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ABSTRAK 

 

Penelitian awal pada PT Graha Riau Gemilang  menunjukkan belum 

adanya penggolongan biaya dengan benar, karena ada beberapa biaya yang 

seharusnya termasuk dalam kategori biaya overhead dimasukkan ke dalam 

laporan laba rugi. Selain itu juga, perusahaan belum menggolongkan secara rinci 

biaya overhead pabrik sesuai konsep akuntansi biaya. Akibatnya perusahan 

belum sesuai dalam perhitungan harga pokok produksinya, yang dapat 

berpengaruh terhadap harga jual dan laba yang dicapai. Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat membantu untuk mengetahui penggolongan biaya dan 

perhitungan harga pokok produksi rumah tipe 36 menggunakan metode harga 

pokok pesanan full-costing pada PT Graha Riau Gemilang sesuai dengan konsep 

akuntansi biaya. 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus pendekatan 

deskriptif dan dengan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, 

dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan harga pokok produksi per pesanan antara perusahaan dengan 

perhitungan penulis, yaitu menurut perusahaan sebesar Rp102.460.000 /unit, 

sedangkan menurut penulis Rp109.271.367 /unit, terdapat selisih sebesar 

Rp6.811.367 /unit. Hal ini terjadi setelah dilakukan penggolongan biaya dan 

perhitungan biaya sesuai konsep akuntansi biaya. Sehingga perhitungan harga 

pokok produksi dapat ditentukan secara tepat. 

 

Kata kunci : Harga Pokok Produksi, Metode Harga Pokok Pesanan, Biaya 

Produksi 



 ii 

ANALYSIS OF DETERMINING THE COST OF PRODUCTION OF 

HOUSES USING THE FULL COSTING METHOD AT PT GRAHA RIAU 

GEMILANG 

 

 

BY : 

DINA ANGGRAINI 

11673202874 
 

 

ABSTRACT 

 

Initial research at PT Graha Riau Gemilang suggests that there is no 

correct classification of costs, because there are several costs that should be 

included in the overhead cost category to be included in the income statement. In 

addition, the company has not classified in detail factory overhead costs 

according to the cost accounting concept. As a result, the company has not been 

able to calculate the cost of production, which can affect the selling price and the 

profit achieved. Through this research, it is hoped that it can help to determine 

the classification of costs and the calculation of the cost of production for a type 

36 house using the full costing cost of goods ordered method at PT Graha Riau 

Gemilang in accordance with the concept of cost accounting. 

 

This study uses a case study type of descriptive approach and data 

collection methods, namely interviews, documentation, observation and literature 

studies. 

 

The results of the research conducted by the authors concluded that there 

was a difference in the cost of production per order between the companies and 

the author’s calculations, namely according to the company it was Rp 

102.460.000/ unit, while according to the author it was Rp 109.271.367/unit, 

there was a difference of Rp 6.811.367. This happens after the classification of 

costs and cost calculations according to the concept of cost accounting. So that 

the calculation of the cost of production can be determined precisely. 

 

Keywords : Cost of Production, Cost of Orders Method, Production Costs 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Kehidupan manusia sebagai makhluk hidup tidak lepas dari 

kebutuhan untuk manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia sangat banyak 

dan bermacam – macam. Kebutuhan manusia dalam kehidupan terbagi 

menjadi tiga yaitu kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan 

(sekunder), dan kebutuhan akan kemewahan (tersier). Kebutuhan yang 

paling penting dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya 

adalah memenuhi kebutuhan pokok (primer). Kebutuhan pokok terdiri dari 

pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (rumah atau tempat 

tinggal). Salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap 

manusia adalah kebutuhan akan rumah. Hal ini disebabkan karena rumah 

berfungsi sebagai tempat berlindung, beristirahat, dan beraktivitas bagi 

setiap manusia. Sehingga dengan alasan tersebut, setiap manusia dapat 

mempertimbangkan tentang pentingnya kebutuhan akan rumah tersebut.  

Mempunyai rumah dengan kepemilikan sendiri menjadi prioritas 

mendasar bagi manusia, karena fungsi dari rumah tersebut. Semakin tinggi 

pertumbuhan manusia, maka semakin tinggi permintaan akan rumah 

sehingga melatarbelakangi berdirinya perusahaan properti perumahan 

yang menyediakan rumah yang berkualitas dengan harga terjangkau.  

Setiap perusahaan properti selalu memperhatikan laba atau rugi 

dalam memproduksi suatu produk. Untuk memenuhi tujuan, perusahaan 



 

 

2 

harus memperhitungkan dengan benar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan produk. Perhitungan harga pokok produksi merupakan salah 

satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam setiap 

produksinya. Ini dikarenakan harga pokok produksi sangat berperan dalam 

penentuan harga pokok produk yang dihasilkan. Apabila terdapat 

kesalahan dalam penentuan dan penggolongan harga pokok produksi, 

maka akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan dan pada 

akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat penjualan produk dan laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Harga jual untuk produk 

yang dihasilkan oleh sektor properti biasanya tidak ditentukan oleh hukum 

pasar yaitu harga yang disepakati antara pihak penawaran dan permintaan 

tetapi didasarkan pada besarnya harga pokok bangunan yang ditambah 

dengan suatu persentase laba tertentu yang diinginkan perusahaan. 

Jika harga pokok dihitung terlalu tinggi atau pun terlalu rendah hal 

ini akan mempengaruhi rugi laba perusahaan. Sehingga besar resikonya 

jika perusahaan tidak teliti dalam memperhitungkan harga pokok produksi. 

Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi memerlukan 

pentingnya peranan akuntansi biaya terutama dalam hal penentuan dan 

penyusunan harga pokok produksi. Ada dua metode dalam penentuan 

harga pokok produksi yaitu pendekatan full costing dan pendekatan 

variable costing. 
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Full Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi 

yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok 

produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. 

Full Costing secara sederhana mengelompokkan biaya menurut fungsi 

pokok organisasi perusahaan manufaktur, sehingga biaya dikelompokkan 

menjadi biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi 

merupakan komponen biaya penuh produk, sedangkan biaya non produksi 

adalah biaya selain dari biaya produksi. Biaya – biaya ini harus dicatat, 

diklasifikasikan dan diolah secara cermat. Agar perusahaan mengetahui 

jumlah biaya sebenarnya yang terjadi dalam proses produksi.  

Jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam 

penentuan harga pokok produksinya, maka kemungkinan terjadinya 

kesalahan baik dalam pengelompokkan biaya ataupun biaya – biaya yang 

tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi bisa 

diminimalkan. Sehingga laba atau keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan menjadi lebih pasti. Karena semua biaya – biaya yang 

digunakan dalam penentuan harga pokok produksi telah dimasukkan.    

Untuk penentuan harga pokok produksi terdapat tiga elemen biaya 

yang harus diperhatikan. Biaya-biaya tersebut dikelompokkan sebagai 

biaya produksi yang terdiri dari : 1) biaya bahan baku yaitu biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan untuk mernperoleh bahan baku yang dibutuhkan 

dalam proses produksi. 2) biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya upah 
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untuk tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, 

3) biaya overhead yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk kegiatan produksi diluar dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

bahan baku.  

PT. Graha Riau Gemilang merupakan salah satu perusahaan milik 

swasta yang bergerak dibidang developer  yang membangun perumahan di 

daerah Rimbo Panjang dengan type 36. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan, untuk menentukan berapa unit yang akan dibangun perusahaan 

menyesuaikan dengan pesanan atau permintaan konsumen. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dalam melakukan 

transaksi dengan konsumen perusahaan bekerja sama dengan pihak Bank 

Tabungan Negara (BTN) cabang Pekanbaru. Pembayaran rumah ini dapat 

dilakukan secara tunai dan dapat pula dilakukan secara kredit atau secara 

cicilan dengan membayar jumlah uang muka yang telah ditentukan oleh 

pihak perusahaan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, perhitungan harga pokok 

produksi PT Graha Riau Gemilang dilakukan dengan cara memasukkan 

semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membangun rumah 

yang kemudian menjadi dasar untuk menghitung HPP (Harga Pokok 

Produksi). 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, untuk perhitungan biaya 

yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dilakukan secara periodik atau 

pencatatan yang dilakukan pada setiap akhir periode. Persediaan dicatat 
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berdasarkan metode FIFO (First in First Out) dimana persediaan dihitung 

pada saat penggunaan biaya dengan mengukur tingkat persediaan berupa 

tanah dan material. Dalam penentuan harga pokok per unit rumah 

perusahaan menghitung dengan cara : 

Harga pokok per unit =   Jumlah harga pokok siap jual 

         Jumlah rumah siap jual  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, komponen biaya yang 

diperhitungkan oleh PT Graha Riau Gemilang adalah yang pertama tanah. 

Kedua fisik bangunan yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik . Kemudian jaringan listrik, 

biaya pekerjaan jalan dan yang terakhir biaya PDAM. Untuk 

mengalokasikan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead 

pada setiap unit rumah perusahaan membagi rata dengan cara biaya yang 

sudah dikeluarkan di bagi dengan jumlah rumah yang sudah di bangun.  

Tabel 1.1 Perhitungan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) PT Graha 

Riau Gemilang perumahan Graha Padma Raya  

 

Perhitungan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) PT Graha Riau 

Gemilang perumahan Graha Padma Raya Tipe 36 

 
 No. Uraian Jumlah Satuan Harga Total 

1 Semen 90 Zak Rp62.000  Rp5.580.000  

2 Besi 10 60 Btg Rp64.000  Rp3.840.000  

3 Besi 6 32 Btg Rp26.000  Rp832.000  

4 Kawat Ikat 5 Kg Rp20.000  Rp100.000  

5 Pasir Pasang 12 m3 Rp100.000  Rp1.200.000  

6 Pasir Cor 4 m3 Rp150.000  Rp600.000  

7 Kerikil 4 m3 Rp175.000  Rp700.000  

8 Pasir Plaster 10 m3 Rp130.000  Rp1.300.000  
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9 Tanah Timbun 6 Rid Rp170.000  Rp1.020.000  

10 Paku 1” – 5” 15 Kg Rp 20.000 Rp300.000 

11 Atap 28 Lbr Rp33.000  Rp924.000  

12 Kanal Besar 23 Btg Rp64.000  Rp1.472.000  

13 Kanal Kecil 40 Btg Rp34.000  Rp1.360.000  

14 Lisplang 13 Lbr Rp32.000  Rp416.000  

15 Nok Samping 15 Bh Rp17.000  Rp255.000  

16 Skrup 1 Ktk Rp85.000 Rp85.000 

17 Baut 1000 Bh Rp210 Rp210.000 

18 Perabung 13 Lbr Rp17.000  Rp221.000  

19 Gypsum A Plus 15 Lbr Rp55.000  Rp825.000  

20 Skrup Gypsum 1 Ktk Rp85.000 Rp85.000 

21 Puring 55 Btg Rp10.000  Rp550.000  

22 Wall Angel 25 Btg Rp8.000  Rp200.000  

23 Kain Kasa 2 Roll Rp6.000 Rp12.000 

24 Cornice 1 Zak Rp68.000 Rp68.000 

25 Batu Bata 15.000 Bh Rp400  Rp6.000.000  

26 Pipa 3" 5 Btg Rp120.000  Rp600.000  

27 Pipa 3/4" 1 Bh Rp45.000  Rp45.000  

28 Elbow Drat 1 Bh Rp3.000  Rp3.000  

29 Elbow 3/4" 2 Bh Rp8.000  Rp16.000  

30 Elbow 3" 4 Bh Rp10.000  Rp40.000  

31 Elbow Serong 4 Bh Rp150.000  Rp600.000  

32 Keramik Lantai 

40x40 
46 Ktk Rp46.000  Rp2.116.000  

33 Keramik Dinding 

Kamar Mandi 
6 Ktk Rp70.000  Rp420.000  

34 Keramik Lantai 

Kamar Mandi 
3 ktk Rp65.000  Rp195.000  

35 Keramik Dinding 

Dapur 
3 Ktk Rp72.000  Rp216.000  

36 Keramik Lantai 

Dapur 
2 Ktk Rp68.000  Rp136.000  

37 Tepung Sika 4 Bgks Rp12.000 Rp48.000 

38 Kloset 1 Bh Rp120.000 Rp120.000 

39 Pintu Kamar 

Mandi 
1 Bh Rp120.000 Rp120.000 

40 Kran Air 1 Bh Rp15.000 Rp15.000 

41 Saringan Got 1 Bh Rp15.000 Rp15.000 

42 Kertas Pasir 10 M Rp5.000 Rp50.000 

43 Cat Luar 2 Pail Rp280.000  Rp560.000  
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44 Cat Luar List 1 Galon Rp210.000  Rp210.000  

45 Cat Dalam 2 Pail Rp280.000  Rp560.000  

46 Cat Minyak 

Kusen 
2 Galon Rp202.000  Rp404.000  

47 Thiner 2 Galon Rp85.000  Rp170.000  

48 RJ 2 Galon Rp58.000  Rp116.000  

49 Engsel Pintu 6 Set Rp20.000  Rp120.000  

50 Engsel Jendela 6 Set Rp15.000  Rp90.000  

51 Grendel 12 Bh Rp5.000  Rp60.000  

52 Tarikan Jendela 7 Bh Rp5.000  Rp35.000  

53 Hak Angin 13 Bh Rp5.000  Rp65.000  

54 Kunci Pintu 4 Bh Rp80.000  Rp320.000  

55 Konsen 1 unit + 

Jendela 
1 Unit Rp3.150.000  Rp3.150.000  

56 Pintu Panel 4 Bh Rp470.000  Rp1.880.000  

57 Kayu 3 m3 Rp1.300.000  Rp3.900.000  

58 Triplek 9 mm 6 Lbr Rp120.000  Rp720.000  

59 Kayu Cerocok 40 Btg Rp35.000  Rp1.400.000  

60 Sumur Bor 1 Titik Rp800.000  Rp800.000  

61 Instalasi Listrik 9 Titik Rp110.000  Rp990.000  

62 Upah pekerjaan 

pondasi 
 1 org  Rp2.000.000  Rp2.000.000 

63 Upah pekerjaan 

rangka 
 1 org  Rp4.500.000  Rp4.500.000  

64 Upah pek. Pasang 

bata & plester 
 1 org  Rp5.000.000  Rp5.000.000  

 65 Upah pasang 

keramik 
 1 org  Rp1.000.000  Rp1.000.000  

 66 Upah pek. 

Finishing 
 1 org  Rp1.500.000  Rp1.500.000  

 67 Meteran Listrik 1 Titik Rp2.000.000  Rp2.000.000  

 68 Tanah per 

Kavling 
1 Kavling  Rp22.800.000 

Total  Rp87.260.000  

     Sumber Data : PT Graha Riau Gemilang 

Total Biaya Fisik Bangunan    :Rp87.260.000 

Biaya Pekerjaan jalan per unit  : Rp9.000.000 

Biaya Pekerjaan PDAM per unit    :Rp2.000.000 
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 Total RAB per unit    :Rp98.260.000 

      Harga produksi per unit   :Rp98.260.000 

 Harga jual per unit    :Rp130.000.000 

 Harga produksi per unit   :Rp98.260.000 

Laba kotor per unit tipe 36   :Rp31.740.000 

 

Tabel 1.1 menjelaskan tentang perhitungan biaya yang diperlukan 

untuk memproduksi 1 unit rumah pada perumahan Graha Padma Raya 

dengan type 36.  

Dilihat dari sisi perhitungan harga pokok produksi PT Graha Riau 

Gemilang, penulis menemukan bahwa dalam melakukan perhitungan 

harga pokok produksinya masih menggunakan sistem tradisional dan juga 

belum menerapkan perhitungan harga pokok produksi sesuai kaidah 

akuntansi biaya. 

Selain itu penulis menemukan masalah yang pertama, bahwa dalam 

menghitung harga pokok produksi nya PT Graha Riau Gemilang belum 

menggolongkan biaya yang benar sesuai dengan konsep akuntansi biaya 

yang seharusnya. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan, staf 

keuangannya tidak terlalu memahami bagaimana penggolongan biaya 

yang benar sesuai konsep akuntansi biaya itu. Maka dari itu RAB 

(Rancangan Anggaran Biaya) yang disusun hanya berupa biaya – biaya 

yang dikeluarkan saja tanpa adanya penggolongan biaya. Sehingga tanpa 

penggolongan yang benar, maka perhitungan harga pokok produksi tidak 

sesuai dengan konsep akuntansi biaya. Hal ini mengakibatkan kurang 
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tepatnya perhitungan harga pokok produk, yang akan berpengaruh 

terhadap harga jual dan tercapainya laba yang diinginkan perusahaan.  

Menurut Mulyadi (2016:195) “Biaya yang secara langsung 

memerlukan pengeluaran tunai dikategorikan sebagai biaya overhead 

pabrik”. Biaya perizinan dan sertifikasi merupakan biaya yang 

memerlukan pengeluaran tunai dan biaya ini merupakan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan pembangunan rumah. 

Seharusnya biaya ini dimasukkan kedalam perhitungan harga pokok 

produksi. Disini penulis menemukan masalah yang kedua yaitu PT Graha 

Riau Gemilang memasukkan biaya perizinan dan sertifikasi ini ke dalam 

laporan laba rugi. Akibatnya harga pokok produksi menjadi lebih rendah 

dan laba kotor yang terdapat pada laporan laba rugi menjadi lebih kecil 

karena perusahaan harus menutupi biaya perizinan dan sertifikasi yang 

dikeluarkan. 

Menurut Mulyadi (2016:194) ”Biaya yang digunakan untuk 

reparasi dan pemeliharaan dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik”. 

Biaya reparasi dan pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk perbaikan dan pemeliharaan kendaraan yang digunakan 

dalam proses pembuatan rumah.  Seharusnya biaya ini dimasukkan 

kedalam perhitungan harga pokok produksi. Disini penulis menemukan 

masalah yang ketiga, yaitu PT Graha Riau Gemilang tidak memasukkan 

biaya reparasi dan pemeliharaan ke dalam perhitungan harga pokok 
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produksi. Akibatnya harga pokok produksi menjadi lebih rendah dan 

menyebabkan laba kotor  menjadi tinggi. 

Menurut Mulyadi (2016:194) “Biaya yang digunakan ketika 

terjadinya penilaian terhadap aktiva tetap (biaya penyusutan) 

dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik  .Biaya penyusutan ini 

digunakan untuk mencari tahu nilai dari aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan.  Seharusnya biaya ini dimasukkan kedalam perhitungan harga 

pokok produksi. Disini penulis menemukan masalah yang keempat, yaitu 

PT Graha Riau Gemilang tidak memasukkan biaya penyusutan ke dalam 

perhitungan harga pokok produksi. Akibatnya harga pokok produksi 

menjadi lebih rendah dan menyebabkan laba kotor menjadi tinggi. 

Tanpa adanya penerapan akuntansi biaya, perusahaan tidak akan 

bekerja dengan baik, karena akuntansi biaya berfungsi sebagai suatu alat 

pembantu manajemen perusahaan. Pada kenyataannya sering ditemui 

harga dari pembelian bahan baku yang sifatnya variabel atau berubah - 

ubah yang dapat berpengaruh terhadap pembukuan perusahaan dalam 

melakukan perhitungan biaya produksi, maka dari itu sangat penting 

diadakan evaluasi terhadap penggolongan biaya - biaya yang merupakan 

unsur - unsur penting terkait dengan harga pokok produksinya. Ketelitian 

dalam penggolongan biaya merupakan faktor penting dalam penentuan 

harga pokok produksi, apabila terdapat kesalahan dalam penggolongan 

biaya dapat mempengaruhi besar kecilnya harga pokok produksi dan laba 

perusahaan. 
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Alasan penulis memilih analisis penentuan harga pokok produksi 

rumah dengan menggunakan metode full costing dikarenakan penulis 

menemukan bahwa PT Graha Riau Gemilang selama ini masih 

menggunakan sistem tradisional dalam perhitungan laba, dan perusahaan 

belum menggolongkan biaya yang benar sesuai dengan konsep akuntansi 

biaya yang seharusnya sehingga mengakibatkan kurang tepatnya 

perhitungan harga pokok  produk, yang akan berpengaruh terhadap 

tercapainya laba yang diinginkan perusahaan. 

Penelitian tentang perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full costing ini telah banyak dilakukan oleh peneliti 

– peneliti sebelumnya. Namun terjadi keanekaragaman dan perbedaan 

hasil dari penelitian tersebut. 

Menurut Eka Sulis Tyowati, dkk (2018), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Biaya Produksi Menggunakan Metode Full Costing 

Dalam Penentuan Harga Pokok Pesanan Pada Cv.Rahayu Sentosa Di 

Sidoarjo”. CV.Rahayu Sentosa merupakan perusahaan manufaktur 

pembuatan matras plastik yang terletak di Desa Waru wilayah Kota 

Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode full costing 

memberikan hasil perhitungan yang lebih kecil daripada harga pokok 

produk per pesanan yang telah ditentukan oleh pihak manajemen CV 

Rahayu Sentosa. 

Menurut Ahmad Nur Al Yudha (2014), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Percetkan Dengan 
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Menggunakan Metode Full Costing Pada Cv. Global Sejahtera”. CV 

Global Sejahtera merupakan perusahaan percetakan yang terletak di 

Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pihak perusahaan 

belum menghitung seluruh unsur-unsur biaya overhead pabrik, yaitu biaya 

penyusutan peralatan dan mesin. 

Menurut Elis Badriah, dkk (2017), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Penerapan Metode Full Costing Dalam Menentukan Harga 

Pokok Produksi Pembangunan Rumah”. Penelitian ini dilaksanakan pada 

PT. Kibar Bumi Persada yang merupakan developer rumah di kabupaten 

Ciamis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan harga pokok 

produksi dengan menggunakan metode full costing lebih tinggi 

dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi yang digunakan 

perusahaan. 

Menurut Intan Melani Kusuma Astuti (2019), dalam penelitiannya 

yang berjudul “Perhitungan Harga Pokok Produksi Rumah Tipe 36 

Menggunakan Metode Harga Pokok Pesanan Full - Costing Pada PT Jofa 

Dini Lestari Banjarmasin” . PT Jofa Dini Lestari merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang manufaktur, yang memproduksi rumah penduduk 

bersubsidi tipe 36 yang berlokasi di empat titik kompleks perumahan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat selisih antara 

perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan perusahaan dengan 

perhitungan dengan menggunakan metode full costing. Ini disebabkan 
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perusahaan belum menggolongkan penggolongan biaya yang benar sesuai 

konsep akuntansi biaya.  

Untuk mengatasi permasalahan yang tidak meluas, penulis 

membatasi masalah pada perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full-costing untuk satu unit rumah tipe 36 dengan 

penyelesaian satu bulan pengerjaan pembangunan rumah pada PT Graha 

Riau Gemilang. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai harga pokok produksi rumah yang 

dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul : Analisis Penentuan Harga 

Pokok Produksi Rumah Dengan Metode Full Costing  pada PT Graha 

Riau Gemilang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan Permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggolongan biaya yang tepat dalam perhitungan harga 

pokok produksi rumah menurut akuntansi biaya pada PT Graha Riau 

Gemilang ? 

2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi rumah dengan metode 

full costing pada PT Graha Riau Gemilang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penggolongan biaya dalam perhitungan harga pokok 

produksi rumah yang tepat menurut akuntansi biaya pada PT Graha 

Riau Gemilang  

2. Untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi rumah yang 

sesuai dengan metode full costing pada PT Graha Riau Gemilang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan , maka manfaat dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini bagi penulis dapat meningkatkan ilmu pengetahuan 

dalam menerapkan dan membandingkan ilmu sesuai teori yang didapat 

selama perkuliahan di fakultas Ekonomi Universitas Sultan Syarif 

Kasim Pekanbaru Riau dengan fakta yang terjadi dilapangan 

sebenarnya, khususnya dalam perhitungan harga pokok produksi rumah 

dengan metode full costing. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini bagi perusahaan agar dapat membantu dalam 

peningkatan kinerja dan menentukan harga pokok produksi yang tepat 

sesuai dengan prinsip akuntansi biaya agar terwujudnya keuntungan 
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yang optimal bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya 

kedepan.  

3. Bagi Akademisi  

Penelitian ini bagi akademisi memberikan kontribusi akademisi 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk  melaksanakan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 BAB I:   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah sebagai landasan 

pemikiran secara garis besar, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang melandasi 

penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap 

permasalahan yang ada, kajian keislaman yang berhubungan 

dengan penelitian, dan penelitian terdahulu. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, pengumpulan data dan analisis data. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang  hasil  penelitian  yang  dilakukan  

serta  analisis penentuan harga pokok produksi rumah dengan 

metode full costing pada PT Graha Riau Gemilang 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan analisis penelitian yang 

telah dilakukan, berbagai keterbatasan pada penelitian ini, serta 

saran – saran yang berguna bagi berbagai pihak yang memiliki 

kepentingan dengan hasil penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Akuntansi Biaya 

Menurut Lukman Surjadi (2013:1) “Serangkaian siklus dalam 

mengungkapkan penyajian biaya beserta penjelasan terkait terhadap biaya 

dari awal pembuatan suatu produk, penjualan produk, dan penyerahan jasa 

dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penyajiannya merupakan 

pengertian dari akuntansi biaya. 

Siklus akuntansi biaya diawali dengan melakukan kegiatan proses 

mencatat biaya, mengklasifikasikan atau menggolongkan biaya, dan 

melakukan peringkasan dan penyajian terhadap biaya dari biaya bahan 

baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. 

Menurut Mulyadi (2016:7) “Akuntansi biaya termasuk dalam 

bagian dari akuntansi keuangan dan biaya objek dari kegiatan akuntansi 

biaya. Akuntansi biaya merupakan proses terhadap penyajian biaya, 

pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan melakukan proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan menggunakan cara – cara tertentu 

beserta penjelasan terkait biaya tersebut.  

“Menurut Siregar dkk (2014:17) “Akuntansi biaya adalah proses 

pengukuran, penganalisisan, perhitungan dan pelaporan biaya, 

profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan internal perusahaan”. 

Di sisi lain Siregar (2014:12) mengatakan “akuntansi biaya bertujuan 
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untuk menghitung harga pokok penjualan dalam suatu periode. Harga 

pokok penjualan kemudian akan dibandingkan dengan pendapatan untuk 

menghitung laba. 

2.1.2 Pengertian Biaya 

 

Perusahaan dalam menjalankan produksinya tidak bisa terlepas dari 

biaya. Tanpa biaya kegiatan produksi tidak dapat berjalan seperti yang 

diinginkan. Perlu adanya pengkajian tentang biaya yang terdapat dalam  

kegiatan produksi. 

Biaya merupakan aspek yang terpenting didalam akuntansi biaya. 

Dikarenakan didalam akuntansi biaya kita akan mempelajari biaya-biaya 

yang terdapat dalam proses produksi. Biaya memiliki dua ruang lingkup 

pengertian. Pengertian biaya dalam ruang lingkup secara luas dan 

pengertian biaya dalam ruang lingkup secara sempit. 

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:9) “Pengertian biaya Dalam 

arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan 

satuan uang pada usahanya agar mendapatkan sesuatu untuk tercapainya 

tujuan tertentu baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru 

direncanakan. Sedangkan dalam arti sempit, biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva”. 

Sesuatu yang diukur dengan satuan uang dan dikorbankan untuk 

menjadi sumber dalam kegitan ekonomi dan digunakan untuk tujuan 

tertentu, baik yang sudah terjadi ataupun kemungkinan akan terjadi 

merupakan biaya. 
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Menurut Mulyadi (2016: 8) Unsur-unsur yang menjadi pokok 

dalam pengertian biaya yaitu memiliki empat unsur pokok mengenai biaya 

tersebut yaitu sebagai berikut : 

a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, 

b. Diukur dalam satuan uang,  

c. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi, 

d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

2.1.3 Tujuan Akuntansi Biaya 

Setiap bidang akuntansi pasti memiliki tujuan, salah satunya 

termasuk akuntansi biaya. Tujuan dari akuntansi biaya tersebut sangatlah 

berguna bagi para pemakai akuntansi biaya. 

Tujuan dari akuntasi biaya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 

informasi biaya yang terdapat dalam kegiatan produksi yang berguna 

untuk pemakainya. 

Menurut Aprilia dkk (2017:3) “Perbedaan tujuan akuntansi biaya 

pada masa lalu dan masa sekarang adalah jika pada masa lalu digunakan 

hanya untuk cara perhitungan atas nilai persediaan yang akan dilaporkan 

pada neraca. Sedangkan pada masa sekarang, akuntansi biaya bertujuan 

untuk melengkapi manajemen dalam alat-alat yang diperlukan untuk 

melakukan perencanaan, pengendalian, memperbaiki kualitas dan 

mengambil keputusan yang strategis”. 

Menurut Surjadi (2013:1) “Tujuan dari akuntansi biaya adalah 

memberikan informasi terkait biaya untuk kepentingan manajemen 
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sehingga membantu manajemen mengelola perusahaan dan bagian – 

bagiannya yaitu : 

a. Perencanaan laba melalui budget. 

b. Pengendalian biaya melalui responbility accounting. 

c. Menghitung laba untuk setiap periode termasuk penilaian terhadap 

persediaan  akhir. 

d. Membantu dan menetapkan harga jual dan kebijakan harga. 

e. Memberikan data biaya yang relevan untuk proses analisis pada 

pengambilan keputusan. 

2.1.4  Penggolongan Biaya  

Setiap perusahaan menghasilkan barang dan jasa selalu melibatkan 

unsur-unsur biaya yang berbeda-beda dimana penggunaannya disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Untuk menunjang 

perincian biaya secara efisien, perlu diuraikan penggolongan biaya secara 

jelas demi menghitung dari kekeliruan yang terjadi. 

Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam 

cara. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang 

hendak dicapai dengan penggolongan tersebut karena dalam akuntansi 

biaya dikenal konsep: diferrent cost for different purpose. Dalam buku 

akuntansi biaya dapat digolongkan sebagai berikut:  

1. Objek pengeluaran.  

2. Fungsi pokok dalam perusahaan.  

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.  
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4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan.  

5. Jangka waktu manfaatnya.  

Menurut Mulyadi (2016:13-14) “Penggolongan biaya digolongkan 

kedalam 5 golongan.  seperti yang dimaksudkan diatas yaitu:  

1.  Menurut objek pengeluaran.  

Penggolongan menurut objek pengeluaran merupakan 

penggolongan yang paling sederhana, yaitu berdasarkan penjelasan 

singkat mengenai suatu objek pengeluaran, misalnya pengeluaran 

yang berhubungan dengan telepon disebut ”biaya telepon”.  

2.  Menurut fungsi pokok dalam perusahaan.  

Biaya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu:  

(1). Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan 

dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan 

baku menjadi produk jadi. Biaya produksi dapat 

digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja, dan biaya overhead pabrik.  

(2). Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya 

iklan, biaya promosi, biaya sampel, dll.  

(3). Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan 
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pemasaran produk, contohnya gaji bagian akuntansi, gaji 

personalia, dll. 

3. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.  

Ada 2 golongan biaya menurut hubungan biaya dengan 

sesuatu yang dibiayai, yaitu sebagai berikut:  

(1). Biaya langsung (direct cost), merupakan biaya yang terjadi 

dimana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu 

yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya 

langsung terjadi dari biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung.  

(2). Biaya tidak langsung (indirect cost), biaya yang terjadi 

tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, dalam 

hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal 

dengan biaya overhead pabrik. 

4.  Menurut perilaku kaitannya dengan perubahan volume kegiatan.  

Biaya dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut:  

(1). Biaya tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya tetap 

konstan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau 

aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu, contohnya; gaji 

direktur produksi.   

(2). Biaya variabel (variable cost), biaya yang jumlah totalnya 

berubah secara sebanding dengan perubahan volume 
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kegiatan atau aktivitas. Contohnya; biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung.  

(3). Biaya semi variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah 

tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya 

semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya 

variabel, contoh; biaya listrik yang digunakan. 

(4). Biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan 

pada volume produksi tertentu. 

5.  Menurut jangka waktu manfaatnya. 

Biaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagi berikut:   

(1). Pengeluaran modal (capital expenditure), yaitu pengeluaran 

yang akan memberikan manfaat pada periode akuntansi 

atau pada periode akuntansi yang akan datang.  

(2). Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), yaitu 

pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada 

periode akuntansi dimana pengeluaran itu terjadi. 

2.1.5 Pengertian Harga 

Menurut Utami dan Saputra (2017:47) “Pengertian harga adalah 

jumlah uang atau nilai tukar sebuah barang maupun jasa yang ditetapkan 

sesuai dengan tingkat kemampuan barang dan jasa yang ditetapkan sesuai 

tingkat kemampuan barang dan jasa tersebut memberikan manfaat kepada 
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pembelinya. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan maka harga barang 

tersebut semakin tinggi pula”. 

2.1.6  Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi dalam hal kegiatan produksi diperhitungkan 

dari kumpulan – kumpulan biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, biaya overhead pabrik dengan menggunakan metode – 

metode dalam penentuan biaya produksi. 

Menurut Hansen dan Mowen (2009:60) “Harga pokok produksi 

adalah total harga pokok produk yang disesuaikan selama periode 

berjalan”. 

Sedangkan menurut Armanto (2006:16) “Harga pokok produksi 

adalah sejumlah nilai aktiva (asset), tetapi apabila selama tahun berjalan 

aktiva tersebut dimanfaatkan untuk membantu memperoleh penghasilan, 

aktiva tersebut harus dikonversikan ke beban (expense)”. 

Penetapan harga pokok produksi yang tepat sangat penting bagi 

perusahaan dalam menjalankan usahanya. Karena apabila dalam 

penentuan / penetapan harga pokok produksi tidak tepat maka 

kemungkinan perusahaan akan mengalami laba yang rendah atau bahkan 

mengalami kerugian. 

2.1.7 Unsur – Unsur Biaya Produksi 

 Biaya produksi merupakan biaya yang digunakan didalam kegiatan 

produksi. Perusahaan akan mengalokasikan biaya produksi untuk 
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kepentingan produksinya. Biaya produksi memiliki unsur-unsur biaya 

produksi. 

Menurut Mulyadi (2016:194-319) adapun unsur-unsur biaya 

produksi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : 

a. Biaya bahan baku 

Kegiatan pembuatan produk pasti memerlukan bahan baku. 

Oleh karena itu, perusahaan akan mengalokasikan biaya bahan 

baku untuk melakukan proses kegiatan produksinya. 

Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk 

membeli bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk 

jadi tersebut. Bahan baku dalam perusahaan manufaktur dapat 

diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan sendiri. 

b. Biaya tenaga kerja 

Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi selain bahan 

baku, akan memerlukan para tenaga kerja untuk melakukan 

pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. 

Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang 

dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga 

kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga 

kerja manusia tersebut.  
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c. Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik juga penting diperhitungkan didalam 

kegiatan produksi. Biaya produksi akan mempengaruhi kegiatan 

produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja. 

Biaya overhead pabrik yaitu biaya yang dikeluarkan yang 

dikelompokkan selain dari biaya-biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja dan merupakan bagian dari biaya produksi. 

Biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi tiga 

golongan, antara lain : 

1) Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 

Menurut sifatnya, Biaya produksi yang termasuk dalam 

biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa 

golongan, yaitu : 

a) Biaya bahan penolong 

Biaya bahan penolong adalah biaya yang digunakan 

untuk bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau jika 

bahan tersebut menjadi bagian dari produk jadi memiliki 

nilai relatif kecil dibandingkan dengan harga pokok 

produksinya.  

b) Biaya reparasi dan pemeliharaan 

Biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya yang 

digunakan untuk reparasi dan pemeliharaan seperti biaya 
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suku cadang (spareparts), biaya bahan habis pakai (factory 

supplies), dan lain-lain.  

c) Biaya tenaga kerja tidak langsung 

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang 

digunakan untuk tenaga kerja yang upahnya tidak 

diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan 

tertentu. 

 d) Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap    

aktiva tetap 

Biaya yang digunakan untuk ketika terjadinya penilaian 

terhadap aktiva tetap. Biaya yang termasuk kelompok ini 

adalah biaya-biaya emplasemen pabrik, bangunan pabrik, 

mesin dan equipment, dan aktiva tetap lainnya.  

e) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

Biaya yang digunakan ketika akibat berlalu waktu. 

Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya- 

biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan 

equipment, asuransi kendaraan, dan lain-lain. 

f) Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung  

memerlukan pengeluaran tunai. 

Biaya yang digunakan apabila ada biaya overhead 

pabrik yang memerlukan pengeluaran tunai secara 

langsung. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini 
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adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar 

perusahaan, biaya listrik PLN, dan lain-lain. 

2) Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya 

dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. 

Ditinjau menurut dari perilaku dalam hubungannya 

dengan perubahan volume kegiatan. Biaya overhead pabrik 

dapat dibagi menjadi tiga golongan: 

a) Biaya overhead pabrik tetap 

Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead 

pabrik yang tidak berubah ketika terjadi perubahan pada 

volume kegiatan. 

b) Biaya overhead pabrik variabel 

Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya 

overhead pabrik yang perubahannya sebanding dengan 

volume kegiatan. 

c) Biaya overhead pabrik semivariabel 

Biaya overhead pabrik semivariabel adalah biaya 

overhead pabrik yang perubahannya tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 

3) Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya 

     dengan departemen 

Ditinjau menurut dari hubungannya dengan 

departemen – departemen yang ada dalam pabrik, biaya 
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overhead pabrik dapat digolongkan menjadi dua golongan, 

yaitu: 

a) Biaya overhead pabrik langsung departemen (direct 

departmental overhead expenses) 

Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah 

biaya overhead pabrik yang manfaatnya hanya terjadi dan 

dinikmati oleh departemen tertentu. 

b) Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen 

(indirect departmental overhead expenses). 

Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen 

adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dapat 

dinikmati lebih dari satu depatemen. 

2.1.8 Penentuan Biaya Produksi 

Unsur-unsur biaya produksi merupakan hal terpenting yang  

diperhitungkan dalam kegiatan produksi. Untuk melakukan perhitungan 

pada unsur-unsur biaya produksi ada beberapa cara untuk 

memperhitungkannya, yaitu : 

a. Pendekatan full costing 

Pendekatan  full-costing, seluruh biaya variabel dan biaya 

tetap diperhitungkan. Menurut Mulyadi (2016:17-18) “Biaya 

dalam pendekatan  full-costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang 

berperilaku variabel maupun tetap. 
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Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri 

dari unsur biaya berikut ini: 

Biaya bahan baku     xx 

Biaya tenaga kerja langsung   xx 

Biaya overhead pabrik variabel     xx 

Biaya overhead pabrik tetap   xx     

Harga Pokok produksi    xx 

Dengan demikian harga pokok produksi yang dihitung 

dengan pendekatan full costing terdiri dari unsur biaya produksi 

(biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 

pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap). 

b. Pendekatan Variable Costing 

Pendekatan dengan menggunakan variable-costing biaya 

yang diperhitungkan hanya biaya variabelnya saja dan biaya tetap 

tidak diperhitungkan. Biaya dengan pendekatan variable-costing 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik variabel. 

Harga pokok produksi menurut metode variable costing terdiri 

dari unsur biaya berikut ini :  

Biaya bahan baku    xx  

Biaya tenaga kerja langsung   xx  

Biaya overhead pabrik variabel  xx  

Harga Pokok produksi   xx  
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Menurut Mulyadi (2016:18-19), biaya produk yang 

dihitung dengan pendekatan variable-costing terdiri dari unsur 

biaya produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik variabel). 

2.1.9 Kriteria Laporan Laba Rugi Dalam Pendekatan Full-Costing   

  Menurut Mulyadi (2016:21), pendekatan full-costing 

berbagai pengorbanan sumber ekonomi disajikan dalam laporan 

laba rugi, yang dikelompokkan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan dalam mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi. Pengorbanan ini 

dikelompokkan dengan judul “biaya produksi” dan dirinci 

menjadi : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik. 

 b. Pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan dalam kegiatan 

pemasaran produk jadi. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan 

judul “biaya pemasaran”.  

c. Pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan dalam kegiatan 

selain produksi dan pemasaran produk. Pengorbanan ini 

dikelompokkan dengan judul “biaya administrasi dan umum”. 
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2.1.10 Format Laporan Laba Rugi Perusahaan Manufaktur dengan 

pendekatan Full-Costing  

Berikut ini format laporan laba rugi perusahaan manufaktur 

yang menggunakan pendekatan full-costing tabel 2.1. sebagai 

berikut:  

Tabel 2.1. Format Laporan Laba Rugi Perusahaan 

Manufaktur Dengan Pendekatan Full-Costing 
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       Sumber : Mulyadi (2016:21) 

Pendapatan penjualan      Rp xxx  

Biaya penjualan 

Persediaan awal produk jadi     Rp xxx  

Biaya produksi :  

Persediaan awal produk dalam proses  Rp xxx  

- Biaya produksi :  

- Biaya bahan baku   Rp xxx  

- Biaya tenaga kerja langsung  Rp xxx 

 

Biaya overhead pabrik   Rp xxx 

Rp xxx  

Rp xxx  

Persediaan akhir produk dalam proses Rp xxx  

Kos produksi       Rp xxx  

Kos produk yang tersedia untuk dijual    Rp xxx  

Persediaan akhir produk jadi     Rp xxx          

Kos penjualan          Rp xxx 

 Laba bruto         Rp xxx  

Biaya usaha:  

Biaya administrasi & umum     Rp xxx 

Biaya pemasaran       Rp xxx 

     Rp xxx 

 Laba bersih usaha                      Rp xxx 

 Pendapatan di luar usaha     Rp xxx  

 Biaya di luar usaha      Rp xxx 

  Rp xxx  

Laba bersih sebelum pajak        Rp xxx  

Pajak penghasilan          Rp xxx 

 Laba bersih setelah pajak         Rp xxx 
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2.1.11 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya 

yaitu biaya produksi dan biaya nonproduksi. Biaya produksi 

merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan 

baku menjadi produk, sedangkan biaya nonproduksi merupakan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan nonproduksi, seperti 

kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi dan umum.  

Biaya produksi membentuk harga pokok produksi yang 

digunakan untuk menghitung harga pokok produk jadi dan harga 

pokok produk yang pada akhir periode akuntansi masih dalam 

proses. Biaya nonproduksi ditambahkan pada harga pokok produksi 

untuk menghitung total harga pokok produk.  

Pengumpulan Harga pokok produksi sangat ditentukan oleh 

cara produksi. Secara garis besar cara memproduksi dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu: 

a. Produk atas Dasar  Pesanan (Job Order Cost) 

Perusahaan yang menggunakan metode harga pokok 

pesanan, proses produksinya berjalan atas dasar pesanan dari 

pembeli dan produk yang dihasilkan terdiri dari berbagai 

macam jenisnya sesuai dengan pesanan atau selera pembeli. 

Metode harga pokok pesanan mempunyai karakteristik 

tersendiri, karakteristik tersebut berpengaruh terhadap 

pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok 



 

 

34 

pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya 

berdasarkan pesanan. 

Menurut Mulyadi (2007:41) karakteristik-karakteristik 

dalam metode pengumpulan harga pokok produksi berdasarkan 

pesanan  adalah sebagai berikut: 

1) Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai 

dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu 

dihitung harga pokok produksinya secara individu. 

2) Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan 

hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu: 

biaya produk langsung dan biaya produk tidak langsung. 

3) Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung sedangkan biaya produksi tidak 

langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. 

4) Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga 

pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang 

sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik 

diperhitungkan dalam harga pokok pesanan berdasarkan 

tarif yang ditentukan dimuka. 

5) Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan 

selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan 
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jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang 

bersangkutan. 

b. Produk atas Dasar Proses (Process Costing) 

Menurut Mulyadi (2007:69) adapun karakteristik 

perusahaan yang menggunakan metode harga pokok 

berdasarkan proses adalah: 

1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 

2. Produk yang dihasilkan dari bulan kebulan adalah 

sama. 

3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya 

perintah produksi yang berisi rencana produksi 

produk satandar untuk jangka waktu tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat 

bahwa penggunaan metode harga pokok proses 

dapat diterapkan pada perusahaan yang memiliki 

ciri-ciri menghasilkan produk standar, produk yang 

dihasilkan jumlahnya sama setiap bulan dan 

kegiatan produksi diawali dengan pembuatan 

produk standar. 

2.1.12 Metode Perhitungan Depresiasi 

Menurut Baridwan (2015:305) Depresiasi (penyusutan) 

adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang 
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masa manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke 

pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Berikut ini beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menghitung beban depresiasi periodik. Untuk dapat memilih salah 

satu metode hendaknya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang 

mempengaruhi aktiva tersebut.  Metode-metode itu ialah: 

a. Metode Garis Lurus (Straight-line Method) 

Metode ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana 

dan banyak digunakan. 

Depresiasi = HP-NS 

 n 

Keterangan: 

HP = Harga perolehan (cost) 

NS = Nilai sisa (residu) 

n = Taksiran umur kegunaan. 

b. Metode jam jasa (Service-hours Method) 

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva 

(terutama mesin-mesin) akan lebih cepat rusak bila digunakan 

sepenuhnya (full time) dibanding dengan penggunaan yang tidak 

sepenuhnya (part time). 

Depresiasi per jam = HP-NS 

  n 

Keterangan: 

HP = Harga Perolehan 

NS = Nilai sisa 

n    = Taksiran jam jasa. 
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c. Metode Hasil Produksi (Productive-output Method) 

Metode ini umur kegunaan aktiva ditaksir dalam satuan 

jumlah unit hasil produksi. 

Depresiasi/unit = HP-NS 

        n 

Keterangan: 

HP = Harga Perolehan 

NS = Nilai sisa 

n = Taksiran hasil produksi (unit). 

d. Metode Beban Berkurang (Reducing-charge Method) 

Menurut Baridwan (2015:308-312) Metode ini, beban 

depresiasi tahun-tahun pertama akan lebih besar daripada beban 

depresiasi tahun-tahun berikutnya  

2.1.13 Pandangan Akuntansi dan Produksi Dalam Islam 

a. Pandangan Akuntansi dalam Islam 

Akuntansi (accounting) sendiri dalam bahasa Arab dikenal 

dengan istilah al-muhasābah. Dalam konsep Islam, akuntansi 

termasuk dalam masalah muamalah, yang berarti dalam masalah 

muamalah pengembangannya diserahkan kepada kemampuan akal 

pikiran manusia. Bermuamalah  ialah  seperti  berjual  beli,  

hutang  piutang,  atau  sewa menyewa dan sebagainya. 

 Dalam al-Qur’an telah menjelaskan mengenai konsep 

dasar akuntansi, jauh sebelum Lucas Pacioli yang dikenal sebagai 
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Bapak Akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi double-entry 

bookkeeping dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 

1949. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 

282, yang secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi 

yang menekankan pada pertanggungjawaban   atau   akuntabilitas.  

Tujuan   perintah   dalam   ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga 

keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya 

pertanggungjawaban yang bunyinya adalah sebagai berikut; 
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Artinya :  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, 

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 

di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Al-

Baqarah:282) 

Dalam surat al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan 

untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi 

yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil 

penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk 

menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Islam 
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menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki  

nilai  urgensi  yang  sangat  tinggi,  sehingga  adanya  pencatatan 

dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas putih), 

menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat 

diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak  tertentu akan 

mengingkari  perjanjian  yang  telah  dibuat.  Untuk itulah 

pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap 

semua aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat 

bukti berupa: faktur, nota, bon kuitansi atau akta notaris untuk 

menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dan tentu 

saja adanya sistem pelaporan yang komprehensif  akan  

memudahkan  manajemen  karena  semua  transaksi dapat 

dikelola dengan baik sehingga terhindar dari kebocoran-

kebocoran. Menariknya lagi, penempatan ayat tersebut sangat 

relevan dengan sifat akuntansi,  karena  ditempatkan  pada  surat  

al-Baqarah  yang berarti  sapi betina yang sebenarnya 

merupakan lambang komoditas ekonomi  (Budi 2015:10). 

b.Pandangan Produksi dalam Islam 

Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah dibumi. 

Sebagai khalifah ada tugas-tugas yang harus dilakukan, islam 

menganjurkan manusia untuk bekerja agar dapat memenuhi 

kebutuhannya. Perintah Allah yang menganjurkan manusia untuk 



 

 

41 

bekerja dan mencari rezki untuk memenuhi kebutuhannya terdapat 

dalam surat Al Mulk: 15 , Allah berfirman : 

                    

            

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi 

kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan. (QS. Al Mulk : 15) 

Dalam ayat ini, Allah telah memberikan konsep kehidupan 

pada manusia. Dalam rizki yang telah Allah berikan terdapat 

sebagian dari rizki orang lain atau ada hak orang lain, jelas bahwa 

islam memegang prinsip kesejahteraan ekonomi. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Untuk mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian 

yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan 

dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil 

penelitian terdahulu : 
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 Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Hasil 

1 Intan Melani 

Kusuma Astuti 

(2019) 

 

Perhitungan Harga Pokok 

Produksi Rumah Tipe 36 

Menggunakan Metode 

Harga Pokok Pesanan Full 

Costing Pada PT Jofa Dini 

Lestari Banjarmasin 

Terdapat selisih antara perhitungan 

harga pokok produksi yang 

dilakukan perusahaan dengan 

perhitungan dengan menggunakan 

metode full costing. Ini disebabkan 

perusahaan belum menggolongkan 

penggolongan biaya yang benar 

sesuai konsep akuntansi biaya. 

2 Ahmad Nur Al 

Yudha (2014) 

Analisis Penentuan Harga 

Pokok Produksi Percetkan 

Dengan Menggunakan 

Metode Full Costing Pada 

Cv. Global Sejahtera 

Pihak perusahaan belum menghitung 

seluruh unsur-unsur biaya overhead 

pabrik, yaitu biaya penyusutan 

peralatan dan mesin. 

3 Elis Badriah, 

dkk 

(2017) 

Penerapan Metode Full 

Costing Dalam Menentukan 

Harga Pokok Produksi 

Pembangunan Rumah 

Perhitungan harga pokok produksi 

dengan menggunakan metode full 

costing lebih tinggi dibandingkan 

dengan perhitungan harga pokok 

produksi yang digunakan 

perusahaan. 

4 Dian Purnama, Harga Pokok Produksi Terdapat perbedaan perhitungan 
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dkk 

(2019) 

Dalam Menentukan Harga 

Jual Melalui Metode Cost 

Plus Pricing Dengan 

Pendekatan Full Costing 

(Studi pada PT. Prima 

Istiqamah Sejahtera di 

Makassar) 

harga pokok produksi menurut 

metode perusahaan dengan metode 

full costing, hal ini terjadi karena 

adanya perbedaan pembebanan 

biaya. 

5 Tri Elia Ningsih 

(2018) 

Analisis Penetapan Harga 

Pokok Produksi Sebagai 

Dasar Penentuan Harga Jual 

Krupuk Pada UD Juwadi 

Jaya Pagu Kediri 

Perhitungan harga pokok produksi 

dengan menggunakan metode full 

costing lebih tinggi dibandingkan 

dengan perhitungan harga pokok 

produksi yang digunakan 

perusahaan. 

6 Gloria Tarek, 

dkk 

( 2018 ) 

Analisis Perhitungan Harga 

Pokok Produksi Dengan 

Menggunakan Metode Full 

Costing Sebagai Dasar 

Penentuan Harga Produksi 

Rumah Panggung Pada CV 

Manguni Perkasa 

Kakaskasen Dua Tomohon  

Terdapat perbedaan perhitungan 

harga pokok produksi menurut 

metode perusahaan dengan metode 

full costing, hal ini terjadi karena 

adanya perbedaan pembebanan 

biaya. 

7 Eka Sulis 

Tyowati, dkk 

Analisis Biaya Produksi 

Menggunakan Metode Full 

Metode full costing memberikan 

hasil perhitungan yang lebih kecil 
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(2018) Costing Dalam Penentuan 

Harga Pokok Pesanan Pada 

Cv.Rahayu Sentosa Di 

Sidoarjo 

daripada harga pokok produk per 

pesanan yang telah ditentukan oleh 

pihak manajemen CV Rahayu 

Sentosa. 

8 Lintang Arini 

(2016) 

Analisis Penetuan Harga 

Pokok Produksi Untuk 

Menetapkan Harga Jual 

Menggunakan Metode Full 

Costing Pada CV Purnama 

Onix Periode 2011 – 2015 

(Studi Kasus CV Purnama 

Onix) 

Perhitungan harga pokok produksi 

menggunanakan sistem full costing 

lebih akurat tepat dibandingkan 

dengan sistem perusahaan. 

9 Rorizki 

Setiawan (2014) 

Analisis Harga Pokok 

Produksi Rumah Pada PT 

Murad Jaya Sejahtera 

Pekanbaru 

Terdapat kesalahan dalam 

pengumpulan biaya produksi. Hal 

ini terlihat dari ketidaksesuaian 

mengenai biaya angkut, biaya bunga 

bank, dan beban penyusutan aktiva 

tetap. 

Sumber : Olahan Penulis 

2.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan developer yang 

ada di Pekanbaru yaitu PT Graha Riau Gemilang yang terletak di Jl. Tiung 

No. 16 A Sukajadi, Pekanbaru.  
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Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan 

wawancara terlebih dahulu dengan pihak perusahaan serta dokumentasi untuk 

memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu 

berupa laporan keuangan.  

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan maka proses 

selanjutnya adalah membandingkan laporan keuangan PT Graha Riau 

Gemilang khususnya perhitungan Harga Pokok Produksinya dengan 

perhitungan Harga Pokok Produksi berdasarkan Akuntansi Biaya dengan 

Metode Full Costing kemudian dilakukan analisis. Analisis ini dilakukan  

dengan melihat perhitungan Harga Pokok Produksi yang dikerjakan dan 

disajikan dalam laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan 

dalam Akuntansi Biaya kemudian dilanjutkan wawancara dan observasi pada 

lingkungan tempat perusahaan dan ditambah dengan Studi literatur sebagai 

bahan informasi tambahan terkait perhitungan Harga Pokok Produksi.  

Kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk mendapatkan 

hasil/kesimpulan apakah perhitungan Harga Pokok Produksi yang dibuat oleh 

PT Graha Riau Gemilang Sesuai dengan perhitungan Harga Pokok Produksi 

akuntansi biaya Dengan Metode Full Costing. 
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Gambar 2.3 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis (2021) 

PT GRAHA RIAU 

GEMILANG 

LAPORAN KEUANGAN 

AKUNTANSI BIAYA 

(Full Costing) 

AKUNTANSI 
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Perbandingan perhitungan 

HPP 

Wawancara Observasi Studi Literatur 

Analisis Data 

Hasil/Kesimpulan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu 

penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif. 

Menurut Nuryaman dan Christina (2015: 83), Studi kasus adalah 

penelitian yang dilakukan dengan menekankan analisis konteks secara 

mendalam, berdasarkan peristiwa atau situasi yang sedang berlangsung, 

serta mencari hubungannya antarperistiwa satu dengan lainnya”. 

Menurut Suryana ( 2010: 18), Pendekatan deskriptif adalah metode 

yang dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta terhadap penelitian yang sedang 

berlangsung.  

Melalui Penelitian studi kasus pendekatan deskriptif, penulis 

melakukan penelitian dengan pembahasan secara mendalam dan 

menggambarkan terhadap fakta, peristiwa, dan kejadian yang terjadi 

berkaitan tentang perhitungan harga pokok produksi rumah dengan 

menggunakan metode  Full-Costing pada PT Graha Riau Gemilang . 
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3.2  Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan Developer 

PT Graha Riau Gemilang yang berlokasi dijalan Tiung no. 16 A Sukajadi, 

Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

 

3.3  Data dan Sumber Data  

3.3.1.  Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

a. Data kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2014: 15), Data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif 

dalam penelitian ini seperti perhitungan Harga Pokok Produksi, laporan 

laba rugi, yang dilakukan di PT Graha Riau Gemilang. 

b. Data kualitatif 

Menurut Sugiyono (2014: 15), Data Kualitatif adalah data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar Data kualitatif 

diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya 

wawancara, analisis dokumen atau observasi. Data kualitatif dalam 

penelitian ini yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi PT 

Graha Riau Gemilang. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari informasi 

langsung dari pihak perusahaan kepada penulis melalui hasil dari 

wawancara ataupun observasi langsung ke tempat penelitian. 
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Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah peneliti dapat 

mengumpulkan data sesuai dengan yang di inginkan, karena data yang 

tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi. Kemudian, 

data yang diperoleh lebih akurat, tetap memerlukan waktu, tenaga, dan 

biaya yang lebih besar dibanding jika peneliti menggunakan data 

sekunder. Dalam penelitian ini saya mewawancarai langsung karyawan 

PT Graha Riau Gemilang. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari informasi 

yang diperoleh tidak langsung dari pihak perusahaan, tetapi diperoleh 

dari informasi dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Data sekunder 

berupa, sejarah berdirinya PT Graha Riau Gemilang, data laporan 

keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya yang diperoleh dari 

direktur PT Graha Riau Gemilang dan bendahara/bagian keuangan PT 

Graha Riau Gemilang. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan 

dalam penelitian untuk mengumpulkan, menghimpun, dan memperoleh 

informasi - informasi data yang berguna didalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

berbagai cara dalam memperolehnya adalah sebagai berikut : 
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3.4.1. Studi Literatur 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

referensi dan literatur terkait teori-teori yang memiliki hubungan - 

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas atau yang sedang 

diteliti.  

3.4.2. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung terhadap 

objek perusahaan pada PT Graha Riau Gemilang. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara antara lain : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan metode 

langsung kepada pihak yang diwawancarai dengan interaksi 

langsung baik lisan/verbal untuk memperoleh informasi yang 

berguna dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini langsung 

melakukan wawancara kepada pimpinan atau karyawan dari PT 

Graha Riau Gemilang. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian dengan cara mengumpulkan data terhadap jejak atau 

rekam terhadap bukti dan dokumen penting dari perusahaan untuk 

diperolehnya informasi dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan 

dalam penelitian ini adalah melakukan dokumentasi terhadap 
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catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yang berkenaan dengan judul yang diangkat oleh penulis. 

c. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan metode pengamatan secara langsung dalam penelitian 

dengan menggunakan alat indra secara langsung. Observasi didalam 

penelitian ini langsung meneliti dilapangan terhadap objek yang 

diteliti, dengan berkunjung langsung ke perusahaan PT Graha Riau 

Gemilang. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2013: 428), Teknik analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit. 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif yaitu data-data yang telah dikumpulkan 

kemudian dianalisis dengan baik dan tepat, kemudian membandingkan 

antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat pada perusahaan. 

Setelah melakukan analisis dan membandingkan data dengan teori-teori 

yang relevan untuk selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan 

mencoba memberikan saran-saran untuk perbaikan kepada perusahaan. 
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Teknik analisis data adalah langkah-langkah yang akan dilakukan 

oleh penulis dalam melakukan penelitian. Teknik analisis data yang 

dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data-data mengenai biaya produksi seperti biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.  

2.Menggolongkan biaya produksi dan non produksi sesuai 

penggolongan yang seharusnya menurut teori akuntansi biaya dari 

RAB pada PT Graha Riau Gemilang. 

3. Melakukan perhitungan harga pokok produksi per unit rumah tipe 

36 menggunakan metode harga pokok pesanan full costing. 

4. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap.  

5. Membuat laporan laba/rugi dengan menggunakan pendekatan Full 

Costing.  

6. Melakukan perbandingan antara perhitungan dari RAB PT Graha 

Riau Gemilang dengan perhitungan yang diolah penulis.  

7. Penulis menarik simpulan dan saran yang ditentukan pada PT 

Graha Riau Gemilang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

dapat ditarik simpulan antara lain: 

1. PT Graha Riau Gemilang dalam perhitungan Harga Pokok Produksinya 

belum menggolongkan biaya yang benar sesuai konsep akuntansi biaya.  

2. PT Graha Riau Gemilang belum menggolongkan biaya overhead pabrik 

secara lengkap. 

3. PT Graha Riau Gemilang dalam menghitung harga pokok produksinya 

secara pesanan berdasarkan RAB. Sedangkan harga pokok produksi tidak 

cukup berdasarkan RAB saja, karena masih ada biaya overhead pabrik 

yang berpengaruh terhadap biaya produksi seperti biaya bahan penolong, 

biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya 

yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap atau biaya 

penyusutan, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung 

memerlukan uang tunai. 

4. Perhitungan biaya produksi menurut perusahaan dalam memproduksi 

satu unit rumah tipe 36 sebesar total RAB yaitu Rp98.260.000,00. 

Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan 

perhitungan metode full costing sesuai dengan konsep akuntansi biaya 

adalah Rp 109.271.367 dengan jabaran:  biaya bahan baku 

Rp42.952.000,00, biaya tenaga kerja langsung Rp14.000.000,00, dan 
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biaya overhead pabrik Rp52.360.000,00 ditambah selisih biaya overhead 

pabrik Rp40.633,00. 

5. PT Graha Riau Gemilang dalam menghitung harga pokok produksi per 

pesanan Rp102.460.000,00, sedangkan menurut penulis 

Rp109.271.367,00. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum 

melakukan penggolongan biaya dan perhitungan biaya sesuai konsep 

akuntansi biaya. 

6. Perbedaan perhitungan harga pokok produksi antara perusahaan PT 

Graha Riau Gemilang dengan perhitungan oleh penulis Rp6.811.367,00 

per unit rumah. 

7. Laba yang dihitung perusahaan sebesar Rp27.540.000,00, sedangkan 

menurut penulis adalah Rp20.728.633,00. Jadi terdapat selisih 

perhitungan antara perusahaan dan penulis. 

 

5.2. Keterbatasan Penulis 

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa kendala selama 

mengerjakan penelitian. Salah satunya yaitu terjadinya pandemi 

COVID-19 yang   merubah   proses   tatanan   kehidupan   masyarakat   

sehingga   perlu diterapkannya  protokol  kesehatan  dalam  segala  

aspek  kehidupan,  seperti penerapan protokol kesehatan, yang 

termasuk juga terhadap proses penelitian ini yang awalnya bimbingan 

secara tatap muka berubah bimbingan secara daring, dan serta 

keterbatasan terkait penelitian mengenai Perhitungan HPP dan 

kemampuan peneliti dalam menyelesaiakan skripsi ini. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat 

penulis usulkan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan atau keputusan yang mungkin bisa diterapkan pada PT Graha Riau 

Gemilang dimasa yang akan datang. Adapun saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. PT Graha Riau Gemilang sebaiknya melakukan penggolongan biaya   

dalam kegiatan produksi ataupun dalam perhitungan harga pokok 

produksi  berdasarkan konsep akuntansi biaya, karena penggolongan 

biaya berpengaruh dalam menentukan harga pokok produksi. 

2. PT Graha Riau Gemilang sebaiknya memperhitungkan biaya overhead 

pabrik secara lengkap seperti biaya bahan penolong, biaya reparasi dan 

pemeliharaan mesin, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang 

timbul akibat pertambahan aktiva tetap atau biaya penyusutan peralatan, 

dan biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan uang 

tunai. Agar perhitungan yang dilakukan lebih akurat dan tepat. 
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