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ABSTRAK 

ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN 

PENERAPAN METODE PROCESS COSTING  

DALAM PENENTUAN HARGA JUAL 

(Studi Kasus Pada Pabrik Tahu Pak Budi) 

 

Oleh: 

ELDY IRHAS SAPUTRA 

NIM.11870310099 

 Penentuan harga pokok produksi harus dicatat dengan baik dan dihitung 

dengan benar, karena harga pokok produksi merupakan bagian terpenting yang harus 

dihitung oleh perusahaan untuk dapat menetapkan harga jual. Perusahaan belum 

menggolongkan secara rinci biaya overhead pabrik sesuai dengan konsep akuntansi 

biaya. Akibatnya perusahaan belum sesuai dalam perhitungan harga pokok 

produksinya, yang dapat berpengaruh terhadap harga jual. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan harga pokok produksi menggunakan 

metode Process costing pada Pabrik Tahu Pak Budi. Untuk mengetahui perbandingan 

perhitungan perusahaan dengan metode Process Costing, serta mengetahui kendala 

dan solusi dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi. Metode analisis yang 

digunakan yaitu metode dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga 

pokok produksi antara metode perusahaan dengan metode Process Costing. Hal ini 

disebabkan karena klasifikasi dan pengumpulan biaya yang diusulkan perusahaan 

tidak memperhitungkan semua pengeluaran biaya yang dikeluarkan. Selain itu, 

klasifikasi biaya perusahaan belum tepat, sehingga terdapat beberapa biaya yang 

diabaikan saat proses perhitungan biaya produksi seperti biaya pemeliharaan alat 

produksi, biaya depresiasi alat produksi, dan biaya makan karyawan. 

 

Kata Kunci: Harga Pokok Produksi, Process Costing dan Harga Jual. 
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ABSTRACT  

ANALYSIS OF CALCULATION OF COST OF PRODUCTION WITH 

THE APPLICATION OF PROCESS COSTING METHOD IN 

DETERMINING THE SELLING PRICE (Case Study on Pak Budi's Tofu 

Factory)  

By:  

ELDY IRHAS SAPUTRA  

NIM.11870310099  

Determination of the cost of goods manufactured must be recorded properly 
and calculated correctly, because the cost of goods manufactured is the most 
important part that must be calculated by the company to be able to determine the 
selling price. The company has not classified in detail factory overhead costs 
according to the concept of cost accounting. As a result, the company is not in 
accordance with the calculation of the cost of production, which can affect the selling 
price. The purpose of this study was to determine how to determine the cost of 
production using the Process costing method at Pak Budi's Tofu Factory. To find out 
the comparison of the company's calculations with the Process Costing method, and to 
find out the obstacles and solutions in calculating the cost of production. The 
analytical method used is a method with a descriptive approach and uses a qualitative 
research type. The results showed that there was a difference in the cost of production 
between the company's method and the Process costing method. This is because the 
classification and collection of costs proposed by the company does not take into 
account all the expenses incurred. In addition, the company's cost classification is not 
correct, so there are some costs that are ignored during the production cost 
calculation process, such as the cost of maintaining production equipment, the cost of 
depreciation of production equipment, and the cost of feeding employees.  

Keywords: Cost of Production, Process Costing and Selling Price 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di Indonesia cukup pesat setiap tahunnya. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahan yang berdiri dalam beberapa 

tahun belakangan ini, memicu perusahaan bekerja keras dalam bersaing 

menghasilkan laba yang merupakan salah satu tujuan berdirinya badan usaha. Salah 

satu faktor yang harus diperbaiki agar perusahaan dapat bersaing adalah dengan 

mengetahui harga pokok produk yang dihasilakn. Oleh karena itu dalam penentuan 

harga pokok perlu adanya ketelitian dalam perhitungan dan pemilihan metode yang 

sesuai dengan keadaan perusahan yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk 

menentukan kebijaksanaan harga jual dipasaran sehingga mampu bersaing dengan 

perusahaan sejenis dan dapat pula membantu dalam memprediksi laba yang dimiliki 

perusahaan (Abdul gafur,2017:195). 

Sebuah Perusahaan harus menetapkan harga jual tersebut sehingga dapat 

memberikan imbalan atas usahanya dan kontinuitas produksi. Untuk memperoleh 

harga pokok yang tepat semua biaya yang telah digunakan untuk memproduksi 

barang dan jasa harus diketahui agar dapat ditentukan tingkat harga minimalnya atau 

batas bawah suatu harga jual. Agar harga jual dapat ditetapkan dengan memadai 

dalam arti harga jual tersebut minimal dapat menutupi biaya yang dikeluarkan maka 

langkah awal yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan menghitung terlebih 

dahulu harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah suatu aspek yang sangat
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 penting dalam perusahaan karena tanpa adanya perhitungan harga pokok 

produksi yang tepat dan benar maka perusahaan yang bersangkutan tidak akan 

mengetahui dengan pasti keuntungan yang diperoleh atau mungkin juga kerugian 

yang dideritanya. Dengan demikian perusahaan perlu menggunakan sistem akuntansi 

biaya. Melalui sistem akuntansi biaya ini perusahaan akan memperoleh informasi-

informasi biaya yang dibutuhkan untuk setiap produk pesanan dalam rangka 

menghitung biaya-biaya produksi yang diperkirakan terjadi. Walaupun informasi 

biaya bukanlah satu-satunya informasi yang dibutuhkan manajeman, akan tetapi 

paling tidak informasi biaya dapat mencerminkan unsur-unsur biaya secara rinci dari 

produk yang dihasilkan (Andritama, dkk,2020:862). 

Andre Slat, (2013) yang menyatakan bahwa Berdasarkan penentuan harga 

pokok-produk yang benar dari suatu produk akan dapat mengurangi ketidakpastian 

dalam penentuan harga jual.  Dalam penentuan harga pokok produk harus 

diperhatikan  unsur-unsur  biaya apa  saja  yang masuk dalam  harga pokok produk 

dan mengalokasikan unsur-unsur biaya tersebut secara tepat sehingga dapat 

menggambarkan pengorbanan sumber ekonomi yang sesungguhnya. Perhitungan 

Harga Pokok produksi merupakan semua biaya produksi yang digunakan untuk 

memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi dalam suatu periode 

tertentu. Ketidaktepatan dalam menghitung harga pokok produksi akan membawa 

dampak yang merugikan bagi perusahaan, karena harga pokok produksi selain 

sebagai dasar dalam menentukan laba dan sebagai alat untuk mengukur efesiensi 
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pelaksanaan proses produksi, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi 

manajemen perusahaan. (Sujarweni,2016:9).  

Kegiatan produksi memerlukan pengorbanan sumber ekonomi berupa 

berbagai jenis biaya untuk menghasilkan produk yang akan dipasarkan. Biayabiaya 

ini akan menjadi dasar dalam penentuan Harga Pokok Produksi. Elemen-elemen yang 

membentuk Harga Pokok Produksi  dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan 

besar yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan Biaya overhead pabrik. 

Ketiga biaya tersebut harus dicatat dan diklasifikasikan secara cermat sesuai dengan 

jenis dan sifat biaya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan. 

mengetahui berapa besarnya biaya sebenarnya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

menghasilkan suatu produk yang disebut dengan harga pokok produksi. Harga Pokok 

Produksi dalam industri merupakan bagian terbesar dari biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan. Jika informasi biaya untuk pekerjaan atau proses tersedia dengan cepat, 

maka manajemen mempunyai dasar yang kuat untuk merencanakan kegiatannya. 

Perusahaan harus cermat dan rinci dalam membuat laporan keuangan terutama yang 

berkaitan dengan biaya produksi agar tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan serta 

pemborosan biaya dalam proses produksi. Informasi harga pokok produksi dapat 

dijadikan titik tolak dalam menentukan harga jual yang tepat kepada konsumen dalam 

arti yang menguntungkan perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam perhitungan harga pokok produk ada dua cara pengumpulan yang 

dapat digunakan, yaitu proses costing dan job order costing. Process costing adalah 

penentuan harga pokok produk yang digunakan dalam situasi dimana produksi hanya 
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melibatkan satu produk tunggal saja dan dibuat dalam satu jangka yang lama atau 

diproduksi secara terus menerus. Sedangkan Job order costing merupakan cara 

pengumpulan harga pokok produk untuk barang atau produk yang dibuat berdasarkan 

pesanan. Apabila suatu pesanan diterima segera dikeluarkan perintah untuk membuat 

produk tersebut sesuai dengan spesifikasi masing-masing pesanan. Harga pesanan 

atau job order costing menurut Sofia dan Septian (2013) merupakan perhitungan 

berdasarkan pesanan, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang 

terpisah dan harus diidentifikasikan secara terpisah karena perbedaan penting dalam 

biaya per unit satu pesanan dengan pesanan lain. Sedangkan harga pokok proses atau 

proses costing menurut Sofia dan Septian (2013) adalah semua bahan baku, tenaga 

kerja dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya, banyak perusahaan 

menyerahkan ke departemen, tetapi bisa juga pusat pemrosesan dalam satu 

departemen. 

Pencatatan keuangan untuk usaha tentunya akan membantu Anda mengetahui 

berapa modal usaha yang sudah dikeluarkan sehingga mempermudah dalam 

menentukan target dan rencana kedepannya. Tidak hanya pengeluaran saja, catatan 

pemasukan juga sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan. Catatan pemasukan 

dilakukan untuk mencatat seluruh pemasukan yang didapatkan dari penjualan produk 

atau jasa. Tentunya, pencatatan ini harus dilakukan dengan benar dan jelas. Catatan 

keuangan, baik pengeluaran maupun pemasukan sangat penting untuk dilakukan. 

Dengan memiliki pencatatan keuangan yang benar, maka kondisi keuangan 

perusahaan Anda pun dapat terpantau juga. 
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Berikut ini beberapa data jumlah penjualan selama satu bulan dan pendapatan 

kotor dari beberapa pabrik tahu yang ada di Pekanbaru. 

Tabel 1.1 Perbandingan Harga Jual Tahu 

Keterangan Pak Budi Pak Mahmud Pak Bupati Pak Hanan Pak Sodiq 

Produksi 

tahu Perhari 

(Karung) 

5 Karung (80 

Kaleng) 

6 Karung (96 

Kaleng) 

5 Karung (80 

Kaleng) 

5 Karung (80 

Kaleng) 

6 Karung (96 

Kaleng) 

Jumlah 

produksi per 

bulan 

2.160 Kaleng 2.592 Kaleng 2.160 Kaleng 2.160 Kaleng 2.592 Kaleng 

Harga jual Rp. 60.000 Rp. 60.000, Rp. 65.000 Rp. 65.000 Rp. 65.000 

Pendapatan  Rp.129.600.000 Rp.155.520.000, Rp.140.400.000 Rp.140.400.000 Rp.168.480.000 

Sumber Data olah di lapangan 

 

Dalam perhitungan diatas terdapat perbedaan pendapatan yang didapat oleh 

beberapa pabrik tersebut, menurut hemat peneliti ini disebabkan oleh berbedanya 

harga jual yang ditetapkan dan perbedaan jumlah penjualan oleh masing-masing 

pabrik, perbedaan harga ini juga didasari oleh tinggi nya harga bahan baku kacang 

kedelai yang juga menjadi momok bagi pengusaha tahu di Kota Pekanbaru. Terlihat 

perbandingan harga jual dari masing-masing pabrik tahu, yang mana pabrik tahu pak 

budi cukup rendah dibanding dengan parik tahu yang lain yang mana ini membuat 

perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup rendah di banding yang lain. Dalam 

penjualan tahu, biasanya pengusaha menjual di harga Rp.60.000/kaleng tetapi 

dikarenakan kenaikan harga bahan baku membuat sebagian pengusaha menaikkan 

juga harga jual tahu. Demikian ada juga pengusaha tahu tetap dengan harga jual yang 

awal akan tetapi dilakukan pengurangan jumlah potong tahu serta ukuran, hal ini 

dilakukan dengan berdiskusi dengan konsumen. 
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Dalam perbedaan harga jual ini, dapat berdampak pada jumlah konsumen dan 

pendapatan dari pabrik tahu pak budi. Dengan perbedaan harga jual ini dapat 

membuat berkurangnya konsumen pada pabrik tahu, sehingga memungkinkan 

berpalingnya konsumen kepada produsen yang lain. Hal ini dapat membuat penjualan 

menurun serta pendapatan pun ikut menurun. Hal ini tidak terlepas dari naik dan tidak 

stabilnya harga bahan baku kacang kedelai. 

Untuk mencapai salah satu tujuan dari perusahaan atau industri yaitu 

menghasilkan laba semaksimal mungkin, maka perusahaan dapat melakukan dua cara 

yaitu dengan menaikkan harga jual dan menekan biaya produksi secara efisien 

dengan mengendalikan biaya seminimal mungkin. Selain biaya, bahan baku dalam 

suatu produsen harus diperhatikan pula, dikarenakan sejumlah pedagang tahu tempe 

di Kota Pekanbaru mulai mengeluhkan berkurangnya pasokan kedelai. Pengakuan ini 

diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru, Hutasuhut. (Gatra.com/05 

Jan 2021) Menurut Ingot, keluhan tersebut sebagai imbas dari kelangkaan kedelai di 

Tanah Air, termasuk Riau. Ingot menambahkan, pasokan kedelai untuk Kota 

Pekanbaru dan Riau berasal dari luar wilayah. 

Dengan kelangkaan kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe tersebut, 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga tahu dan tempe di pasaran 

akan stabil pada Maret 2021, seiring terjaganya harga kedelai impor di tingkat 

pengrajin. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra 

mengatakan, harga kedelai impor ditingkat pengrajin tahu-tempe akan sama seperti 

bulan lalu, yakni dikisaran Rp.9.500 perkilogram. Menurut Syailendra, meski saat ini 



7 
 

 
 

terjadi sedikit kenaikan harga kedelai di global, namun Kemendag menjamin stok 

kedelai untuk penyediaan bulan ini masih cukup dalam memenuhi kebutuhan industri 

tahu tempe di Nasional dengan harga yang stabil dan terjangkau. 

Penetapan harga kedelai sangat penting bagi produsen dan penjual tahu tempe 

agar para produsen tahu tempe dalam memperhitungkan harga pokok produksi 

dengan baik, Anggota Komisi IV DPR RI, Azikin Solthan, meminta pemerintah 

segera menetapkan harga tertinggi kedelai. “Baik kedelai impor maupun kedelai lokal 

harus ada dasar harga tertinggi sehingga bisa terkendali dan produsen tahu tempe 

dapat segera terbantu dan tidak bisa dibiarkan Negara harus andil”. (GoRiau, Com/29 

Mei 2021). 

Dikarenakan harga Bahan baku kedelai meningkat, Pabrik tahu pak budi yang 

bergerak dalam memproduksi tahu juga merasakan dampak akibat kenaikan harga 

kedelai. Yang mana semenjak pandemi melanda pabrik pak Budi tetap beroperasi 

meski harga bahan baku meningkat yang mana harga kedelai dari Rp. 8.000 menjadi 

Rp. 10.000 perkilogramnya. Pabrik Tahu Pak Budi merupakan usaha atau industri 

rumah tangga yang bergerak dalam memproduksi tahu yang kemudian akan dijual 

kepada konsumen. Produksi Pabrik Tahu Pak Budi bervariasi dimulai dengan 1 

Kaleng Tahu, 5 Kaleng hingga 10 dan 30 Kaleng sekali pesan oleh pelanggan. Untuk 

pesanan yang dilakukan beragam dari ukuran tahu yang besar berukuran sekitar 10 x 

10 cm dan kecil yang berukuran 4 x 4 cm. jumlah tahu yang dihasilkan pun berbeda 

beda berdasarkan pesanan, untuk ukuran kecil dari 200 isi tahu hingga ukuran kecil 

yang berisi 160 tahu per embernya. 
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Pabrik Tahu Pak Budi dalam melakukan perhitungan harga pokok dan harga 

jual produknya dilakukan dengan metode yang relatif sangat sederhana dan belum 

menerapkan perhitungan harga pokok produksi sesuai dengan teori dan kaidah 

akuntansi biaya. Pabrik Tahu Pak Budi juga belum memasukkan semua unsur biaya 

yang dikeluarkan secara terperinci dalam proses produksi. Selain itu, juga belum 

menghitung seluruh biaya overhead pabrik secara terperinci dan belum sepenuhnya 

memperhatikan biaya-biaya overhead pabrik. menerapkan sistem harga pokok 

pesanan sebagai dasar penetapan harga pokok produksi yang hanya memproduksi 

barang ketika ada pesanan dari konsumen. Besaran biaya produksi akan berneda-beda 

sesuai dengan pesanan yang diterima. Spesifikasi dan jumlah barang bergantung 

pesanan sehingga perusahaan akan memproduksi pesanan dengan harga yang berbeda 

dalam setiap pemesanan. Dengan begitu agar dilakukan perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode Process costing untuk membantu mengetahui harga pesanan 

dari suatu produk di perusahaan. 

Dari latar belakang masalah dan fenomena tersebut penulis tertarik untuk 

mengangkat judul: ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI 

DENGAN PENERAPAN METODE METODE PROCESS COSTING DALAM 

PENENTUAN HARGA JUAL (Studi Kasus Pada Pabrik Tahu Pak Budi) 

 



9 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, jadi pokok permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

1. Bagaimana penentuan harga pokok produksi pada Pabrik Tahu Pak Budi 

dengan Penerapan Metode Process Costing? 

2. Bagaimana perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi menurut 

perusahaan dengan metode Process Costing? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan perhitungan harga 

pokok produksi? 

4. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala dalam melakukan 

perhitungan harga pokok produksi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui harga pokok produksi pada Pabrik Tahu Pak Budi 

dalam menerapkan metode Process Costing. 

2. Untuk mengetahui perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi 

perusahaan dengan metode Process Costing. 

3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam melakukan perhitungan 

harga pokok produksi. 
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4. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang terjadi dalam melakukan 

perhitungan harga pokok produksi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Peneliti 

Peneliti mempunyai kesempatan untuk belajar menerapkan 

pengetahuan Teoritis mengenai harga pokok produksi. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai oleh perusahaan sebagai 

acuan referensi informasi dan pertimbangan dalam meningkatkan laba 

melalui pengelolaan harga pokok produksi. 

5. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dipakai 

sebagai tambahan wacana dan referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan dan berminat untuk mengembangkannya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian merupakan sebuah kerangka, metode atau urutan dalam 

menyelesaikan sebuah karya tulis, riset atau penelitian. Dalam memperoleh gambaran 

secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam Penelitian proposal 

ini, maka Peneliti akan membagi dan menguraikan secara singkat isi masing-masing 

bab dengan sistematika sebagai berikut:  
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BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar 

tentang Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.  

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori yang mendukung pemecahan masalah 

penelitian, pandangan Islam, Penelitian terdahulu, dan Kerangka 

pemikiran.  

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang Desain Penelitian, lokasi Penelitian, 

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis. 

 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang Sejarang Singkat Perusahaan, Lokasi 

Perusahaan, Struktur Perusahaan dan Hasil dari Penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menjelaskan isi dari kesimpulan yang di dapat serta saran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Biaya dan Akuntansi Biaya 

 Biaya merupakan suatu objek yang dicatat, digolongkan, diringkas serta 

disajikan dalam bentuk laporan akuntansi biaya, namun dalam arti luas biaya juga 

bisa didefinisikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang mana dalam hal ini 

diukur dalam satuan uang dan memiliki kemungkinan untuk terjadi ataupun telah 

terjadi dengan tujuan tertentu. Sedangkan pendapat lain mengatakan biaya merupakan 

nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang dan 

jasa yang mana diharapkan akan memberikan manfaat dimasa depan. Sehingga dari 

beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 

dan jasa dengan harapan akan memberikan manfaat dimasa yang akan datang (Putri, 

dkk,2021) 

 Menurut Sujarweni (2015) Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber 

ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu 

untuk mencapai tujuan tertentu baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau sudah 

diselesaikan. Dalam arti sempit, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam 

satuan uang untuk memperoleh aktiva. Firdaus dkk dalam buku akuntansi biaya 

(2019) Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan yang dilakukan
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untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna di masa yang akan datang, atau 

memiliki manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi tahunan. Mulyadi (2012:5) 

mendefinisikan biaya sebagai berikut: biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, 

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

untuk tujuan tertentu. Sedangkan Firmansyah (2015:1) mendefinisikan biaya sebagai 

berikut Biaya memiliki arti pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, 

jumlah yang dikorbankan tersebut secara tidak langsung disebut harga pokok dan 

dicatat pada neraca sebagai aktiva. 

 Akuntansi biaya perlu diterapkan dalam dunia bisnis, karena untuk 

melaporkan pencatatan keuangan yang telah disajikan oleh pihak pelaku usaha dalam 

pengambilan kebijakan diwaktu mendatang. Menurut Mulyadi (2015:7) Akuntansi 

Biaya adalah suatu proses untuk mencatat menggolongkan, meringkas dan 

menyajikan biaya produksi dan penjual produk maupun jasa yang dilakukan dengan 

cara tertentu serta dilakukan penafsiran terhadap biaya. Hal ini merupakan 

menentukan banyaknya persediaan barang yang akan diproduksi dan dipasarkan. 

Akuntansi biaya berperan sebagai sumber informasi yang menentukan Harga Pokok 

Produksi, sebagai pengendalian laporan keuangan agar terhindar dari kesalahan fatal. 

Akuntansi biaya dalam perhitungan harga pokok produksi berperan 

menetapkan, menganalisa dan melaporkan pos-pos biaya yang mendukung laporan 

keuangan sehingga dapat menunjukkan data yang wajar. Akuntansi biaya 

menyediakan data-data biaya untuk berbagai tujuan maka biaya-biaya yang terjadi 
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dalam perusahaan harus digolongkan dan dicatat dengan sebenarnya, sehingga 

memungkinkan perhitungan harga pokok produksi secara teliti. Perhitungan harga 

pokok produksi adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga jual suatu 

produk. Perhitungan harga pokok produksi yang tepat dan akurat merupakan hal yang 

perlu dilakukan oleh setiap perusahaan, karena tanpa adanyan perhitungan harga 

pokok produksi yang tepat dan akurat, perusahaan manufaktur yang bersangkutan 

akan mengalami masalah dalam penentuan harga jual suatu produk. Bagi perusahaan 

dengan tujuan mencapai laba optimum, harga jual dan realisasi biaya produksi 

berpengaruh sangat besar terhadap ukuran kebehasilan pencapian tujuan perusahaan 

yang besangkutan dan memenangkan persaingan yang semakin tajam dengan 

perusahaan lain yang sejenis. Salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai 

hal tersebut adalah dengan mengefisienkan biaya produksi serendah-rendahnya 

sehingga akan memperbesar laba. Strategi efisiensi biaya produksi dan penetapan 

harga yang tepat harus diimbangi dengan peningkatan mutu produksi dan pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan (costumer satisfaction), sehingga memiliki nilai 

kompetitif yang tinggi dengan produk-produk perusahaan lain yang sejenis. 

Menurut Widilestariningtyas, Anggadini dan Firdaus (2012 : 1) 

mendefinisikan akuntansi biaya sebagai berikut : “Akuntansi Biaya adalah proses 

pencatatan , penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan 

penjualan produk dan jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya.“ 

Bustami dan Nurlela (2013: 4) mendefinisikan akuntansi biaya sebagai berikut : 
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“Akuntansi Biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara 

mencatat, mengukur, dan pelaporan informasi biaya yang digunakan”. 

 Menurut Sujarweni (2015) Akuntansi biaya memiliki beberapa klasifikasi atau 

jenis-jenis biaya dalam aktivitas perusahaan, diantaranya. 

1. Biaya berdasarkan pengelompokan biaya 

Dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non produksi 

a. Biaya produksi 

Adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari 

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

1) Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

bahan baku utama yang dipakai untuk memperoduksi barang. 

2) Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar tenaga kerja utama langsung berhubungan dengan produk 

yang diproduksi dari bahan baku mentah menjadi barang jadi. 

3) Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi barang selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung, seperti biaya listik dan biaya telepon. 
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b. Biaya non produksi 

Adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 

Biaya non produksi ini disebut dengan biaya komersial seperti biaya 

pemasaran dan biaya administrasi. 

1) Biaya pemasaran biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

melaksanakan kegiatan pemasaran atau promosi produk, seperti biaya 

pemasangan iklan 

2) Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan produksi dan pemasaran 

produk seperti gaji manager puncak, bagian keuangan dan personalia. 

2. Biaya berdasarkan perilaku biaya 

Dapat dikelompokkan dalam elemen: 

a. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah namun 

sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contoh: 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah jumlahnya walaupun 

jumlah yang diproduksi atau dijual berubah dalam kapasitas normal. 

Contoh: biaya pembelian mesin 
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c. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya ada yang berubah 

sesuai dengan perubahan kuantitas dan ada tarif tetapnya. Contohnya: 

biaya telpon, biaya listrik  

d. Biaya bertingkat adalah biaya yang dikeluarkan sifatnya tetap harus 

dikeluarkan dalam rentang waktu tertentu. Contoh: biaya pembelian 

mesin pertama, jika produksi terlalu banyak mesin pertma atidak 

memenuhi kapasitas maka perusahaan membeli mesin kedua. 

3. Biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai 

a. Biaya langsung adalah biaya yang manfaatnya langsung dapat 

diidentifikasikan pada produk yang dibuat. Seperti biaya bahan baku 

dan biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya tidak langsung adalah biaya yang manfaatnya tidak dapat 

ditelusuri secara langsung ke produk yang dibuat. Seperti Biaya 

overhead pabrik.  

4. Biaya berdasarkan pengambilan keputusan 

a. Biaya relevan adalah biaya yang harus direncanakan terlebih dahulu 

karena biaya ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

b. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak berbeda diantara alternatif 

tindakan yang sudah ada. Biaya ini yang dikeluarkan tetapi tidak 

mempengaruhi keputusan apapun. 
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2.1.2 Harga pokok produksi 

2.1.2.1 Definisi Harga Pokok Produksi 

 Harga pokok produksi merupakan cara untuk memperhitungkan unsur-unsur 

biaya dalam suatu produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

dan biaya operasional pabrik. Biaya-biaya tersebu harus diperhitungkan untuk 

menentukan besarnya biaya produksi untuk memproduksi suatu jenis produk pada 

unit tertentu, atau dapat dikatakan untuk penentuan harga pokok produksi pada suatu 

produk yang diproduksi (Cristian, 2016). Harga pokok produksi dapat dihitung 

dengan berbagai metode. Akuntansi manajemen harus membuat tiga pilihan untuk 

menentukan metode perhitungan harga pokok produksi yang tepat. (Hilmiyati dkk, 

2020). Harga pokok produksi merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka membeli barang untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama 

periode akuntansi berjalan (Mulyadi,2015 Akuntansi biaya). 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2013: 49) harga pokok produksi adalah 

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

langsung, dan biaya overhead yang ditambah dengan persediaan barang dalam proses 

awal dan dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Harga pokok produksi 

besarnya sama dengan biaya produksi apabila persediaan produk tidak ada dalam 

proses awal dan akhir. Harga pokok produksi juga terikat dengan jangka waktu 

tertentu. Selain itu, dijelaskan bahwa harga pokok produksi berbeda dengan biaya 

produksi. 
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 Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi 

merupakan suatu pengorbanan dari sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang, 

yang telah terjadi untuk memperoleh penghasilan sehingga informasi mengenai harga 

pokok produk dapat digunakan sebagai dasar penentu harga jual produk disamping 

sebagai dasar meenentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan 

pengelolaan perusahaan. 

2.1.2.2 Tujuan Penetapan Harga Pokok Produksi 

 Menurut Mulyadi (2012) meyatakan ada beberapa manfaat perhitungan harga 

pokok produksi, yaitu: 

1. Menentukan harga jual produk 

2. Memantau realisasi biaya produksi 

3. Menghitung laba rugi bruto produk tertentu 

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam 

proses yang disajikan dineraca. 

Menurut Suwartini dan Sumiyati (2019:3) Tujuan perhitungan harga pokok produksi 

adalah: 

1. Menentukan harga jual terlebih dahulu 

2. Menentukan laba atau rugi perusahaan 

3. Memberikan penilaian terhadap asset yang berupa persediaan produk 

barang jadi dan diberi harga 

4. Menentukan harga jual dalam pengambilan kebijakan perusahaan 
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5. Menentukan perbandingan perhitungan harga pokok produksi sebelum 

proses dengan harga pokok produksi setelah proses.   

Tujuan pelaku usaha dalam menentukan harga jual yaitu memproses barang 

untuk menghasilkan persediaan, dengan demikian biaya produk dihitung agar bisa 

menghasilkan biaya produksi persatuan unit yang dipertimbangkan untuk penentuan 

harga jual. Penentuan harga jual harus mempertimbangkan faktor yang 

mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung selama produksi, 

faktor secara langsung adalah harga bahan, biaya produksi, dan pemasaran sedangkan 

faktor tidak langsung adalah pesaing dan pengaruh harga (Yulinda, 2019). 

Berdasarkan penentuan harga jual pelaku harus memiliki tujuan dalam penetapan 

harga yaitu memperluas presentase penjualan perusahaan dibandingkan dengan 

penjualan dipasar, meningkatkan keuntungan yang telah ditetapkan dalam pencapaian 

produk yang dihasikan, dan memperkenalkan produk baru (Rizal Achmad, 

2020:193). 

Mulyadi (2012) dalam Jurnal Pricilia, menyatakan bahwa penentuan cost 

produksi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur - 

unsur biaya produksi yang diperhitungkan dalam kos produksi. Dalam metode full 

costing biaya produksi yang diperhitungkan dalam penentuan kos produksi adalah 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, baik yang 

berperilaku tetap maupun yang berperilaku variabel.  
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Fungsi Produksi. Empat fungsi terpenting dalam produksi sebagai berikut:  

1. Proses Pengolahan  

Proses Pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk 

pengolahan masukan atau input.  

2. Jasa - jasa Penunjang  

Jasa-jasa penunjang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang 

perlu untuk penetapan teknik dan metode yang dijalankan sehingga proses 

pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.  

3. Perencanaan  

Perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari 

kegiatan produksi dan operasi yang akan dilaksanakan dalam periode atau 

kurun waktu tertentu.  

4. Pengendalian atau Pengawasan  

Pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin 

terlaksananya kegiatan sesuai dengan direncanakan sehingga maksud dan 

tujuan untuk penggunaan dan pengeloaan masukan atau input pada 

kenyataannya dapat terlaksanakan. 
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2.1.3 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

 Metode penentuan harga pokok produksi yaitu cara untuk memperhitungkan 

unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produk. Terdapat dua pendekatan dalam 

perhitungan harga pokok produk: 

a) Full Costing 

Mulyadi (2018) Full Costing merupakan metode penentuan biaya 

produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya 

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

biaya overhead pabrik baik yang variable maupun yang tetap. Dengan demikian 

biaya produksi menurut metode Full Costing terdiri dari unsur biaya produksi 

berikut ini: 

Tabel 2. 1 Metode Harga Pokok Produksi Full Costing 

Biaya bahan baku   xx 

Biaya tenaga kerja langsung  xx 

Biaya overhead pabrik variabel xx 

Biaya overhead pabrik tetap  xx 

          Harga pokok produksi           xx 

 Sumber: Mulyadi (2018) 

Widilestariningtyas et al. (2012: 16), mengatakn bahwa: Full costing 

merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan 

semua unsur biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap 
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ditambah dengan biaya nonproduksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan 

umum). Penentuan harga pokok produksi berdasarkan full costing pada 

umumnya ditujukan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan untuk 

pihak eksternal. Laporan laba rugi yang disusun dengan metode ini 

menitikberatkan pada penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya 

dengan fungsi pokok yang ada di perusahaan yaitu fungsi produksi, fungsi 

pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. 

b) Variabel Costing 

Menurut Mulyadi (2018) Full Costing merupakan metode penentuan biaya 

produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variable 

ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik baik yang variable maupun yang tetap. 

Dengan demikian biaya produksi menurut metode Variabel Costing terdiri dari 

unsur biaya produksi berikut ini: 

Tabel 2. 2 Metode Harga Pokok Produksi Variabel Costing 

Biaya bahan baku  xx 

Biaya tenaga kerjalangsung xx 

Biaya overhead pabrik xx 

   Harga pokok produksi      xx 

 Sumber: Mulyadi (2018) 

Widilestariningtyas et al (2012: 67) menyatakan bahwa, variable 

costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya 
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membebankan biayabiaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok 

produk. Metode variable costing ini dikenal dengan nama direct costing”. 

Penentuan harga pokok berdasarkan metode ini pada umumnya ditujukan 

untuk pihak manajemen dalam rangka pengambilan kebijakan harga. 

Laporan laba rugi yang disusun dengan metode ini menitik beratkan pada 

penyajian biaya sesuai dengan perilaku biaya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan. 

2.1.4 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

 Pengumpulan harga pokok produksi dapat dikelompokkan menjadi dua 

metode sebagai berikut: 

a) Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Cost Method) 

Hermanto (2016) Metode harga pokok pesanan adalah metode 

pengumpulan harga pokok produk dimana biaya-biaya produksi dikumpulkan 

untuk pesanan tertentu dan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan 

untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya 

produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan 

yang bersangkutan. Menurut Mulyadi (2015) perusahaan melakukan 

pengumpulan biayanya berdasarkan pesanan adalah perusahaan yang melakukan 

produksinya secara terputus-putus, produk yang dibuat berdasarkan spesifikasi 

pelanggan atau pemesan, dan kegiatan produksi yang dilakukan bertujuan untuk 

memenuhi pesanan bukan untuk memenuhi persediaan gudang.  
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Perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan, mengumpulkan biaya 

produksinya dengan menggunakan metode biaya pesanan (job order cost method). 

Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan 

biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan 

tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan 

tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. 

Mulyadi (2015) mengemukakan karakteristik usaha perusahaan yang 

produksinya berdasarkan pesanan adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan memproduksi produk berdasarkan pesanan 

2. Biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan 

produk 

3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung 

4. Biaya produksi langsung diperhitungkan secara aktual  

5. Harga pokok produksi diperoleh setelah produksi selesai. 

b) Metode Harga Pokok Proses (Process Cost Method) 

Edward J. dkk, menyebutkan Metode harga pokok proses adalah metode 

pengumpulan harga pokok produk dimana biaya-biaya produksi dikumpulkan 

untuk periode tertentu, dan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan 

dalam periode tertentu dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk 

periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode 
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yang bersangkutan. Perusahaan yang menggunakan perhitungan biaya 

berdasarkan proses, mengerjakan proses produksi terstandarisasi untuk 

memproduksi produk-produk yang homogen. Perhitungan biaya ber/dasarkan 

proses menyediakan informasi bagi para manajer untuk menganalisis produk dan 

profitabilitas pelanggan serta menentukan harga, bauran produk, dan keputusan 

untuk perbaikan proses. 

Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok 

produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya 

bulan, semester, tahun. Pada metode harga pokok proses perusahaan 

menghasilkan produk yang homogen, bentuk produk bersifat standar, dan tidak 

tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Tujuan produksi untuk mengisi 

persediaan yang selanjutnya akan dijual kepada pembeli, oleh karena sifat produk 

homogen dan bentuknya standar maka kegiatan produksi dapat dilakukan secara 

kontinyu atau terus menerus. Jumlah total biaya pada harga pokok proses dihitung 

setiap akhir periode dengan menjumlah semua elemen biaya yang dinikmati 

produk dalam satuan waktu yang bersangkutan. Untuk menghitung biaya, jumlah 

total biaya produksi pada satuan waktu tertentu dibagi jumlah produk yang 

dihasilkan pada satuan waktu yang sama. 

Samryn (2012: 116) dalam jurnal Christian Ray, harga pokok proses 

adalah suatu sistem penetapan harga pokok produk yang digunakan dalam 

industri yang menyelenggarakan kegiatan produksi untuk suatu produk tertentu 

secara berkelanjutan tanpa berdasarkan permintaan yang spesifik dari pelanggan 
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tertentu. Sebagai akuntansi untuk perusahaan industri, antara harga pokok 

pesanan dengan harga pokok proses pada dasarnya memiliki banyak perseamaan. 

Pertama dilihat dari tujuan dasarnya, kedua sistem produksi sama-sama 

membebankan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pada produk dalam 

suatu mekanisme perhitungan harga pokok per unit produk. Kedua, kedua sistem 

menggunakan dasar akun pabrikasi yang sama, sebagai media pencatatan dan 

pengumpulan data biayanya. Arus fisik produksinya sama-sama melibatkan 

overhead pabrik, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ketiga, arus 

fisik dan biaya dalam akun pabrikasi pada dasarnya sama pada kedua sistem 

tersebut. 

Menurut Bustami dan Nurlela (2013) karakteristik penentuan biaya proses 

adalah sebagai berikut: 

1) Aktivitas produk bersifat terus menerus. 

2) Produksi bersifat massa, dengan tujuannya mengisi persedian yang siap 

dijual. 

3) Produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif 

homogen dan berdasarkan standar. 

4) Pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. 

5) Biaya dibebankan kesetiap unit dengan membagi total biaya yang 

dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. 
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2.1.5   Pencatatan Unsur-unsur Biaya Produksi 

1) Biaya Bahan Baku 

Dalam perusahaan, bahan baku terbagi menjadi dua macam, yaitu bahan 

baku langsung dan bahan baku penolong. Biaya bahan baku langsung dicatat 

sebagai biaya bahan baku, sedangkan biaya bahan baku penolong dimasukan 

dalam biaya overhead pabrik. Menurut (Wiratna Sujarweni, 2015) menjelaskan 

bahwa: Bahan baku adalah bahan-bahan yang merupakan komponen utama yang 

membentu keseluruhan dari produk jadi. Sedangkan bahan baku penolong adalah 

bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yang nilainya kecil dan tidak 

dapat diidentifikasikan. 

Biaya bahan baku adalah salah satu dari tiga elemen dalam biaya produk 

dan biasanya merupakan bagian yang terbesar dalam biaya produksi bagi 

perusahaan Manufaktur. Melalui suatu proses produksi dengan menggunakan 

tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, bahan baku diubah menjadi barang jadi. 

Bahan baku  merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk 

jadi. Bahan baku ini dapat diidentifikasikan dengan produk atau pesanan tertentu 

dengan nilainya yang relatif besar. Bahan baku  langsung untuk setiap pesanan 

dikeluarkan ke pabrik berdasarkan bukti permintaan bahan, yang merupakan 

dokumen yang disiapkan oleh pembuat jadwal produksi atau personel lain, yang 

memberikan spesifikasi nomor pesanan dan tipe serta jumlah bahan baku yang 

diperlukan. Satu kopi dari setiap bukti permintaan bahan dikirim ke bagian 
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gudang, yang menyimpan item yang dimaksud. Kuantitas dan biaya dari setiap 

item dicatat dalam bukti permintaan bahan dan di-posting ke kartu catatan bahan 

baku. 
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Meskipun proses produksi dan kebutuhan bahan baku bervariasi sesuai 

dengan ukuran dan jenis kegiatan/operasi normal dari perusahaan, pembelian 

dan penggunaan bahan baku biasanya meliputi langkah-langkah 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 diperlukan (bill of material), yang 

merupakan daftar kebutuhan bahan baku untuk setiap langkah 

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 yang dibutuhkan. 

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

jumlah yang harus dikirimkan. 

e) Laporan penerimaan barang (receiving report) mengesahkan jumlah 

yang diterima dan mungkin juga melaporkan hasil pemeriksaan dan 

pengujian mutu. 

f) Bukti permintaan bahan (material requisition form) memberikan 

wewenang bagi gudang untuk mengirimkan jenis dan jumlah 
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tertentu dari bahan baku ke departemen 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 persediaan perpetual. 

Dalam akuntansi ada dua sistem pencatatan bahan baku yaitu sistem 

pencatatan fisik (Physical) dan sistem pencatatan perpetual. Jika arus bahan 

baku relatif kecil masih bisa menggunakan sistem pencatatan fisik karena 

jumlah barang relatif tidak banyak dan mutasi persediaan juga tidak tinggi 

sehingga pimpinan perusahaan masih mampu melakukan pengendalian 

persediaan. Dalam perusahaan dengan arus bahan baku yang relatif tinggi 

sistem pencatatan perpetual lebih banyak digunakan dengan tujuan untuk 

mempermudah pengendalian persediaan. Pimpinan perusahaan dapat setiap 

saat melihat jumlah barang yang ada di gudang lewat catatan pembukuan. 

Dalam sistem pencatatan fisik semua pembelian dicatat dalam rekening 

pembelian sedangkan dalam sistem pencatatan perpetual semua pembelian 

dicatat dalam rekening persediaan. 

 Rumus untuk menghitung biaya bahan baku yangdigunakan adalah 

  Bahan baku yang digunakan  =  saldo awal bahan baku 

 pembelian bahan baku + 

   persedian bahan baku   =  xxx 
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 yang tersedia untuk dijual     

saldo akhir bahan baku - 

 

 

harga pokok bahan baku  =  xxx 

 yang digunakan 

 

Jurnal pembelian bahan baku 

Pembelian bahan baku xxx 

  Ka/Utang dagang xxx 

 

Jurnal retur pembelian bahan baku 

   Kas/utang dagang  xxx 

    Retur pembelian xxx 

2) Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 

pemanfaatan tenaga kerja dalam melakukan produksi. Biaya tenaga kerja dalam 

hubungannya Dengan produksi dibedakan menjadi biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung yaitu semua 

balas jasa yang diberikan kepada semua pegawai bagian produksi yang biayanya 

secara langsung dapat ditelusuri jejaknya ke masing-masing unit produksi, 

misalnya gaji buruh pabrik rokok di bagian pelintingan. Biaya tenaga kerja tidak 

langsung yaitu semua balas jasa yang diberikan kepada semua pegawai bagian 

produksi yang biayanya tidak dapat ditelusuri jejaknya ke masing-masing unit 

produksi, misalnya upah mandor pabrik dan gaji manajer pabrik.  
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Menurut (Wiratna Sujarweni, 2015) bahwa: Tenaga kerja adalah usaha 

baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh pekerja atau karyawan untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk. Sedangkan Biaya tenaga kerja adalah 

pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar penggunaan 

tenaga kerja. 

Untuk setiap periode pembayaran gaji, kewajiban untuk pembayaran gaji 

dan karyawan lain dijurnal diposting ke buku besar umum. Contoh jurnal 

pencatatan dan pembayaran gaji. 

Saat dicatat: 

Gaji (D)   xxx 

  Beban gaji(K)  xxx 

Saat pembayaran: 

Beban gaji (D)  xxx 

  Kas (K)  xxx 

 

3) Biaya Overhead Pabrik 

   Biaya overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai biaya 

bahan tidak langsung (penolong), tenaga kerja tidak langsung dan semua 

biaya pabrik lainnya yang tidak dapat secara nyata didefinisikan dengan atau 

dibebankan langsung ke pesanan, produk atau objek biaya lainnya yang 

spesifik. Istilah lain yang digunakan untuk biaya overhead pabrik adalah 

beban produksi, overhead produksi, beban pabrik dan biaya produksi tidak 

langsung.  
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Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain dari bahan baku dan 

tenaga kerja langsung biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung 

dengan barang yang dihasilkan perusahaan. Contohnya adalah bahan 

pembantu atau bahan yang tidak langsung (indirect materials), tenaga kerja 

tidak langsung (indirect labour) dan pemeliharaan (repair and maintance), 

serta biaya listrik, telpon dan air. 

Biaya overhead pabrik memiliki dua karakteristik yang memerlukan 

pertimbangan jika produk ingin dibebankan dengan jumlah yang seswajarnya 

dari biaya ini. Karakteristik-karakteristik ini berkaitan dengan hubungan 

overhead pabrik dengan produk atau volume produksi. Tidak seperti bahan 

baku dan tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik merupakan bagian 

yang tidak terlihat dari produk jadi. Tidak ada bukti permintaan bahan baku 

atau jam kerja karyawan yang mengidentifikasikan jumlah overhead pabrik 

yang digunakan oleh suatu pesanan atau produk, tetapi walaupun demikian, 

biaya overhead pabrik juga merupakan bagian dari biaya produksi suatu 

produk yang sama pentingnya dengan biaya bahan baku maupun biaya tenaga 

kerja langsung. Meningkatnya otomatisasi membuat biaya overhead pabrik 

menjadi persentase dari total biaya produksi yang lebih besar, sementara 

persentase tenaga kerja langsung menurun 

   Menurut jenisnya, biaya overhead pabrik dalam perusahaan 

manufaktur yang mengolah produknya berdasarkan pesanan dapat 

digolongkan menjadi enam:  
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a. Biaya bahan penolong. 

b. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 

c. Biaya reparasi dan pemeliharaan. 

d. Biaya penyusutan aktiva. 

e. Biaya asuransi. 

f. Biaya listrik dan lain-lain 

2.2 Penentuan Harga Jual 

 Tujuan utama perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba yang 

optimal. Untuk menghasilkan laba, suatu perusahaan dapat melakukan cara dengan 

menaikan harga jual dan dengan menekan biaya produksi secara efisien dan 

mengendalikan komponen biaya-biayanya sehingga biaya produksi yang dikeluarkan 

dapat ditekan seminimal mungkin. Biaya produksi yang tidak terkendali akan 

menyebabkan harga pokok terlalu tinggi, yang selanjutnya akan menurunkan daya 

saing produk dan akhirnya dapat menurunkan laba. Untuk itu biaya produksi harus 

dicatat dengan baik dan dihitung dengan benar sehingga dapat menghasilkan harga 

pokok produk yang tepat. Dengan demikian perusahaan dapat menetapkan harga jual 

yang kompetitif, yang dapat mengoptimalkan laba sekaligus memenuhi tuntutan 

konsumen. 

 Harga jual terlebih dahulu harus diketahui harga pokok dari pembuatan 

produknya dan berapa biaya produksi yang akan dikeluarkan. Setelah itu baru 

menetapkan berapa harga jual yang tepat bagi produk yang dihasilkan. Sehingga 
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produk tersebut dapat bersaing dengan produk lain dipasaran. Untuk menentukan 

harga jual yang tepat, perusahaan dapat menganalisa harga pokok produksi dengan 

metode yang tepat dalam penghitungannya. Perhitungan harga pokok produksi 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyajian informasi singkat dan 

sistematis kepada pemakai laporan. Halim, dkk (2013:47), menyatakan bahwa 

penentuan harga jual produk atau jasa merupakan salah satu jenis pengambilan 

keputusan manajemen yang penting. Bagi manajemen, penentuan harga jual produk 

atau jasa bukan hanya merupakan kebijaksanaan di bidang pemasaran atau bidang 

keuangan, melainkan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan seluruh aspek 

kegiatan perusahaan.  

Metode penentuan harga jual, yaitu sebagai berikut. 

1) Penentuan harga jual normal (Normal Pricing) Metode penentuan harga jual 

normal seringkali disebut dengan istilah Cost - Plus Pricing, karena harga jual 

ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu 

persentase markup (tambahan di atas jumlah biaya) yang dihitung dengan 

formula tertentu. 

2) Cost of Capital Cost of capital merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Besarnya cost of capital sangat 

dipengaruhi oleh sumber aktiva yang ditanamkan dalam perusahaan. 

Menurut Kotler dan Keller yang dikutip dalam jurnal Cristianti 

menyatakan bahwa tujuan penetapan harga, yaitu: 
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1) Kelangsungan hidup 

2) Laba sekarang maksimum  

3) Pendapatan sekarang maksimum 

4) Pertumbuhan penjualan maksimum 

5) Skimming pasar maksimum  

6) Kepemimpinan mutu produk 

Strategi Penentuan Harga Jual Dua bentuk strategi yang dapat diterapkan 

perusahaan untuk penentuan harga jual produk atau jasa baru sebagai berikut.  

1. Skrimming pricing  

Merupakan bentuk strategi penentuan harga jual produk atau jasa baru, 

dengan cara menentukan harga jual mula - mula relatif tinggi. Tujuan strategi 

ini adalah agar perusahaan memperoleh laba yang maksimum dalam jangka 

pendek.  

2. Penetration pricing  

Merupakan bentuk strategi penentuan harga jual dengan cara menentukan 

harga jual mula - mula relatif rendah, sehingga perusahaan. 
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 2.3 Produksi Menurut Pandangan Islam 

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT. sebagai 

Rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi pembuka kitab suci umat 

Islam 

لَِل ََليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَنَُّرو
َٰ
َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َجِميًعا ِمْىهُ ۚ إِنَّ فِي َر َر لَُنْم َما فِي السَّ نَ َوَسخَّ  

‘’Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa 

yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 

Allah) bagi kaum yang berfikir.” (al-Jātsiyah:13) 

Rabb, yang seringkali diterjemahkan “Tuhan” dalam bahasa Indonesia, 

memiliki makna yang sangat luas, mencakup antara lain “pemelihara (al-murabbi), 

penolong (al-nāshir), pemilik (al-mālik), yang memperbaiki (al-mushlīh), dan wali 

(al-wālī). Konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri di atas kepercayaan 

bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pemilik dan Pengendali alam raya yang 

dengan takdir-Nya yang menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam 

dengan ketetapan-Nya (sunatullāh). 

Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah Rabb 

semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata 

bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai 

maksimalisasi keuntungan akhirat. Allah berfirman : 
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ُ الذَّاَر اَْلِخَرةَ ۖ َوََل تَْىَس  ُ إِلَْيَل ۖ َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك َّللاَّ ْويَا ۖ َوأَْحِسْه َمَما أَْحَسَه َّللاَّ وَِصيَبَل ِمَه الذُّ

َ ََل يُِحبُّ اْلُمْفِسِذيهَ   َوََل تَْبِغ اْلفََساَد فِي اْْلَْرِض ۖ إِنَّ َّللاَّ

‘’Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di 

dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan‟‟ (Al-Qasas: 

77) 

 

Ayat 77 surat al-Qashas mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan 

akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk 

memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetisi dalam kebaikan untuk 

urusan dunia, tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di 

akhirat. Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir 

ekonomi konvensional. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai 

moral di samping utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa 

produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullāh atau 

wakil Allah dimuka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan 

beribadah kepada-Nya. 

Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak 

manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini 

tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan 

demikian, bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan peranan sangat penting 
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dalam Islam. Sangatlah sulit untuk membayangkan seseorang yang tidak bekerja dan 

berusaha, terlepas dari bentuk dan jenis pekerjaanya, dapat menjalankan fungsinya 

sebagai khalifatullāh yang membawa rahmatan li al-‘ālamīn. Seorang produsen tentu 

tidak akan mengabaikan masalah eksternalitas seperti pencemaran. Bagi Islam, 

memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk di konsumsi sendiri atau di jual ke 

pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. 

Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula 

mewujudkan fungsi sosial.  

Kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkatan 

optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumberdaya insani ke arah 

pencapaian kondisi full employment, dimana setiap orang bekerja dan menghasilkan 

karya kecuali mereka yang “udzur syar’i” seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi 

berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer (dharuriyyat), lalu 

kebutuhan sekunder (hajiyyat) dan kebutuhan tersier (tahshiniyyat) secara 

proposional. Tentu saja Islam harus memastikan hanya memproduksikan sesuatu 

yang halal dan bermanfaat buat masyarakat (thayyib). Target yang harus dicapai 

secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan 

konstribusi untuk mencukupi umat dan bangsa lain. 
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 2.4 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk 

melakukan perbandingan dan menemukan inspirasi baru dalam penelitian, serta dapat 

menjadikan penelitian yang akan dilakukan memiliki tingkat orisinalitas. Penelitian 

terdahulu juga berguna untuk mengetahui fenomena sebelumnya dan menjadi tolok 

ukur bagi peneliti dalam menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji suatu penelitian.  

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama peneliti Judul penelitian Pembahasan dan Hasil penelitian 

1. Andreas 

Handojo, 

Christian 

Purnama dan 

Magdalena 

(2012) 

Aplikasi Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi Dengan 

Metode Process 

Costing Pada 

Peternakan Ayam 

Petelur Lawu Farm 

 

Dari Hasil Aplikasi Perhitungan Harga 

Pokok Produksi Ini, Dapat Diambil 

Beberapa Kesimpulan Antara Lain: 

Aplikasi Ini Mampu Melakukan 

Pencatatan Pemakaian Bahan Baku 

Yang Digunakan Per Hari Per 

Kandang, Seperti Biaya Pakan, Biaya 

VOV Dan Biaya Lain-Lain Yang 

Berkaitan Dengan Proses Produksi 

Telur Secara Terkomputerisasi 

Sehingga Dapat Memudahkan 

Perusahaan Untuk Mengontrol 

Pengeluaran Biaya Harian. Sistem 

Dapat Melakukan Perubahan Jumlah 

Stok Secara Otomatis Apabila Terjadi 

Perubahan Data Pada Proses 

Pembelian, Pengeluaran Bahan Baku 

Atau Proses Yang Berkaitan Dengan 

Kartu Stok. Aplikasi Ini Mampu 

Menghitung Biaya Produksi Telur 

Secara Terkomputerisasi Sehingga 

Menjadi Lebih Mudah Dan Cepat 

Dalam Pengaksesan Data. Aplikasi Ini 
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Mampu Menghitung Harga Pokok 

Produksi (HPP) Suatu Produk Secara 

Terkomputerisasi Sehingga Menjadi 

Lebih Mudah Dan Cepat Dalam 

Pengaksesan Data. Berdasarkan Hasil 

Kuesioner Dari Segi Desain Interface 

Dan Kemudahan Dalam Pemakaian, 

60% Dari Responden Beranggapan 

Bahwa Program Ini Memiliki Desain 

Interface Yang Baik Dan Mudah 

Digunakan. Kelengkapan Serta 

Keakuratan Informasi Dan Data Yang 

Diberikan Dalam Penggunaan 

Aplikasi Ini Baik, Berdasarkan 80% 

Dari Jumlah Responden. 

2. Pricilia, jullie j. 

Sondakh, agus t. 

Poputra (2014) 

Jurnal EMBA, 

Vol.2 No.2 Juni 

2014, Hal. 1077-

1088 

Penentuan Harga 

Pokok Produksi 

Dalam Menetapkan 

Harga Jual Pada Ud. 

Martabak Mas Narto 

Di Manado 

Hasil uji ini memperlihatkan bahwa 

perbedaan harga pokok produksi yang 

berbeda jauh disebabkan karena 

perhitungan menurut UD. Martabak 

Mas Narto menghitung rincian harga 

pokok produksi setiap martabaknya, 

sedangkan perhitungan menurut 

akuntansi biaya dilakukan dengan cara 

memisahkan harga pokok produksi 

bersama dengan cara perhitungan 

alokasi biaya bersama metode nilai 

jual relatif. HPP menurut perhitungan 

UD. Martabak Mas Narto lebih tinggi 

dari pada perhitungan menurut 

perhitungan akuntansi biaya. Hasil uji 

ini berbeda dengan hasil uji penelitian 

terdahulu Marsalina, dkk (2012) 

bahwa HPP menurut AMDK Tuah 

Bumi lebih rendah dari pada HPP 

yang telah ditentukan oleh perhitungan 

akuntansi biaya. 

3. Prada Setiadi, 

Dkk (2014)  

Jurnal Berkah 

Perhitungan Harga 

Pokok Produksi 

dalam menentukan 

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa 

terdapat selisih harga jual perunit 

antara perusahaan dengan teori yang 
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Ilmiah Efisiensi 

Volume 14 No.2 

Tahun: 2014 

harga jual pada CV. 

Minahasa Mantap 

Perkasa 

disebabkan karena perbedaan 

pengalokasian biaya dan penentuan 

markup antara perusahaan dengan 

teori. Harga jual perusahaan lebih 

rendah dibandandingkan dengan teori 

yaitu dengan selisih untuk roti coklat 

adalah Rp.103, kemudian untuk roti 

strawberry Rp.103, untuk roti mocca 

Rp116, lalu untuk roti pandan Rp. 115 

dan untuk roti keju adalah Rp.133. 

4. Erni Rosiani 

Salindeho (2015) 

Jurnal EMBA, 

Vol. 3, No. 1 

2015 HAL. 26-33 

Analisis Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi Pada UD. 

Sweetets Cookie 

Manado 

Perhitungan harga pokok dengan 

menjumlahkan seluruh unsur biaya 

produksi, sedangkan (HPP) ditentukan 

dengan membagi seluruh total biaya 

produksi dengan volume produksi 

yang dihasilkan atau yang diharapkan 

akan dihasilkan. Cara seperti ini harus 

digunakan apabila berhubungan 

dengan prinsip akuntansi, 

mempengaruhi baik jumlah (HPP) 

maupun cara penyajian dalam laporan 

rugi laba. Harga jual adalah sejumlah 

biaya yang di keluarkan perusahaan 

untuk memproduksi suatu barang atau 

jasa ditambah dengan persentase laba 

yang di inginkan perusahaan salah satu 

cara yang dilakukan untuk menarik 

minat konsumen adalah dengan cara 

menentukan harga yang tepat untuk 

produk yang dijual. 

5. 

 

Clara Elsyafira 

Prajoko dan 

Willy.S. 

Yuliandhari 

(2016) 

Jurnal 

e-Proceeding of 

Management 

Volume 3 (1) 

2016, Page 373 

Analisis Pengaruh 

Perhitungan Harga 

Pokok Produksi 

Metode Process 

Costing Terhadap 

Laba Bersih 

(Studi Kasus Pada Pt 

Federal Izumi 

Manufacturing 

Periode 2011-2013) 

Berdasarkan hasil pengujian parsial 

terhadap harga pokok produksi 

diperoleh angka T hitung > T tabel, 

yaitu 6,539 > 2,03224. Dengan tingkat 

signifikan 0,000 < 0,05. Dapat 

diartikan bahwa harga pokok produksi 

berpengaruh signifikan terhadap laba 

bersih. Peningkatan atau penurunan 

harga pokok produksi akan 

mengakibatkan peningkatan atau 

penurunan terhadap laba bersih. Jika 

dilihat dari uji koefisien determinasi 
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menyatakan bahwa sebesar 55,7% 

perubahan laba bersih dipengaruhi 

oleh besarnya harga pokok produksi 

yang dibebankan, sedangkan sisanya 

sebesar 44,3% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain diluar model. Hasil 

tersebut konsisten dengan penelitian 

Asep Mulyana (2012) dan Desti Dwi 

Lestari (2013) menunjukkan bahwa 

harga pokok produksi berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih. 

6. Dita Kurniasari, 

Anam Miftakhul 

Huda dan Endah 

Masrunik (2018) 

Riset & Jurnal 

Akuntansi 

Volume 2 Nomor 

2 Agustus 2018 

Analisis Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi Dengan 

Metode Full Costing  

sebagai penentu 

Harga Jual pada 

Produksi Opak 

Kembang Cap “ 

KRESS „NO” 

 

Perhitungan harga pokok produksi 

menurut metode perusahaan adalah 

sebesar Rp 5.566,00 sedangkan 

menurut metode full costing adalah 

sebesar Rp 5.715,00. Hal tersebut 

menunjukkan hasil dari metode full 

costing ebih besar dibandingkan 

dengan metode perusahaan. Perbedaan 

ini disebabkan karena metode 

perusahaan tidak menghitung biaya 

dalam pembelian kardus dan rafia, 

tidak menghitung secara terperinci 

biaya tenaga kerja tidak langsung, dan 

tidak menghitung biaya penyusutan 

mesin dan peralatan, sedangkan full 

costing menghitung seluruh biaya 

secara terperinci. 

7. Dian Indah Sari 

(2018) 

Jurnal Moneter, 

Vol. 5, No. 2 Okt 

2018 

Perhitungan Harga 

Pokok Produksi 

Dengan Metode 

Harga Pokok Proses 

Pada PT. Persada 

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 adalah Rp 

46.900.000.Jumlah biaya produksi 

secara keseluruhan adalah Rp 

85.600.000.Apabila PT.Persada 
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menggunakan metode harga pokok 

proses dalam perhitungan harga pokok 

produksi maka akan menghasilkan 

laba perusahaan yang lebih besar. 

8. Kadek Dewi 

Wijayanti, dkk 

(2019) 

JIMAT (Jurnal 

Ilmiah 

Mahasiswa 

Akuntansi) 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha, Vol: 10 

No: 1 Tahun 

2019 

Analisis 

Perbandingan 

Penggunaan Job 

Order Costing 

Method Dan Process 

Costing Method 

Untuk Meningkatkan 

Akurasi Laba Usaha 

(Studi Kasus Pada 

Stile Bali Ukir Desa 

Jinengdalem, 

Kecamatan 

Buleleng, Kabupaten 

Buleleng) 

Berdasarkan hasil analisis data 

mengenai Perbandingan Penggunaan 

Job Order Costing Method dan 

Process Costing Method untuk 

Meningkatkan Akurasi Laba Usaha 

pada Stile Bali Ukir Desa 

Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, 

Kabupaten Buleleng, maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

Terdapat perbedaan hasil perhitungan 

harga pokok produksi antara 

perusahaan dengan penulis. Perbedaan 

tersebut terletak pada perhitungan 

biaya overhead pabrik. Pada Stile Bali 

Ukir, unsur-unsur biaya overhead 

pabrik yang diperhitungkan adalah 

biaya gaji pemilik perusahaan, biaya 

gaji pemasaran, biaya gaji administrasi 

dan keuangan, biaya listrik dan biaya 

air. Untuk unsur biaya overhead 

pabrik yang lain seperti biaya 

penyusutan gedung, biaya penyusutan 

peralatan, dan biaya penyusutan mesin 

tidak diperhitungkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan perhitungan harga pokok 

produksi yang dilakukan oleh penulis 

berdasarkan akuntansi biaya, dengan 

menggunakan metode pengumpulan 

harga pokok produksi berdasarkan 

pesanan (job order costing) akan 

menghasilkan laba yang lebih besar 

bagi perusahaan yaitu sebesar 

Rp.1.921.200,- untuk produksi 

sanggah kemulan rong 3 dari pada 

menggunakan metode pengumpulan 

harga pokok produksi berdasarkan 

proses (process costing) yang 

menghasilkan laba sebesar 
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Rp.637.030, 

9.  Popon Rabia 

Adawia dan 

Aprilia Puspasari 

(2020) 

Jurnal 

Manajemen 

Bisnis Vol. 9 No. 

2, hal 92-101 

Process Costing 

dalam perhitungan 

Cost Of Goods 

Manufacture sebagai 

Pricing Strategy 

pada UMKM Produk 

Sepatu 

Terdapat selisih perhitungan cost of 

good manufacture yang biasa 

perusahaan lakukan dengan 

perhitungan berdasarkan kaidah 

akuntansi biaya. Hasil perhitungan 

perusahaan sebesar Rp55.000,-. 

Sehingga jika dibandingkan dengan 

cost of good manufaktur berdasarkan 

berdasarkan kaidah akuntansi maka 

akan diperoleh selisih sebesar 

Rp5.650,- (Rp 60.630,-– Rp 55.000,-). 

Perbedaan ini disebabkan perusahaan 

mengabaikan beberapa pembebanan 

biaya overhead pabrik seperti biaya 

penyusutan, biaya pemakaian dan 

Biaya Overhead Pabrik lainnya yang 

seharusnya tetap diperhitungkan. 

Karena hal tersebut melekat pada 

produk yang dihasilkan. 

10. Cindy Shelly 

Lumowa, Dkk 

(2020) 

Jurnal Riset 

Akuntansi, Vol. 

15 No. 1 Th 2020 

Analisis Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi Dalam 

Menetapkan Harga 

Jual Pada Holland 

Bakery Boulevard 

Manado 

Menunjukkan Bahwa Terdapat Selisih 

Harga Jual Per Bungkus Roti Antara 

Holland Bakery Boulevard Manado 

Dengan Teori Yang Disebabkan 

Karena Perbedaan Pengalokasian 

Biaya Dan Penentuan Mark Up Antara 

Perusahaan Dengan Teori. Harga Jual 

Perusahaan Lebih Rendah 

Dibandingkan Dengan Metode Full 

Costing Yaitu Selisih Untuk Roti 

Cokelat Adalah Sebesar Rp. 1.589, 

Kemudian Untuk Roti Keju Adalah 

Sebesar Rp. 1.910, Dan Untuk Roti 

Srikaya Adalah Sebesar Rp. 2.449. 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Yang Dipakai Oleh Perusahaan 

Menggunakan Harga Pokok 

Berdasarkan Proses Pembuatan, 

Sehingga Terjadi Kesalahan Dalam 
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Menempatkan Biaya Produksi. 

Perusahaan Menghitung Biaya 

Overhead Pabrik Variable Disertai 

Biaya Bahan Bakar Kendaraan Yang 

Seharusnya Biaya Bahan Bakar 

Kendaraan Dimasukkan Kedalam 

Biaya Non Produksi. Perusahaan 

Belum Maksimal Menghitung Biaya 

Produksi, Masih Ada Biaya Yang 

Seharusnya Masukkan Kedalam Biaya 

Lain. Perbedaan Dari Perhitungan 

Harga Jual Perusahaan Menggunakan 

Metode Full Costing, Perusahaan 

Dapat Menghitung Biaya Produksi 

Secara Menyeluruh Sehingga Dapat 

Memudahkan Perusahaan Dalam 

Menetapkan Harga Jual Produk Yang 

Tepat. 

11. Ayu Mustika 

Sari, Dan Wahyul 

Wahab (2021) 

Jurnal Studi 

Manajemen/Vol. 

3, No. 2, pp. 15-

21, Mei 2021 

 

Analisis Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi Dengan 

Metode Full Costing 

Untuk Menentukan 

Harga Jual Pada 

UMKM Tahu Payah 

Perhitungan harga pokok produksi 

dengan menggunakan metode full 

costing pada UMKM Tahu Payah 

adalah dengan menghitung seluruh 

biaya produksi yang dikeluarkan untuk 

memproduksi tahu. Adapun biaya-

biaya produksi yang dibebankan 

dalam proses produksi tahu pada 

UMKM Tahu Payah adalah biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik 

seperti biaya bahan baku penolong, 

biaya listrik, biaya perawatan dan 

pemeliharaan mesin/peralatan, biaya 

penyusutan mesin dan peralatan. Hasil 

perhitungan harga pokok produksi 

dengan menggunakan metode 

fullcosting pada UMKM Tahu Payah 

sebesar Rp 423. Berdasarkan hasil 

analisis perhitungan harga pokok 

produksi pada UMKM Tahu Payah 
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dengan menggunakan metode 

perusahaan dan metode full costing 

terdapat selisih sebesar Rp 56, per 

potong tahu. Penetapan harga jual 

produk per unit dengan metode full 

costing diperoleh hasil sebesar Rp 

538,- dimana diharapkan dengan harga 

jual produk tersebut perusahaan dapat 

menutupi seluruh biaya produksi dan 

mendapat laba sesuai yang di harapkan 

 

 2.5 Kerangka Pemikiran 

 Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dapat 

menjadi peluang pasar yang besar bagi berbagai jenis usaha termasuk industri 

pembuatan tahu, tidak hanya pasar tetapi juga tempat yang strategis bagi para pelaku 

bisnis seperti halnya industri tahu, di kota Pekanbaru tersebar industri pembuatan 

tahu yang menimbulkan persaingan usaha. Harga merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan perusahaan dalam persaingan, disamping kualitas, promosi, 

distribusi serta mekanisme pasar. Pembentukan harga jual dipengaruhi oleh struktur 

biaya produksi atau harga pokok produksi. Harga pokok merupakan suatu 

pertimbangan dalam menentukan harga jual dari produk yang dihasilkan. Selain 

sebagai dasar penentuan harga jual, perhitungan harga pokok juga penting sebagai 

sarana pengendalian biaya produksi untuk tujuan efisiensi biaya. 
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Dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam menghitung harga pokok produksi tahu pada industri pembuatan 

tahu Pabrik Tahu Pak Budi. Dalam menghitung harga pokok produksi, perusahaan 

belum menggambarkan biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan karena 

perusahaan belum merinci biaya overhead pabrik secara akurat. Dalam penelitian ini 

akan dihitung biaya produksi secara sederhana, yaitu dengan menggunakan metode 

yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam menghitung harga pokok produksi 

kemudian melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 

metode Job Order Costing.  
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Gambar 2. 1 Alur penelitian ini telah disusun secara sistematis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

= Menyatakan hubungan 

Sumber: Sugiyono

Industri Tahu di Pabrik Tahu Pak Budi 

Identifikasi proses produksiota 

Medan 

Identifikasi biaya produksi:  

Biaya bahan baku  

Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya overhead pabrik  

Perhitungan harga pokok produksiMedan 

Perhitungan harga pokok produksi 

dengan metode Perusahaan Medan 

Perhitungan Harga Pokok 

Produksi dengan metode 

process costing 

 

Perbandingan metode perusahaan 

dengan metode process costing 

Penetapan harga pokok produksi yang tepat 



 
 

50 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjadi pedoman dalam 

melakukan proses penelitian. Desain penelitian digunakan untuk memberikan 

pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Yakni 

menggambarkan dan menjelaskan mengenai fenomena atau permasalahan yang 

diteliti dalam bentuk kalimat. Penelitian kualitatif digunakan agar peneliti dapat 

memahami fenomena dan masalah secara alamiah yang menggambarkan 

permasalahan terhadap suatu objek tertentu dengan sudut pandang peneliti. Dan 

kemudian nantinya, peneliti memaparkan situasi dan kondisi sebuah fenomena, tidak 

menguji hipotesis atau membuat sebuah prediksi, sehingga yang menjadi tujuan 

utama adalah menggambarkan realita empirik dari fenomena secara mendalam, rinci 

dan tutas yang diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan. 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari wawancara, 

dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya. Penggunaan metode 

penelitian kualitatif ini membantu peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data 

yang diperoleh terkait analisis Perhitungan harga pokok produksi dengan penerapan 

metode process costing dalam penentuan harga jual studi kasus pada pabrik tahu.
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3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian menurut Sugiyono (2015) adalah tempat dimana peneliti 

memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan 

suatu unsur yang penting dalam penelitian. Karena menunjukan fenomena dan 

masalah yang akan dianalisis atau diungkapkan. Lokasi pada penelitian ini adalah 

pabrik tahu pak budi yang berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan alamat Jl. 

Cipta Karya Gg. Masjid Sialang Munggu, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. 

3.3 Sumber Data 

 Sumber data merupakan subjek bagaimana dan melalui apa data dalam 

penelitian diperoleh. Pada penelitian ini, data yang diperoleh peneliti adalah melalui 

data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer (Primary Data) Data primer (primary data) adalah data yang 

diperoleh secara langsung oleh peneliti terkait variabel dan objek yang 

diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang 

dilakukan dengan pihak Pabrik Tahu. 

2. Data Sekunder (Secondary Data) Data sekunder (secondary data) adalah 

data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui wawancara 

misalnya seperti buku, surat kabar atau berita. Data sekunder pada penelitian 

ini adalah berupa laporan keuangan dan data-data lainya yang dianggap 

berkaitan dengan fokus penelitian, yang tersedia pada Pabrik. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2015) dapat dilakukan dengan 

wawancara, kuesioner, pengalaman atau gabungan dari ketiganya. Pada penelitian ini, 

data dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan terjun langsung 

kelapangan. Peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama untuk turun kelapangan 

serta berusaha mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan metode:  

a. Wawancara Yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan langsung kepada narasumber, dalam hal ini adalah pengurus dan 

karyawan pada Pabrik  

b. Observasi / Survei Lapangan Yaitu berupa kegiatan turun langsung 

kelapangan yang dilakukan Peneliti untuk melengkapi data-data yang 

diperlukan guna menyempurnakan hasil yang diharapkan dalam penelitian 

ini.  

c. Dokumentasi Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui 

dokumen dan arsip yang tersedia pada objek penelitian. ini bertujuan untuk 

mendukung informasi yang didapat melalui proses wawancara dengan 

pengurus Pabrik. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

 Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2013) analisis data adalah proses mencari 

serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, 

catatan lapangan dan lain-lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Teknik Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode 

penelitian dalam ilmu sosial, yang mana dilakukan pemeriksaan yang mendalam 

mengenai suatu kasus atau fenomena dengan menggunakan pengamatan, 

pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya melalui kesimpulan. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai data yang digunakan 

sebagai objek penelitian.  

Berikut langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data, yaitu:  

1. Investarisasi data. 

Investarisasi data yakni dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin agar 

mudah dianalisis, diolah dan dikembangkan.  

2. Kategorisasi data 

Kategorisasi data disusun berdasarkan fokus masalah dan tujuan yang telah 

disusun sebelumnya. Kategorisasi dilakukan untuk mengetahui 

kecenderungan negatif, positif atau netral terkait objek dan variabel yang 

diteliti.  
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3. Penafsiran data 

Penafsiran data yang telah diperoleh kemudian diinterprestasi melalui 

analisis logis dengan cara deduktif-induktif yang berdasarkan pada teori 

penerapan.  

4. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir untuk menentukan penilaian 

terhadap data yang diperoleh, dibahas, dan dianalisis selama penelitian 

dilakukan agar hasil bisa menjadi informasi dan dikembangkan menjadi 

solusi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian, penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perhitungan harga pokok produksi pada pabrik tahu dengan menggunakan 

metode Process Costing memperoleh hasil sebesar Rp. 48.335/ember 

(kaleng). Jumlah ini didapatkan lebih besar dibandingkan dari harga pokok 

produksi menurut perusahaan. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan 

perlakuan biaya overhead pabrik. Dimana pada metode Process Costing 

semua biaya dimasukkan ke dalam produksi, sementara pada perusahaan 

tidak memasukkan semua biaya kedalam produksi. Sehingga terdapat 

perbedaan dari hasil perhitungan. 

2. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi degan metode Process 

costing lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh 

pabrik tahu. Total harga pokok produksi menurut metode Process costing 

adalah sebesar Rp12.404.557/bulan dan perhitungan harga pokok produksi 

menurut metode perusahaan yaitu sebesar Rp.8.400.000 menghasilkan 

selisih sebesar Rp 4.004.557 Dan untuk harga jual per ember produk 

menurut metode Process costing adalah sebesar Rp 63.000, sedangkan 
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Harga jual  menurut metode perusahaan yaitu sebesar Rp 60.000, sehingga 

terjadi selisih sebesar Rp 3.000. Selisih tersebut dititik beratkan pada biaya 

overhead pabriknya yang tidak dibebankan dengan rinci dan benar sehingga 

perhitungan biaya yang dilakukan kurang akurat dan tepat sesuai dengan teori. 

3. Kendala atau kesulitan yang dihadapi perusahaan dalam melakukan 

perhitungan harga pokok produksi ialah kendala internal yaitu terjadinya 

kerusakan timbangan dan mesin yang kemudian berimplikasi pada kesalahan 

timbang bahanbaku yang digunakan yang mana tidak akurat sesuai dengan 

produksi yang dilakukan. Selanjutnya kendala yang terjadi ialah 

keterlambatan pengiriman bahan baku ke gudang, sehingga berimplikasi 

pada terhentinya dan terganggunya kegiatan produksi. 

4. Solusi yang dilakukan Perusahaan dalam menghadapi kendala tersebut 

adalah dengan mengganti timbangan dan mesin yang rusak sehingga 

produksi dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadinya kesalahan 

timbangan. Selanjutnya solusi untuk terhadap kendala pengiriman bahan 

baku  ialah dengan memperkerjakan tenaga kerja sebagai pengawasan dan 

mengontrol proses pemesanan hingga pengiriman bahan baku, agar sesuai 

dengan estimasi yang telah ditentukan. Sehingga kendala-kendala yang 

terjadi pada proses produksi akan lebih mudah dikenali dan dapat dengan 

segera diatasi. Selain itu biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh 
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perusahaan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian yang 

dialami oleh perusahaan dikarenakan kendala yang terjadi 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, ada beberapa hal keterbatasan yang dialami peneliti. Hal 

tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu perusahaan, yaitu pabrik 

tahu Pak Budi, sehingga hasil yang diperoleh hanya menggambarkan 

keadaan pabrik tahu Pak Budi. 

2. Narasumber yang diteliti hanya berasal dari pabrik tahu Pak Budi, 

sehingga hal ini belum menggambarkan secara keseluruhan pada pabrik-

pabrik tahu yang ada dibeberapa Kota Pekanbaru. 

3. Keterbatasan waktu dan biaya, sehingga hasil penelitian hanya 

menggambarkan objek penelitian pada saat dilakukan penelitian. Tidak 

menggambarkan secara detail kemungkinan yang terjadi dimasa yang 

akan datang. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan perbandingan 

antara metode perusahaan dan metode Process Costing maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Perbedaan yang terjadi dalam perhitungan harga pokok produksi menurut 

metode Process Costing harus menjadi perhatian perhatian khusus dari 

pemilik perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi. Tindakan 

yang harus diambil adalah dengan melakukan koreksi pada perhitungan 

harga pokok produksi harus sesuai dengan metode Process Costing dengan 

menghitung dan mengidentifikasikan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik. 

2. Penulis menyarankan sebaiknya perusahaan menggunakan metode Process 

Costing  dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi. Karena 

dalam metode Process Costing  dihitung berdasarkan produksi yang masuk 

kedalam perusahaan pada periode tertentu sehingga dapat langsung 

mengetahui perbandingan laba setiap produksi yang dibuat. 

3. Pabrik seharusnya memperhitungkan dan membebankan seluruh unsur-

unsur biaya overhead pabrik yang ada dalam satu periode produksi (bulan). 

Hal ini dilakukan agar informasi mengenai harga pokok produksi dapat 

menjadi dasar yang baik bagi pabrik dalam menetapkan harga pokok 

penjualan pada konsumen.         
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