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ABSTRAK 

ANALISIS PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PABRIK 

KELAPA SAWIT PT. PETAPAHAN JAYA BARU 

OLEH :  

RESLIANA 

1173201458 

 

 Penelitian ini dilakukan pada PT. Petapahan Jaya Baru, perusahaan ini 

bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah atau 

crude palm oil (CPO), yang berlokasi didesa Kota Garo, Keacamatan Tapung 

Hilir Kabupaten Kampar, Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana penentuan harga pokok produksi dan apakah sudah 

sesuai dengan akuntansi yang berlaku secara umum. Metode analisis 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. 

Petapahan Jaya Baru belum sepenuhnya memakai perhitungan menurut 

akuntansi yang berlaku secara umum untuk menghitung harga pokok produksi. 

Hal ini disebabkan karena pada perhitungan harga pokok produksi masih ada 

biaya yang belum dimasukkan secara rinci yaitu biaya asuransi pabrik, biaya 

lisrik pabrik dan biaya gaji staf dan mandor pabrik. Sehingga penentuan harga 

pokok produksi yang dilakukan perusahaan tidak mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya terjadi. 

    

Kata Kunci : Harga Pokok Produksi, Biaya Asuransi Pabrik, Biaya Listrik 

Pabrik, Biaya Gaji Staf dan Mandor Pabrik 
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Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

 Alamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa 

ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tercurah atas 

Rasul Khatimul Anbiyah Muhammad shalallahu ‘alahi wa sallam dengan lafadz 

Allahumma sholli’ala Muhmmad wa ‘ala ‘ali Muhammad yang telah 

membimbing kehidupan umat manusia dari kegelapan hingga terang benderang 

seperti saat ini dan juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa 

istqomah memperjuangkan kebenaran. 

 Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENENTUAN HARGA POKOK 

PRODUKSI PADA PABRIK KELAPA SAWIT PT. PETAPAHAN JAYA 

BARU”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan meraih gelar 

sarjana strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi konsentrasi Akuntansi Manajemen pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

 Selama proses menyelesaikan penelitian laporan tugas akhir ini, penulis 

mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, bimbingan, dan dukungan, 

sehingga penulisan laporan ini dapat diselesaikan. Menyadari hal tersebut, maka 

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  

 Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang 

tua tercinta Ayahanda Zainun dan Ibunda Roimah yang telah melahirkan, 

mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati 



 

iii 

 

dalam buaian kasih sayang kepada penulis serta adik tersayang Reswanda. Selain 

itu dengan perasaan yang tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Kairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak DR. Kamarauddin S.Sos, M. Si selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak DR. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu DR. Hj. Julina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Faiza Muklis, SE. M.Si, Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Ibu Harkaneri, SE. M. SA, Ak. CA selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Bapak Rhonny Riansyah, MM selaku Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing penulis dalam menjalani perkuliahan. 

9. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM,Ak, CA selaku Pembimbing Skripsi penulis 

yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan 

saran dalam penyelesaian skripsi ini. 



 

iv 

 

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan banyak 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis  

11. Seluruh staf selingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

membantu dalam mengurus segala administrasi. 

12. Sahabat Igun Aldenis, Maya Erlita, Sulastri, Anerta Varnelia, Novita, Susi 

Wulandari, Putri Lestari, Asanah, Siska Afrilia, Rita Riati Safitri yang telah 

memberikan dukungan. 

13. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi angkatan 2017 yang tidak 

bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan 

dukungan. 

14. Semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelsaikan 

skripsi ini. Semoga semua bantuan dukungan dan doa yang telah diberikan 

menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan Allah SWT. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Mohon 

maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan, karena skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita semua Amin Ya Rabbal’alamin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pekanbaru, 19 Februari 2022 

Penulis 

   

 

Resliana 

11773201458 



 

v 

 

DAFTAR ISI 

 
ABSTRAK .............................................................................................................. i 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... v 

DAFTAR TABEL................................................................................................ vii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... viii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 6 

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................................... 7 

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................................ 7 

1.5 Sistematika Penelitian ................................................................................... 8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 10 

2.1 Akuntansi Biaya .......................................................................................... 10 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya ................................................................. 10 

2.1.2 Tujuan Akuntansi Biaya ....................................................................... 11 

2.1.3 Pengertian Biaya .................................................................................. 12 

2.1.4 Klasifikasi Biaya .................................................................................. 12 

2.2 Penetapan Harga Pokok Produksi ............................................................... 15 

2.2.1 Pengertian Harga Pokok Produksi ....................................................... 15 

2.2.2 Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi .................................................... 16 

2.2.3 Tujuan Dan Manfaat Harga Pokok Produksi ....................................... 23 

2.2.4 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi ..................................... 25 

2.2.5 Metode penentuan Harga Pokok Produksi ........................................... 27 

2.2.6 Fungsi Harga Pokok Produksi .............................................................. 30 

2.2.7 Laporan Harga Pokok Produksi ........................................................... 31 

2.3 Penelitian Terdahulu ................................................................................... 34 

2.4 Biaya Produksi Menurut Perspektif Islam .................................................. 39 



 

vi 

 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 42 

3.1 Jenis Penelitian ............................................................................................ 42 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ...................................................................... 42 

3.3 Jenis dan Sumber Data ................................................................................ 42 

3.4 Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 43 

3.5 Teknik Analisis Data ................................................................................... 43 

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN ................................... 45 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan ..................................................................... 45 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Petapahan Jaya Baru............................................ 45 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Petapahan Jaya Baru ............................................... 45 

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan ........................................................... 46 

4.1.4 Aktivitas Bagian Produksi.................................................................... 48 

4.1.5 Izin Usaha PT. Petapahan Jaya Baru.................................................... 49 

4.2 Hasil Penelitian ........................................................................................... 49 

4.2.1 Perhitungan Harga Pokok Produksi PT. Petapahan Jaya  Baru ........... 49 

4.3 Pembahasan ................................................................................................. 54 

4.3.1 Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi PT. Petapahan Jaya Baru

 ....................................................................................................................... 54 

4.3.2 Analisis Penentuan dan Pelaporan Harga Pokok Produksi .................. 58 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 64 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 64 

5.2 Saran ............................................................................................................ 65 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 66 

LAMPIRAN......................................................................................................... 68 

 

  



 

vii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2. 1 Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode Full Costing ...... 28 

Tabel 2. 2 Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing 

Berdasarkan Fungsi Pokok Organisasi Perusahaan Manufaktur .......... 29 

Tabel 2. 3 Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Variabel  

Costing .................................................................................................. 30 

Tabel 2. 4 Laporan Harga Pokok Produksi ........................................................... 33 

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 34 

Tabel 4. 1 Izin Usaha PT. Petapahan Jaya Baru ................................................... 49 

Tabel 4. 2 Biaya Bahan Baku Tahun 2020 ............ Error! Bookmark not defined. 

Tabel 4. 3 Biaya Tenaga Kerja Langsung .............. Error! Bookmark not defined. 

Tabel 4. 4 Biaya Overhead Pabrik Tahun 2020 .................................................... 52 

Tabel 4. 5 Total Biaya Produksi Tahun 2020 ........ Error! Bookmark not defined. 

Tabel 4. 6 Perhitungan Harga Pokok produksi Menurut PT. Petapahan  

Jaya Baru ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 4. 7 Perbandingan Laporan Harga Pokok Produsi Menurut Perusahaan 

dan Penulis ............................................. Error! Bookmark not defined. 

Tabel 4. 8 Laporan Harga Pokok Produksi yang Telah Disesuaikan .................... 59 

Tabel 4. 9 Laporan Laba Rugi PT. Petapahan Jaya Baru..... Error! Bookmark not 

defined. 

Tabel 4. 10 Perbandingan Data Perusahaan dan Data Penulis .... Error! Bookmark 

not defined. 

 

  

_Toc96292425
_Toc96292426


 

viii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 4. 1  Struktur Organisasi Perusahaan ...................................................... 47 

 

 

  



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menyebabkan semakin 

ketatnya persaingan usaha baik dalam lingkup nasional ataupun internasional. 

Ketatnya persaingan ini menuntut para pengusaha untuk mencari cara agar tetap 

bisa mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga perusahaan dituntut 

untuk lebih inovatif dan memiliki strategi yang tepat serta cermat agar mampu 

bertahan dalam persaingan. Perusahaan harus membuat kebijakan yang mangacu 

pada terciptanya efisensi serta efektivitas kerja, kebijakan tersebut berupa 

penetapan harga pokok produksi (Rahmawati & Surya, 2014:48). 

Suatu perusahaan atau industri mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu 

memperoleh laba yang maksimal, dapat bersaing dipasar, serta dapat memberi 

manfaat bagi masyarakat luas (Purwanto & Watini, 2020:249). Dalam 

menjalankan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi tujuan utama 

dari perusahaan tersebut yaitu memperoleh laba. Untuk memenuhi tujuan tersebut, 

perusahaan harus memperhitungkan dengan benar biaya-biaya yang 

dikeluarkannya untuk menghasilkan produk. Perhitungan harga pokok produksi 

ialah perihal yang sangat penting yang harus diperhatikan  oleh perusahaan dalam 

setiap produknya, sehingga harga pokok produksi sangat berperan dalam 

penentuan harga pokok produk yang dihasilkan. 
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Menurut (Maghfirah & BZ, 2016:62) harga pokok produksi merupakan 

sekumpulan biaya yang dikeluarkan dan diproses yang terjadi dalam proses 

manufaktur ataupun memproduksi suatu barang, yang terdiri dari bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Menurut (Djumali et 

al., 2014:83) harga pokok produksi merupakan kumpulan dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan 

harga pokok produksi menurut (Hetika & Sari, 2019)  yaitu metode Full costing 

dan Variable costing. Metode full costing merupakan metode penentuan harga 

pokok produksi yang menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang berlaku variabel maupun tetap. 

Sedangkan metode variable costing  merupakan metode harga pokok produksi 

yang hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku variable kedalam harga 

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

dan biaya overhead pabrik variable. 

Harga pokok produksi merupakan salah satu informasi yang digunakan 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, perencanaan laba, pengendalian 

biaya, penyusunan anggaran dan sebagainya. Perusahaan harus benar-benar 

memperhatikan perhitungan harga pokok produksi untuk barang dan jasa yang 

diproduksi karena jika terjadi kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi 

akan menyebabkan masalah untuk perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

bisnisnya (Turangan et al., 2021:190). Apabila terdapat kesalahan dalam 

penentuan harga pokok produksi, maka akan mempengaruhi harga jual suatu 
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produk yang bersangkutan dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat 

penjualan produk dan laba yang dihasilkan perusahaan. 

Harga pokok produksi sering diterapkan pada perusahaan yang bergerak 

dibidang manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang 

mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan 

berbagai macam proses produksi untuk dijual kepada pelanggan. Perhitungan 

harga pokok produksi sangat penting untuk setiap perusahaan manufaktur karena 

harga pokok produksi ialah dasar dalam penentuan laba perusahaan serta juga 

sebagai pedoman untuk menentukan harga jual suatu produk.  

Bidang perusahaan manufaktur, penghasilan yang diperoleh dari hasil 

penjualan produk yang diolah sendiri dalam perihal ini perusahaan manufaktur 

harus mengolah terlebih dulu bahan baku melalui proses produksi menjadi barang 

yang siap dijual, oleh sebab itu untuk memperoleh laba yang optimal perusahaan 

manufaktur harus benar-benar memperhatikan biaya produksi, sehingga harga 

pokok produksi dapat ditentukan dengan tepat. Perusahaan terlebih dulu 

mempersiapkan faktor-faktor produksinya saat sebelum melaksanakan kegiatan 

produksi diantaranya yaitu bahan baku yang akan diolah menjadi produk jadi.  

Proses pengadaan bahan baku perusahaan dapat membuat sendiri atau 

membeli bahan baku tersebut dari pemasok. Pembelian bahan baku ini merupakan 

salah satu fungsi dari manajemen persediaan karena berkaitan dengan pengadaan 

barang, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Bagian 

yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi produk dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu bagian yang mengolah secara langsung bahan baku menjadi produk jadi dan 
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bagian yang membantu menyediakan jasa untuk memperlancar proses pengolahan 

bahan baku menjadi produk jadi (Sari, 2018). 

Peran manajemen pembelian ditunjang oleh besarnya biaya pembelian yang 

mencapai pencapaian tertentu dari total biaya produksi dan berdampak langsung 

pada kualitas produk. Hasil produksi perusahaan dipengaruhi oleh pengadaan 

bahan baku, tenaga kerja serta biaya overhead pabrik. Pengadaan bahan baku 

adalah variable yang memegang peran penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan, dengan adanya bahan baku yang tersedia mempermudah perusahaan 

untuk menjalankan kegiatannya. Variable lain adalah tenaga kerja yaitu terdiri 

dari karyawan-karyawan yang melakukan proses produksi, disamping itu biaya 

overhead juga merupakan faktor penting karena pada saat produksi berlangsung 

terdapat biaya tambahan selain biaya diatas. 

PT Petapahan Jaya Baru adalah sebuah perusahaan yang begerak dalam 

pengolahan kelapa sawit menjadi minyak  sawit mentah. Crude palm oil (CPO) 

adalah minyak kelapa sawit mentah atau minyak nabati bewarna jingga kemerah-

merahan yang di peroleh dari proses pengempaan (ektrasi) daging buah tanaman 

kelapa sawit. CPO yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku industri 

bio-diesel, pembuatan sabun dan kosmetik. Aktifitas perusahaan menggunakan 

divisi pabrik, proses produksi dilakukan terus menerus (massa) melalui satu 

departemen yaitu departemen produksi CPO. Bahan baku yang diolah pada 

departemen produksi diperoleh dari luar perusahaan yaitu dari petani kelapa sawit. 

Pembelian bahan baku dilakukan secara tunai, perusahaan akan mencatat dengan 
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mendebet persedian bahan dan mengkreditkan kas sebesar bahan baku yang 

dibeli.   

PT Petapahan Jaya Baru menentukan harga pokok produksi menggunakan 

metode  full costing, belum tepatnya dalam penghitungan harga pokok produksi 

akan menyebabkan harga pokok produksi terlalu tinggi dan rendah. Jika harga 

pokok terlalu tinggi dan digunakan sebagai dasar harga jual produk dan 

mengakibatkan barang tidak laku dijual karena tidak mampu bersaing di pasaran. 

Sebaliknya, jika perhitungan harga pokok produksi terlalu rendah akan dapat 

merugikan perushaan karena laba yang tercantum dalam laporan laba rugi terlalu 

besar sebab tidak menggambarakan laba yang sebenarnya terjadi.  

Dalam menentukan harga pokok produksi pada periode Januari-Desember 

Tahun 2020, perusahaan membebankan seluruh beban asuransi sebesar Rp. 

224.744.235 sebagai biaya umum dan administrasi dilaporan laba rugi, namun 

didalam beban asuransi tersebut terdapat biaya asuransi pabrik sebesar Rp. 

185.875.000, seharusnya menurut (Mulyadi, 2015:57) biaya asuransi pabrik 

dibebankan kepada biaya overhead pabrik. Biaya asuransi pabrik termasuk 

kedalam biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu pada penggolongan 

biaya overhead menurut sifatnya. 

Hal seperti ini juga terjadi pada penglasifikasian biaya listrik dan telepon, 

perusahaan hanya membebankan biaya listrik dan telepon sebesar Rp. 

523.401.214 kedalam laporan laba rugi sebagai biaya umum dan administrasi. 

Namun didalam biaya listrik dan telepon tersebut terdapat biaya listrik pabrik 

sebesar Rp. 508. 921.275, seharusnya menurut Mulyadi (2015:57) biaya listik 
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pabrik dibebankan kedalam biaya overhead pabrik. Biaya listrik pabrik termasuk 

kedalam penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya karena biaya 

tersebut merupakan biaya yang secara langsung memerlukan uang tunai. 

Dan hal seperti ini juga dapat dilihat dari biaya gaji karyawan, perusahaan 

membebankan seluruh biaya gaji karyawan sebesar Rp. 680.213.000, sebagai 

biaya umum dan administrasi dilaporan laba rugi, namun didalam biaya gaji 

karyawan tersebut terdapat biaya gaji staf dan mandor pabrik sebesar Rp. 

255.646.000 seharusnya menurut Mulyadi (2015:56) biaya tersebut dibebankan 

kepada biaya overhead pabrik. Biaya gaji staf dan mandor pabrik termasuk 

kedalam biaya tenaga kerja tidak langsung karena biaya tersebut tidak dapat 

diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut untuk membahas harga pokok produksi dengan judul: Analisis 

Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Petapahan 

Jaya Baru 

1.2    Rumusan Masalah 

Tujuan dari suatu perusahaan yaitu profit, dan untuk merealisasikannya 

diperlukan penekanan biaya sedemikian atau seminimal mungkin, oleh karna itu  

diperlukannya sistem akuntansi yang dapat menghasilkan imformasi, khususnya 

akuntansi biaya.  

Dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana  PT. Petapahan Jaya Baru menentukan harga pokok produksi? 
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2. Apakah PT. Petapahan Jaya Baru menentukan harga pokok produksinya 

sudah sesuai dengan akuntansi yang berlaku secara umum? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana PT. Petapahan Jaya Baru menentukan harga 

pokok produksi. 

2. Untuk mengetahui apakah PT. Petapahan Jaya Baru dalam menentukan 

harga pokok produksinya sudah sesuai dengan akuntansi yang berlaku 

secara umum. 

1.4    Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan mengenai penentuan harga pokok produksi pada perusahaan. 

b. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan 

sehubungan dengan penentuan harga pokok produksi pada pabrik kelapa 

sawit PT. Petapahan jaya baru. 

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan 

masukan tentang harga pokok produksi bagi peneliti-peneliti yang 

melakukan penelitian terhadap masalah yang sama dimasa yang akan 

datang. 
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1.5    Sistematika Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai sistematika penulisan 

proposal ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan tinjauan pustaka yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu tentang definisi harga pokok produksi, kajian 

tentang penelitian terdahulu dan juga biaya produksi menurut 

islam. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini adalah tentang metode penelitian yaitu jenis 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran perusahaan, analisis secara 

menyeluruh atas penelitian yang dilakukan dan pembahasan 

terhadap hasil analisis yang dilakukan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Akuntansi Biaya 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya sebagaimana disiplin ilmu untuk menyediakan informasi 

bagi berbagai pihak, terutama para manager dari berbagai jenjang organisasi, 

informasi yang disediakan oleh akuntansi biaya berupa laporan biaya produksi 

yang fokus informasinya berorientasi pada masa yang akan datang atau periode 

yang akan datang.  

Menurut (Dunia et al., 2019:4) “ akuntansi biaya merupakan bagian dari 

akuntansi manajamen dimana lebih menekankan pada proses penentuan biaya dan 

pengendalian biaya, yang berhubungan dengan biaya memproduksi suatu barang. 

Menurut (Dewi & Kristanto, 2013:1) “ akuntansi biaya adalah proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan 

penjualan barang jadi (produk) atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu 

serta menafsirkan hasilnya”. 

Menurut Mulyadi  (2015:7) “akuntansi biaya adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk 

atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi biaya adalah suatu proses mencatat, menggolongkan, meringkas, serta 

menyajikan informasi biaya kedalam bentuk laporan biaya. Akuntansi biaya 

menghasilkan suatu informasi untuk memenuhi berbagai macam tujuan penentuan 
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biaya produksi, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus dan 

untuk kepentingan internal suatu perusahaan. 

2.1.2 Tujuan Akuntansi Biaya 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan akuntansi biaya adalah untuk 

menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajamen dalam 

mengelola perusahaannya. 

Akuntansi biaya memberikan gambaran-gambaran mengenai biaya biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan dan memproduksi suatu produk. Menurut  

(Dewi & Kristanto, 2013:4) tujuan akuntansi biaya adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan harga pokok 

Dalam menentukan harga pokok, biaya-biaya dihimpun menurut pekerjaan 

(job), bagian-bagian (departements), atau dirinci lagi menurut pusat-pusat 

biaya (cost pools), produk-produk dan jasa-jasa. 

2. Perencanaan biaya 

Perencanaan merupakan kegiatan untuk merumuskan tujuan dan menyusun 

program operasi yang lengkap dalam mencapai tujuan tersebut, termasuk 

pula proses penentuan strategi yang disusun untuk jangka panjang dan 

jangka pendek. 

3. Pengendalian biaya 

Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang 

telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus 

antara hasil yang diperoleh sengan yang direncanakan. 

4. Dasar untuk pengambilan keputusan yang  khusus 
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Akuntansi biaya memberikan informasi biaya yang berbeda agar dapat 

dibandingkan dengan pendapatan dari berbagai tindakan alternatif yang 

akan dipilih oleh manajemen. 

2.1.3 Pengertian Biaya 

Menurut (Winarso, 2014:260) biaya adalah pengorbanan sumber daya 

ekonomi untuk memperoleh aktiva, dapat diukur dalam suatu uang, yang telah 

terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, dimana pengorbanan tersebut untuk 

mencapat tujuan tertentu dan memperoleh manfaat untuk masa yang akan datang. 

Menurut (Sinurat et al., 2015)  biaya adalah suatu pengorbanan sumber 

ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau jasa 

yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau 

masa yang akan datang. 

Menurut Mulyadi (2015:8) biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, 

yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan 

terjadi untuk tujuan tertentu. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan biaya adalah suatu pengorbanan 

sumber daya ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan 

atau memperoleh barang atau jasa yang memberikan keuntungan atau manfaat. 

2.1.4  Klasifikasi Biaya 

Setiap perusahaan tanpa melihat sifat kegiatannya apakah perusahaan atau 

non perusahaan selalu mempunyai keterkaitannya dengan biaya. Biaya-biaya 

diklasifikasikan secara umum menurut fungsinya yaitu sebagai berikut : 

Menurut Mulyadi (2015:13) beberapa penggolongan biaya sebagai berikut: 
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1. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan terdiri dari : 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya 

adalah biaya depresiasi mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku, biaya 

bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, 

baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan 

proses produksi. 

b. Biaya Pemasaran 

Biaya Pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya 

iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan kegudang 

pembeli, gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan 

pemasaran, biiaya contoh (sample). 

c. Biaya administrasi dan umum 

Biaya admnistrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya 

adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia,dan 

bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya fotoopy. 

2. Penggolongan biaya menurut menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang 

dibiayainya 

a. Biaya langsung (direct cost) 
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Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya 

adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung 

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

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dala 

hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak 

langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead costs). 

3. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume aktivitas 

a. Biaya variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung. 

b. Biaya semivariabel 

Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

volume kegiatan. Contohnya biaya tetap dan unsur biaya variabel. 

c. Biaya semifixed 

Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi 

tertentu. 

d. Biaya tetap 
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Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume 

kegiatan tertentu. Contohnya gaji direktur produksi. 

4. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu dan manfaatnya 

a. Pengeluaran modal 

Pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang mempunyai manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah satu tahun 

kalender). Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, 

untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, 

dan pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. 

b. Pengeluaran pendapatan 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat 

dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya 

adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja. 

2.2    Penetapan Harga Pokok Produksi 

2.2.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Perhitungan harga pokok produksi dalam suatu perusahaan bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan baik pihak manajemen perusahaan maupun pihak luar 

perusahaan  

Menurut Dewi & Kristanto (2013:13)Harga pokok produksi adalah biaya 

barang yang dibeli untuk proses sampai selesai, baik sebelum maupun selama 

periode akuntansi berjalan. 

Menurut (Komara & Sudarma, 2016:21) Harga pokok produksi adalah 

biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi, dimana biaya-biaya tersebut 
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meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik. 

Menurut (Anwar et al., 2010:83) Harga pokok produksi adalah biaya barang 

yang telah disesuaikan selama satu periode disebut juga harga produksi barang 

selesai (cost of good manufactured) atau disingkat dengan harga pokok produksi. 

Penentuan harga pokok produksi dapat dilakukan dengan dua pendekatan 

yaitu metode full costing dan variable costing. Full costing memperlakukan 

semua biaya produksi sebagai harga pokok (product cost) tanpa memperhatikan 

apakah biaya tersebut variabel atau tetap. Harga pokok produksi deengan metode 

ini terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 

tetap dan variabel. Variable costing,hanya biaya produksi yang berubah-ubah 

sesuai dengan output yang diperlakukan sebagai harga pokok. Harga pokok 

produksi merupakan bagian terpenting yang harus di hitung oleh perusahaan. 

Berdasarkan pengertian diatas harga pokok produksi yaitu biaya yang 

digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi selama proses 

produksi, dimana biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

2.2.2 Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi 

Unsur-unsur biaya yang membentuk harga pokok produksi terdiri dari tiga 

komponen yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. Menurut (Dewi & Kristanto, 2013)  uraian dari setiap unsur-

unsur harga pokok produksi adalah sebagai berikut:  

1. Biaya bahan baku  
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Biaya bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Bahan baku yang menjadi komponen utama barang jadi merupakan 

bahan baku langsung karena bahan ini dapar secara muda dan akurat ditelusuri 

sampai kebarang jadi, contohnya kayu untuk membuat prabot, kain untuk 

membuat baju dan kulit untuk membuat sepatu. Meskipun prosese produksi dan 

bahan baku bervariasi sesuai dengan ukuran dan jenis kegiatan atau operasi 

normal dari perusahaan, pembelian dan penggunaan bahan baku biasanya meliputi 

langka-langka berikut: 

a. Untuk setiap produk atau variasi produk, bagian produksi menentukan 

rute (routing) untuk setiap produk, yang merupakan urutan operasi yang 

akan dilakukan, dan sekaligus menentukan daftar bahan baku yang di 

perlukan (bill of material), yang merupakan daftar kebutuhan bahan baku 

untuk setiap langka dalam urutan operasi tersebut. 

b. Anggaran produksi (production budget) menyediakan rencana utama 

darimana rincian mengenai kebutuhan bahan baku dikembangkan. 

c. Surat permintaan pembelian (purchase requisition) menginformasikan 

agen pembelian mengenai jumlah dan jenis bahan baku dibutuhkan. 

d. Surat pesanan pembelian (purchase order) merupakan kontrak atas 

jumlah yang harus di kirimkan. 

e. Laporan penerimaan barang (receiving report) mengesahkan jumlah yang 

diterima dan mungkin juga melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian 

mutu. 
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f. Bukti permintaan bahan (material requisition form) memberikan 

wewenang bagi gudang untuk memberikan jenis danjumlah tertentu dari 

bahan baku kedepartemen tertentu pada waktu tertentu. 

g. Kartu catatan bahan baku (material record cards) mencatat setiap 

penerimaan dan pengeluaran setiap jenis bahan baku dan berguna sebagai 

catatan persedian perpetual. 

2. Biaya tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 

pemanfaattan tenaga kerja dalam melakukan produksi. Penggolongan kegiatan 

kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan 

Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi dalam tiga fungsi pokok: 

produksi, pemasaran, dan administrasi. Penggolongan dan pembedaan antara 

tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik bertujuaan untuk membedakan 

biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok produk dari biaya tenaga 

kerja non-pabrik yang bukan merupakan elemen harga pokok produk, melainkan 

merupakan elemem biaya usaha. Beberapa contoh biaya tenaga kerja yang 

termasuk tiap golongan di atas yaitu sebagai berikut : 

1. Biaya tenaga kerja produksi, yaitu terdiri dari biaya gaji karyawan 

pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan 

pabrik, upah mandor pabrik dan gaji manajer pabrik. 
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2. Biaya tenaga kerja pemasaran, yaitu terdiri dari upah karyawan 

pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi 

pramuniaga dan gaji manager pemasaran. 

3. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum, terdiri dari gaji karyawan 

bagia akuntansi, gaji karyawan personalia, gaji karyawan bagian 

sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya 

kesejahteraan karyawan bagian personalia dan biaya kesejahteraan 

karyawan bagian sekretariat. 

b. Penggolongan menurut kegiatan departemen-departeman dalam perusahaan  

Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan 

sesuai dengan bagian-biagian yang di bentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga 

kerja yang bekerja di dapertemen-dapertemen non-produksi digolongkan pula 

menurut departemen yang menjadi tempat kerja. Dengan demikian biaya tenaga 

kerja di dapertemen-dapertemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya 

tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia dan lain 

sebagainya. Penggolongan semacam ini dilakukan untuk lebih memudahkan 

pengendalianterhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang 

dibentuk dalam perusahaan kepala departemen yang bersangkutan bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kerja karyawan dan biaya tenaga kerja yang terjadi dalam 

departemennya. 

c. Penggolongan menurut jenis pekerjaanya 

 Dalam suatu departemen tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat 

pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi tenaga kerja 
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digolongkan sebagai berikut : operator, mandor.penyelia. Dengan demikian biaya 

tenaga kerja juga digolongkan menjadi : upah operator, upah mandor dan upah 

penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar 

penetapan deferensiasi upah standar kerja. 

d. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk 

Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi : tenaga 

kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah 

semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang 

jasanya dapat diusut secara langsung pada produk, dan yang upahnya merupakan 

bagian yang besar dalam memproduksi produk. Upah tenaga kerja langsung 

diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung 

sebagai elemen biaya produksi. Tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung 

dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja tidak langsung. Upah tenaga kerja 

tidak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan elemen 

biaya overhead pabrik. Upah tenaga kerja tak langsung dibebankan pada produk 

tidak secara langsung, tetapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan 

dimuka. 

4. Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead adalah biaya lainnya yang tidak dapat secara nyata 

didefinisikan dengan atau dibebankan secara langsung keproduk. Tidak seperti 

bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, biaya overhead  pabrik 

merupakan bagian yang tidak terlihat dari produk jadi. Tidak ada bukti permintaan 

bahan baku atau jam kerja kariawan yang mengidentifikasikan jumlah overhead 
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pabrikyang digunakan oleh suatu produk, tetapi walaupun demikian, biaya 

overhead pabrik juga merupakan bagian dari biaya produksi suatu produk yang 

sama pentingnya dengan biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja 

langsung. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 

Biaya overhead pabrik menurut sifatnya dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk 

jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi 

nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi 

tersebut. 

2. Biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya suku cadangan 

(spareparts), biaya bahan habis pakai (factory suplies) dan harga 

perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan 

pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin 

dan ekuipmen, kendaraan, perkakas labolatorium, dan aktiva tetap lain 

yang digunakan untuk keperluan pabrik. 

3. Biaya tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja yang upahnya tida 

dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan 

tertentu. Tenaga kerja tak langsung terdiri dari : 

a) Karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti 

departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel dan 

departemen gudang. 
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b) Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti 

kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, mandor. 

4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya-

biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya biaya 

depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan ekuipmen, 

perkakas labolatorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang digunakan 

dipabrik. 

5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, biaya-biaya yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah antara lain adalah biaya-biaya 

asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan ekuipmen, asuransi 

kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan dan biaya amonisasi kerugian 

trial-run. 

6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya 

reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik pln 

dan sebagainya. 

b. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan 

dengan perubahan volume produks 

Dilihat dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya 

dengan perubahan volume kegiatan, dapat di bagi menjadi tiga golongan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah dalam kisar 

perubahan volume kegiatan tertentu. 



23 

 

 

 

 

2. Biaya overhead pabrik variabel adalah biya overhead pabrik yang 

berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

3. Biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya yang berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

c. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan 

departemen  

Dilihat dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam 

pabrik, dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut: 

1. Biaya overhead langsung departemen (direct departemental overhead 

expenses), adalah  biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen 

tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh daperten tersebut. 

Contohnya gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, 

dan biaya bahan penolong 

2. Biaya overhead pabrik tak langsung (indirect departemental overhead 

expenses), adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh 

lebih dari satu departemen. Contohnya biaya depresiasi, pemeliharaan 

dan ansuransi gedung pabrik. 

2.2.3 Tujuan Dan Manfaat Harga Pokok Produksi  

Tujuan harga pokok produksi untuk memenuhi kebutuhan pihak luar 

perusahaan serta memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi 

periodek, menurut (Raiborn & Michael, 2011) tujuan penentuan harga pokok 

produksi yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar untuk menilai efisiensi perusahaan. 
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2. Sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pimpinan perusahaan. 

3. Sebagai dasar penilaian bagi penyusun neraca yang menyangkut penilaian 

terhadap aktiva. 

4. Sebagai dasar untuk menetapkan harga penawaran atau harga jual terhadap 

konsumen. 

5. Menentukan nilai persediaan dalam neraca, yaitu harga pokok persediaan 

produk jadi. 

6. Untuk menghitung harga pokok produksi dalam laporan laba rugi perusahaan. 

7. Sebagai evaluasi hasil kerja. 

8. Pengawasan terhadap efisiensi biaya, terutama biaya produksi. 

9. Sebagai dasar pengambilan keputusan. 

10. Untuk tujuan perencanaan laba. 

Dan juga dalam menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan 

produk dalam proses yang disajikan dalam neraca dapat disimpulkan bahwa 

menurut mulyadi (2015:65) manfaat dalam penentuan harga pokok produksi 

adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Harga Jual Produk 

Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah 

satu informasi yang dipertimbangkan disampping informasi biaya lain serta 

informasi nonbiaya. 

2. Memantau Realisasi Biaya Produksi 

Untuk memantau apakah proses produksi mengonsumsi total biaya produksi 

sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. 
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3. Menghitung Laba atau Rugi Bruto Periode Tertentu 

Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan 

periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi 

bruto, manajamen memerlukan informasi biaya produksi yang telah 

dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. 

4. Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi dan Produk Dalam Proses 

Yang Disajikan Dalam Neraca 

Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut manajemen dapat 

menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku 

dijual pada tanggal neraca. Berdasarkan catatan tersebut manajemen dapat pula 

menentukan biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal 

neraca masih dalam proses pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada 

produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca disajikan dalam neraca 

sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat 

pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan 

disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. 

2.2.4 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi (2015) terdapat dua jenis metode pengumpulan data biaya 

produksi, yaitu : 

1. Metode harga pokok pesanan 

Metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesaanan tertentu dan 

harga pokok persatuan dihitung dengan membagi total biaya produksi untuk 

pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang besangkutan. 
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Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan adalah 

sebagai berikut : 

a. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang 

satu selesai dikerjakan proses produksi dihentikan dan mulai dengan 

pesanan berikutnya. 

b. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh 

pemesan. Dengan demikian pesanan yang satu dengan yang lain dapat 

berbeda. 

c. Produksi yang ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi 

persediaan digudang. 

 Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan 

yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanaan 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesfikasi 

pemesan dan setiap produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara 

individual. 

b. Biaya produkso harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan 

produk menjadi dua kelompok berikut ini : biaya produksi langsung dan 

biaya produksi tidak langsung. 

c. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah 

biaya overhead pabrik. 
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d. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok 

produksipesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, 

sedangkan biaya overhead  pabrik diperhitungkan kedalam harga pokok 

pesananan berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka. 

e. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai 

diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan 

untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam 

pesananan yang bersangkutan 

2. Metode harga pokok proses 

Metode ini yaitu biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama 

jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara 

membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu, 

dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka 

waktu yang bersangkutan. Dalam perusahaan yang berproduksi massa  

Karakteristik produksinya adalah sebagai berikut: 

a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 

b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan sama. 

c. Kegiatan produksi mulai diterbitkannya perintah produksi yang berisi 

rencana produksi  produk standar untuk jangka waktu tertentu. 

2.2.5 Metode penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan harga pokok produksi merupakan salah satu cara 

memperhitungkan berbagai macam unsur-unsur biaya kedalam harga pokok 
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produksi dalam memperhitungkan unsur biaya kedalam harga pokok produksi dan 

terdapat dua pendekatan yaitu : 

a. Metode harga Pokok Penuh (full costing) 

Menurut (Adnyana, 2019:164) metode penentuan harga pokok penuh (full 

costing) adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan 

seluruh biaya produksi kepada produk, baik yang perilaku tetap maupun periodik. 

Dalam metode full costing harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead 

pabrik variabel. 

Tabel 2. 1 Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode Full Costing 

Biaya bahan baku Rpxxx 

Biaya tenaga kerja langsung Rpxxx 

Biaya overhead pabrik tetap Rpxxx 

Biaya overhead pabrik variabel    Rpxxx + 

Harga pokok produksi Rpxxx 

Sumber : Buku akuntansi manajemen, Edisi 1 Tahun 2011 

Full costing secara sederhana mengelompokkan biaya menurut fungsi 

pokok organisasi perusahaan manufaktur, sehingga biaya dikelompokkan kedalam 

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

pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel) dan biaya penuh produk, sementara 

biaya nonproduksi merupakan komponen biaya yang diperlakukan sebagai 

periode dalam full costing. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka harga pokok produksi yang dihitung 

dengan menggunakan pendekatan full costing jua dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 
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Tabel 2. 2 Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing 

Berdasarkan Fungsi Pokok Organisasi Perusahaan Manufaktur 

 Biaya Produksi     

 Biaya bahan baku Rpxxx 

  Biaya tenaga kerja langsung Rpxxx 

  Biaya overhead pabrik tetap Rpxxx 

  Biaya overhead pabrik variabel    Rpxxx + 

  Total biaya produksi 

 

Rpxxx 

 Biaya Nonproduksi 

   Biaya pemasaran Rpxxx 

  Biaya administrasi dan umum     Rpxxx  + 

  Total biaya nonproduksi 

 

  Rpxxx + 

 Harga pokok penjualan 

 
     Rpxxx 

  sumber: Buku Akuntansi Manajemen, Edisi 1 Tahun 2011 

 Karakteristik-karakteristik yang khas dari metode full costing antara lain 

dapat dirincikan sebagai berikut. 

1. Perhitungan biaya produksi dilakukan dengan memasukan biaya tetap dan 

biaya variabel. 

2. Menganut konsep biaya produk untuk perhitungan biaya produksi variabel dan 

menganut konsep biaya periodik untuk perhitungan biaya produksi nonvariabel 

3. Laporan biaya di tujukan untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal. 

4. Laporan laba rugi disajikan dalam format tradisional. 

5. Analisis biaya dilakukan oleh pihak internal untuk perhitungan biaya 

persedian, penentuan laba, dan laporan keungan untuk pihak eksternal. 

b. Variable costing 

Menurut (Adnyana, 2019:167) metode penetapan harga pokok yang dinilai 

lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen adalah metode 

variabel costing, yiatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya 
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membebankan biaya produk yang dapat berubah secara langsung mengikuti 

perubahan kuantitas produk yang diproduksi. 

Dalam metode variabel costing, harga pokok produksi terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. 

Tabel 2. 3 Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Variabel 

Costing 

 Biaya bahan baku  Rpxxx 

 Biaya tenaga kerja langsung  Rpxxx 

 Biaya overhead pabrik variabel  Rpxxx+ 

 Harga pokok produksi  Rpxxx 

 Sumber : Buku Akuntansi Manajemen, Edisi 1 Tahun 2011 

2.2.6 Fungsi Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi merupakan pengorbanan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Menurut Mulyadi (2015) fungsi 

harga pokok produksi bagi manajemen yaitu diantaranya sebagai berikut: 

a. Menentukan harga jual biaya produksi 

Salah satu informasi biaya yang penting untuk penetapan harga jual 

disamping dengan data biaya lain serta data non biaya lainnya. 

b. Memantau realisasi biaya produksi 

Untuk memantau realisasi biaya produksi dengan cara pihak manajemen 

akan memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan 

dalam pelaksaan rencana produksi yang sudah diputuskan sebelumnya. 
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c. Menghitung laba bruto 

Menghitung laba bruto yaitu dalam periode tertentu pihak manajemen dapat 

menggunakan informasi biaya produksi untuk mengetahui perusahaan 

menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto. 

d. Menentukan harga pokok 

Menentukan harga pokok persedian produk jadi dan produk dalam proses 

disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat 

pertanggung jawaban keuangan periode tertentu maka manajemen harus 

menyediakan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi didalam 

neraca yang didalamnya manajemen harus menyediakan harga persedian 

produk jadi dan harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat 

tanggal neraca. 

2.2.7 Laporan Harga Pokok Produksi 

Laporan harga pokok produksi merupakan laporan biaya yang memberikan 

informasi tentang biaya produksi yang terjadi sehubungan dihasilkannya suatu 

produk. Informasi dimulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan produk hingga 

produk tersebut siap diproses. 

Menurut (Sari, 2018:164) laporan biaya produksi adalah semua biaya yang 

dibebankan kesetiap departemen produksi dapa diikhtisarkan dalam laporan biaya 

produksi utnuk masing-masing departemen. Laporan biaya produksi untuk 

perusahaan yang melakuka proses produksi secara berkesinambungan, laporan 

biaya produksi memuat tiga bagian yaitu sebagai berikut: 
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a. Quantity schedule, merupakan peryataan yang menggambarkan jumlah 

produksi setiap departemen, jumla yang dikirim ke departemen  berikutnya, 

jumlah yang belum siap disatukan departemen, jumlah yang hilang (susut) 

disatu departemen dan jumlah yang dikirim kegudang. 

b. Cost schedule, menggambarkan dengan jelas total biaya setiap departemen 

dan biaya per unit untuk masing-masing unsur biaya, dan juga 

menggambarkan biaya per unit output. 

c. Cost recapitulation, menggambarkan biaya produksi yang sudah siap dan 

biaya yang belum siap (work it process). Pada akhir periode biasanya akan 

terdapat produk yang belum siap, untuk dapat menghitung produk yang 

belum siap tersebut, maka harus dihitung persentase selesai dari produk 

yang belum siap tersebut. Jumlah produk yang ditaksir ini disebut total 

produksi ekuivalen (total equivalent production).  

Adapun rumus yang bisa dipakai sebagai metode atau cara menghitung 

suatu harga pokok produksi adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung bahan baku yang digunakan 

Saldo awal bahan baku + pembelian bahan baku + saldo akhir bahan baku = 

bahan baku yang digunakan 

2. Menghitung biaya produksi 

3. Bahan baku yang digunakan + biaya tenaga kerja langsung + biaya 

overhead pabrik = total biaya produksi 

4. Menentukan harga pokok produksi 
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Total biaya produksi + saldo awal persediaan barang dalam proses produksi 

– saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi = harga pokok 

produksi 

5. Menentukan harga pokok penjualan 

Harga pokok produksi + persediaan barang awal – persediaan barang akhir 

Tabel 2. 4 Laporan Harga Pokok Produksi 

Pt. Xxx 

Laporan Harga Pokok Produksi 

Untuk Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 200x 

Persediaan Awal Barang Dalam Proses 1 Januari     Rpxxx 

Biaya Produksi Selama Tahun Tersebut 
  

  

Bahan Baku : 
  

  

  Persediaan Awal Bahan Baku, 1 Januari  Rpxxx  
 

  

  Ditambah Pembelian Rpxxx 
 

  

   Bahan Baku Yang Tersedia Rpxxx 
 

  

   Dikurang: Persediaan Akhir Bahan Baku, 31 

Des 
Rpxxx 

 
  

Bahan Baku Yang Terpakai Selama Produksi 
 

Rpxxx   

Tenaga Kerja Langsung 
 

Rpxxx   

Overhead Pabrik 
 

Rpxxx   

Total Biaya Produksi 
  

Rpxxx 

Total Barang Dalam Proses Selama Tahun 

Tersebut    
Rpxxx 

Dikurang: Persediaan Akhir Barang Dalam 

Proses, 31 Desember   
Rpxxx 

Harga Pokok Produksi     Rpxxx 

Sumber : Sinurat, Mangasa et all 2015. Akuntansi Biaya. Edisi I. Universitas 

HKBP Nomensen. Medan 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

Nama Dan 

Tahun 

Judul Hasil penelitian 

Veren 

Tinesia 

Turangan, 

jantje J. 

Tinangon dan 

Stanley Kho 

Walandouw 

(2021) 

Analisis 

Penentuan 

Harga Pokok 

Produksi 

Energi Listrik 

Pada PT. PLN 

(persero) Unit 

Pelaksana 

Pengendalian 

Pembangkitan 

Minahasa  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

dengan menggunakan metode variable 

costing menghasilkan harga pokok 

908.74/kwh yang lebih rendah dibandingkan 

dengan menggunakan metode full costing 

menghasilkan harga pokok produksi yang 

digunakan oleh perusahaan yakni 1,406.43. 

Dapat terlihat bahwa hasil perhitungan 

kembali pada harga pokok produksi dengan 

metode variable costing telah mencerminkan 

sumber daya yang yang digunakan dalam 

proses produksi dimana perhitungan tersebut 

mencatat biaya produksi yang benar-benar 

terjadi pada setiap proses produksi 

Dwi Narullita 

Dini, Tri 

Hernawati 

Dan Siti 

Rahma 

Sibuea 

(2020) 

Analisis 

Penentuan 

Harga Pokok 

Produksi Dan 

Harga Jual 

Tempe Dengan 

Menggunakan 

Metode Full 

Costing Pada 

Home Industry 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

dengan menggunakan metode full costing 

didapat rata-rata harga pokok produksi pada 

tahun 2018 sebesar Rp. 9.894,20,-/kg. 

Sedangkan dengan metode perusahaan rata-

rata harga pokok produksi pada tahun 2018 

sebesar Rp. 8.959,83,-/kg. Hal ini 

menunjukkan bahwa perhitungan harga 

pokok produksi menggunakan metode full 

costing lebih besar dibandingkan dengan 

perhitungan harga pokok produksi yang 

dilakukan perusahaan. Karema dengan 

metode full costing semua komponen-
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komponen yang menyangkut biaya-biaya 

diperhitungkan seluruhnya sehingga real hasil 

yang didapat oleh perusahaan.   

Eko 

Purwanto dan 

Sinta Sukma 

Watini 

(2020) 

Analisis Harga 

Pokok 

produksi 

Menggunakan 

Metode Full 

Costing Dalam 

Penetapan 

Harga Jual 

(Studi kasus 

Unit Usaha 

Regar Fruit)  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  

Setelah dilakukan analisis total biaya yang 

dikeluarkan dalam periode bulan januari 

2020 adalah Rp. 7.443.000,00. Jika jumlah 

produk minuman olahan yang dihasilkan 

1.000 unit, maka harga pokok per unit 1 

adalah Rp. 7.443,00. Adapun perhitungan 

biaya yang dilakukan regar fruit  berbeda, 

karena beberapa komponen tidak dimasukkan 

kedalam perhitungan biaya. Komponen 

tersebut adalah biaya listrik, biaya promosi, 

biaya perlengkapan pabrik, penggunaan air 

dan beberapa komponen bahan penolong, 

sehingga perhitungan menurut regar fruit 

menghasilkan total biaya yang lebih rendah 

Rp. 1.050.000,00. 

Hetika Dan 

Yeni Priatna 

Sari (2019) 

Analisis 

Penentuan 

Harga Pokok 

Produksi 

Untuk 

Menentukan 

Harga Jual 

Pada UMKM 

Dikota Tegal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  

Sebagian besar UMKM binaan program studi 

DIII akuntansi politeknik harapan bersama 

bergerak dibidang produksi tidak melakukan 

perhitungan harga pokok produksi secara 

detail ketika menentukan harga jual. Dasar 

penentuan harga jual yang selama ini 

digunakan hanya dengan pertimbangan 

pemilik UMKM dan melihat harga pasaran, 

(2). sebagian besar UMKM yang bergerak 

dibidang produksi belum secara detail 
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memperhitungkan harga pokok produksi 

dalam menentukan harga jual, sehingga tidak 

diketahui secara pasti biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk produk yang dihasilkan. 

Dian Indah 

Sari (2018) 

Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi 

Dengan 

Metode Harga 

Pokok Proses 

Pada Pt. 

Persada 

Hasil penenlitian menunjukkan bahwa : PT. 

Persada menggunakan perhitungan harga 

pokok produksi yang masih sederhana. 

Karena dalam perhitungan harga pokok 

produksi menggunakan tingkat perubahan 

harga pasar. Perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode harga pokok proses 

sebagai berikut : jumlah biaya produksi 

departemen perakitan adalah Rp. 39.700.000. 

jumlah biaya produksi departemen 

penyelesaian adala Rp. 46.900.000. jumlah 

biaya produksi departemen penyelesaian 

adala Rp. 46.900.000. jumlah biaya produksi 

secara keseluruhan adalah Rp. 85.600.000. 

Bintang 

Komara Dan 

Ade Sudara 

(2016) 

Analisis 

Penentuan 

Harga Pokok 

Produksi 

Dengan 

Metode Full 

Costing 

Sebagai Dasar 

Penentapan 

Harga Jual 

Pada Cv Salwa 

Meubel 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). 

Perhitungan harga pokok produksi dan 

penentuan harga jual pada CV salwa meubel 

masi sederhana dan belum terperinci dalam 

pengklisifikasian biayanya, (2). Dari 

perhitungan harga pokok produksi 

berdasarkan teori akuntansi dengan 

menggunakan metode full costing pada setiap 

produk pesanan masih dapat menghasilkan 

laba atau keuntungan dengan harga jual yang 

bersaing 
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Miftah 

Maghfirah 

dan Fazli 

Syam BZ 

(2016) 

Analisis 

Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi 

Dengan 

Penerapan 

Metode Full 

Costing Pada 

UMKM Kota 

Banda Aceh 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

Keseluruhan harga pokok produksi yang 

diperoleh dari 7 usaha tahu yang terdapat 

dikota bandah aceh dalam perhitungan dan 

penetapan harga pokok produksi yang paling 

efisien dikarenakan perolehan harga pokok 

produksi dibawah rata-rata adalah pada usaha 

tahu LA dan Meurah Jaya, yaitu menurut 

perhitungan usaha LA adalah Rp. 175,11 

perpotong dan Meurah jaya Rp. 177,43 

perpotong dnegn rata-rata Rp. 203.04 

perpotong dan jika menggunakan metode full 

costing perolehan harga pokok produksi 

usaha tahu LA Rp. 197,80 perpotong dan 

Meurah Jaya Rp. 189, 56 perpotong dengan 

rata-rata Rp. 219,37 perpotong. 

Indro 

Djumali, 

Jullie J. 

Sondakh dan 

lidia 

Mawikere 

(2014) 

Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi 

Menggunakan 

Metode 

Variable 

Costing  

Dalam Proses 

Penentuan 

Harga Jual 

Pada PT. Sari 

Malalugis 

Bitung 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  

Markup dalam penentuan harga jual variable 

costing jumlah persentase nya sebesar 50% 

dan berbeda dengan yang ditetapkan 

perusahaan. berdasarkan hal tersebut, maka 

dapat terlihat bahwa harga jual masing-

masing produk ikan segar beku dengan 

metode yang diterapkan perusahan rata-rata 

hampir semua lebih tinggi dibandingkan 

dengan harga jual menggunakan metode 

variabel costing. Dari perhitungan harga jual 

produk menurut perusahaan dan menurut 

hasil evaluasi dengan metode variabel costing 

diketahui bahwa terdapat selisih harga yang 

menjadikan harga jual rata-rata perusahaan 
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lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual 

rata-rata menurut metode variabel costing 

kecuali harga jual pada produk ikan segar 

beku Cakalang, Cakalang LKL, dan MSG 

Cakalang perusahaandimaan memiliki harga 

jual lebih rendah dibadningkan dengan harga 

jual metode variabel costing. 

Rahmawati 

dan Fitryani 

Surya (2014) 

Analisis 

perhitungan 

biaya pesanan 

dalam 

menentapkan 

harga jual pada 

usaha las 

palandan 

didesa 

palandan 

kecamatan 

baebunta 

kabuapaten 

luwu utara 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

Harga pokok pesanan melalui metode full 

costing pada usaha las palandan pada tahun 

2012 adalah las palandan mengalami 

peningkatan menjadi sebesar Rp. 

139.695.000 peningkatan harga pokok 

produksi dan harga pokok penjualan ini 

disebabkan karena jumlah produksi rosban 

pada usaha las palandan mengalami 

peningkatan sehingga semua biaya yang ada 

juga mengalami peningkatan. Harga jual 

rosban yang harus dietapkan oleh usaha las 

palandan untuk mendapatkan laba sesuai 

dengan targetnya pada tahun 2012 adalah 

sebesar Rp. 1.800.000 perunitnya sedangkan 

pada tahun 2013 harga jual rosban yang harus 

di tetapkan oleh usaha las palandan untuk 

mendapatkan laba sesuai dengan targetnya 

adalah sebesar Rp. 2.000.000 perunitnya. 

Chairul 

Anwar, Lidia 

Fasi Ashari 

dan 

Harga Okok 

Produksi 

Dalam 

Kaitannya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

1) Dalam perhitungan biaya bahan baku 

masih terdapat kesalahan perhitungan dimana 

biaya bahan baku terdapat selisih sebesar Rp. 
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Indrayenti 

(2010)  

Dengan 

Penentuan 

Harga Jual 

Untuk 

Pencapaian 

Target Laba 

Analisis (Studi 

Kasus Pada 

PT. Indra 

Broter’s Di 

Bandar 

Lampung 

712.625.000,00 hal ini disebabkan tidak 

diperhitungkannya nilai persediaan akhir 

bahan baku didalam menghitung biaya bahan 

baku. 

2). Dalam perhitungan harga pokok produksi 

perusahaan menggunakan metode harga 

pokok proses yang didalam perhitungannya, 

diketahui terdapat selisih harga pokok 

produksi sebesar Rp. 161,3 dimana 

perhitungan harga pokok produksi menurut 

perusahaan sebesar Rp. 7.089,47 yang 

seharusnya Rp. 6.928,17. 

  

 Dalam uraian tersebut, yang membedakan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah jika peneltian terdahulu 

membandingkan antara penetapan harga pokok produksi menurut  perusahaan 

dengan harga pokok produksi menurut metode full costing sedangkan penelitian 

yang penulis buat menentukan biaya-biaya secara rinci dengan menggunakan 

rumus akuntansi yang berlaku secara umum karena PT. Petapahan jaya baru 

dalam menetapkan harga pokok produksi masih ada biaya yang belum 

dimasukkan kedalam laporan harga pokok produksi. 

2.4 Biaya Produksi Menurut Perspektif Islam 

Islam adalah agama universal yang meliputi seluruh kehidupan manusia , 

baik urusan dunia akhirat, baik jasmani maupun rohani. Manusia dalam hidupnya 

membutuhkan makanan, sandang dan lain sebagainya yang semua itu harus 
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didapat dengan bekerja. Firman allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-taubah ayat 

111 : 

الٍَُْم بِؤَنَّ  لٍَُُم الَْجىَّتَ ۚ ُٔقَاحِلَُُن فِٓ  َُ أَْم ََ ِٰ ِمَه اْلُمْؤِمىَِٕه أَْوفَُسٍُْم  َ اْشخََس إِنَّ َّللاَّ

الْقُْسآِن ۚ  ََ وِْجِٕل  اْْلِ ََ َزاِة  ُْ ًِ َحقًّا فِٓ الخَّ ْعًدا َعلَْٕ ََ ُْٔقخَلَُُن ۖ  ََ ِ فََْٕقخُلَُُن  َسبِِٕل َّللاَّ

 َُ لَِك ٌُ ََ َذٰ  ۚ ًِ ِْٕعُمُم الَِّرْ بَأَْعخُْم بِ ِ ۚ فَاْسخَْبِشُسَا بِبَ ٍِْدِي ِمَه َّللاَّ ّٰ بَِع فَ َْ َمْه أَ ََ

ُش اْلَعِظٕم ُْ  اْلفَ

Artinya : 

 Sesungguhnya allah telah memberi dari orang-orang mukmin, diri dan 

harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada 

jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang 

benar dari Allah didalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih 

menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli 

yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.  

 

 Ajaran agama islam dapat menjamin kebahagiaan hidup manusia yang 

ajarannya mencakup segala aspek kehidupan yang dapat dijadikan pedoman bagi  

manusia dalam beraktifitas tiap harinya. Aktifitas yang berhubungan dalam 

rangka mempertahankan hidup. Manusia juga dituntut untuk bisa meningkatkan 

produktivitas hidup. Hal ini yang akan membuat manusia bisa bertahan. Allah 

menciptakan alam semesta yang didalamnya terdapat banyak sumber daya alam 

yang bisa dimaksimalkan oleh manusia bukan merusaknya. 

 Segala sumber daya alam yang Allah limpahkan dilangit dan bumi 

hendaknya bisa digali potensinya secara baik. Namun saat ini banyak sekali 

industri-industri yang hanya memikirkan tingkat keuntungannya saja tanpa 
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memikirkan mandaat yang baik bagi alam dan umat manusia kedepannya. 

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 265, 

Allah memberikan gambaran hasil produksi yang sangan melimpah, sebagaimana 

dalam firmannya : 

 ِ الٍَُُم اْبخَِغاَء َمْسَضاِث َّللاَّ َُ َمثَُل الَِّرَٔه ُٔىْفِقَُُن أَْم ٍِْم َلَمثَِل ََ حَْثبِٕخًا ِمْه أَْوفُِس ََ  

ابٌِل فَطَلٌّ ۗ  ََ ِْٕه فَئِْن لَْم ُِٔصْبٍَا  ابٌِل فَآحَْج أُُللٍََا ِضْعفَ ََ ٍة أََصابٍََا  َُ َجىٍَّت بَِسْب

ُ بَِما حَْعَملَُُن بَِصٕسٌ  َّللاَّ ََ  

Artinya :  

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena 

mencari keridhoan Allah dan keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang 

terletak didataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu 

menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka 

hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. 

  

Islam menghendaki setiap orang bisa menghasilkan lebih banyak dari apa 

yang dibutuhkan dan memberikan jasa yang lebih banyak dari apa yang diterima. 

Dan islam menuntut manusia untuk tidak merusk alam dan dapat 

memanfaatkannya dengan maksimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1    Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Menurut (Dini et 

al., 2020:25) metode analisis deskriptif adalah metode yang menggambarkan 

kedaaan yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian dan 

data-data yang ada, kemudian data tersebut diolah, dianalisis, meneliti serta 

membuat kesimpulan yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis 

sehingga dapat dipahami masalahnya. 

3.2    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Petapahan Jaya Baru yang berlokasi 

didesa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau. Waktu 

penelitian dalam penelitian ini dilakukan dimulai bulan Mei 2021 sampai dengan 

januari 2022 agar hasil dari penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingi dicapai 

oleh penulis. 

3.3    Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada objek 

yang diteliti dengan cara melakukan wawancara dengan manajer keuangan 

PT. Petapahan Jaya Baru. 

2. Data sekunder yaitu data-data dokumentasi dan informasi yang diperoleh 

oleh perusahaan berupa gambaran perusahaan, struktur organisasi, dan 
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laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi pada periode Januari-

Desember Tahun 2020. 

3.4    Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara bertanya langsung 

kepada manager keuangan PT. Petapahan Jaya Baru mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan harga pokok produksi. Sehingga data yang diperoleh 

berupa informasi yang relevan dengan penelitian. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah tulisan yang memuat informasi. Dalam 

penelitian ini, dimana informasi tersebut merupakan data primer yang 

diperoleh langsung dari perusahaan seperti dokumen mengenai profil 

perusahaan, laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi PT. Petapahan 

Jaya Baru Tahun 2020. 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah dengan cara mempelajari literatur-literatur dan 

sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. 

3.5     Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data dengan 

menggunakan analisis deskriptif penelitian dengan merinci dan menjelaskan 
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secara panjang lebar keterkaitan data penelitian dalam bentuk kalimat. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data ini adalah : 

1. Mendeskripsikan perhitungan harga pokok produksi perusahaan dengan 

menjabarkan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. 

2. Mengumpulkan data dalam periode tertentu dan mengumpulkan biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik periode 

tertentu untuk menyusun laporan biaya produksi dan menghitung produksi 

ekuivalen dalam rangka menghitung harga pokok produksi. 

3. Mendeskripsikan dan melakukan perhitungan harga pokok produksi sesuai 

metode full costing 

Biaya bahan baku    xxx 

Biaya Tenaga kerja Langsung   xxx 

Biaya overhead Pabrik     xxx 

Total biaya produksi    xxx 

4. Membandingkan prosedur perhitungan harga pokok produksi dari kajian 

teori dengan prosedur dari perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi pada Pabrik Kelapa Sawit PT. 

Petapahan Jaya Baru belum sesuai dengan akuntansi yang berlaku secara 

umum. Dikarenakan perusahaan belum tepat mengalokasikan setiap 

komponen komponen akuntansi. 

2. PT. Petapahan Jaya Baru merupakan perusahaan yang mengelola kelapa 

sawit menjdi minyak kelapa sawit atau (CPO) berproduksi secara terus 

menerus dimana dalam pencatatan komponen biaya yaitu biaya asuransi 

pabrik, biaya lisrik pabrik dan biaya gaji staf dan mandor pabrik perusahaan 

menggabungkan biaya tersebut kedalam biaya umum dan administrasi, 

seharusnya komponen tersebut berhubungan dengan perhitungan harga 

pokok produksi, seharusnya komponen ini dimasukkan kedalam biaya 

overhead pabrik dilaporan harga pokok produksi karena biaya asuransi 

pabrik, biaya listrik pabrik dan biaya gaji staf dan mandor pabrik merupakan 

biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan produksi 

kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) 

3. Perhitungan harga pokok produksi yang dibuat oleh perusahaan akan 

menghasilkan informasi yang tidak akurat untuk pengambilan keputusan 
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manajemen. Dengan informasi yang tidak tepat besar kemungkinan 

perusahaan akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat dan merugikan 

perusahaan.  

5.2   Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis menyarankan 

kepada manajemen perusahaan sebaiknya dalam mengelola biaya yang terjadi 

pada perusaaan memephatikan sifat unsur biaya yang bersangkutan, tidak hanya 

dilihat dari segi pembayaran, sehingga pembebannaya dapat ditentukan secara 

tepat waktu dan wajar serta mencerminkan informasi biaya yang akurat. 

Sehubungan dengan hal tersebut penulis sarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perusahaan seharunsya melakukan perhitungan metode full costing secara 

rinci yang sesuai dengan akuntansi yang berlaku secara umum sehingga 

memudahkan dalam menetapkan harga pokok produksi. 

2. Pada pencatatan biaya asuransi, biaya listrik dan telepon dan biaya gaji 

karyawan perusahaan seharusnya memisahkan antara biaya untuk kantor 

dan biaya untuk pabrik. Sehingga pembebanan dapat dittentukan secara 

tepat serta mencerminkan informasi yang akurat. 

3. Perusahaan hendaknya memperhatikan penyusunan harga pokok produksi 

yang benar, sehingga informasi harga pokok produksi dapat tersaji dengan 

wajar. Dengan informasi harga pokok yang wajar, maka akan dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, sehingga 

keputusan dapat diambil dengan tetap dan dapat mendukung keberhasilan 

perusahaan dimasa yang akan datang. 
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