedung mesin dan 
lain-lain. 

5) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Contoh dari biaya ini 
yaitu biaya-biaya asuransi, seperti asuransi kendaraan, asuransi mesin dan 
biaya asuransi lainnya. 

6) Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran 
uang tunai. 

b. Penggologan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam 
hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Tarif biaya overhead 
pabrik dapat digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan 
pengendalian biaya ovehead pabrik, maka tarif tersebut harus dipasahkan ke 
dalam tarif tetap dan tarif variabel (Supriyono, 1999; 294). Biaya-biaya ini 
terdiri atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. 

c. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan 
depertemen. Biaya ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya overhead 
pabrik langsung depertemen (direct departmental overhead expense), dan 
biaya overhead pabrik tidak langsung depertemen (indirect departmental 
overhead expense). 
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Harga	   pokok	   produksi	   terbentuk	   karena	   adanya	   pembuatan	   produk	  
yang	  bertujuan	  mengubah	  aktiva	  (berupa	  persediaan	  bahan	  baku)	  menjadi	  
aktiva	  lain	  (persediaan	  produk	  jadi),	  atau	  adanya	  pengorbanan	  bahan	  baku	  
yang	   dapat	   berupa	   biaya	   bahan	   baku	   akan	   membentuk	   harga	   pokok	  
produksi	   (Akbar,	   2015).	   Pada	   umumnya	   dalam	   pembuatan	   produk	  
terdapat	  dua	  kelompok	  biaya	  yaitu	  biaya	  produksi	  dan	  biaya	  non	  produksi.	  
Biaya	  produksi	  merupakan	  biaya	  yang	  dikelurkan	  dalam	  pengolahan	  bahan	  
baku	   menjadi	   produk.	   Sedangkan	   biaya	   nonproduksi	   merupakan	   biaya	  
yang	  dikelurakan	  untuk	  kegiatan	  nonproduksi	  seperti	  kegiatan	  pemasaran	  
dan	  administrasi	  (Slat,	  2013). 

Penentuan harga pokok produksi yang akurat sangat penting untuk analisis 
profitabilitas dan keputusan strategis yang berkenaan dengan desain produk, 
penetapan harga dan bauran produk. Mulyadi dalam batubara (2013), 
menyatakan bahwa manfaat informasi harga pokok produksi yaitu menentukan 
harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau 
rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk 
dalam proses yang disajikan dalam neraca. Dalam menentukan harga pokok 
produksi terdapat berbagai cara atau metode yang dapat digunakan seperti full 
costing. 

Full costing merupakan penentuan kos produksi yang memperhitungkan 
semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya 
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik baik yang 
berprilaku variabel maupun tetap (Mulyadi dalam Rifqi, 2014). Rifqi juga 
menambahkan  adanya biaya nonproduksi (biaya pemasaran dan biaya 
administrasi dan umum). Dimana semua biaya tersebut diperlakukan sebagai 
perolehan perediaan dan biaya produk (Gersil dan Cevdet, 2016). Dengan 
demikian harga pokok produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya 
produksi yaitu: 

 
       Biaya bahan baku langsung            xxx 
             Biaya tenaga kerja langsung           xxx 
           Biaya overhead pabrik tetap           xxx 
              Biaya overhead pabrik variable      xxx       + 
         Harga pokok produksi                     xxx 
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Biaya overhad pabrik tetap akan melekat pada harga pokok persediaan 
produk dalam proses akhir dan persediaan produk jadi yang belum laku dijual, 
dan barang dianggap sebagai biaya apabila produk tersebut telah terjual. Gersil 
dan Cevdet (2016), mengungkapkan bahwa produksi tidak akan terjadi tanpa 
timbulnya biaya overhead pabrik tetap, maka absorption costing/ full costing 
menganggap biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya perolehan persediaan. 
Lebih lanjut Gersil dan Cevdet menjelaskan bahwa full costing lebih banyak 
digunakan oleh para manajer perusahaan untuk pengambilan keputusan jangka 
panjang, dan Memungkinkan manajer perusahaan dalam meningkatkan 
pendapatan operasional dengan meningkatkan produksi bahkan ketika 
permintaan sedang surut. 
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