
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Rahayu (2007) menganalisis tentang penentuan harga pokok 

produksi dalam penentuan harga jual pada perusahaan kertas CV. Setia Kawan 

Tulungagung. Hasil penelitian ini di dapatkan bahwa di dalam penentuan harga pokok 

produksi pada perusahaan kertas CV.Setia Kawan Tulungagungmenggunakan metode 

full costing, sedangkan pada laporan keuangannya terdapat kekurang tepatan didalam 

pengolahannya sehingga terdapat selisih pada harga pokok produksi dan harga jual yang 

di tetapkan perusahaan dengan yang di lakukan oleh peneliti. 

Hasil penelitian Meriana (2010) tentang harga pokok produksi sebagai penetapan 

harga jual produk pada pada industri kripik tempe. Hasil analisis dari penentuan harga 

pokok produksi dengan menggunakan metode full costing adalah menambahkan biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja serta biaya overhead pabrik variabel dan tetap. Dengan 

demikian hasil perhitungan harga pokok produksi yang di tetapkan peneliti lebih kecil 

dibandingkan dengan yang di tetapkan perusahaan. Karena Perusahaan menginginkan 

keuntungan yang lebih besar sehingga harga jual di tentukan dengan sangat tinggi. 

Hasil penelitian dari Swasta(2009) dengan judul Analisis Penentuan Haarga Pokok 

produksi Sebagai Penentuan Harga Jual Pada Konveksi AMANAH Tulungagung. 

menyatakan dengan menggunakan tehnik analisis data yang digunakan yaitu dengan 

mengidentifikasi setiap elemen biaya. Penentuan harga pokok produksi yang di gunakan 

adalah metode full costing sedangkan enentuan harga jualnya menggunakan metode full 

pricing. Hasil peelitian mengatakan bahwasannya harga pokok produksi dan harga jual 

produk yang di tetapkan oleh perusahaan lebih tinggi dibandingkan yang di tetapkan oleh 

peneliti. Perbedaan tersebut dikarenakan ada satu biaya di luar biaya produksi oleh 
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perusahaan di masukkan kedalam biaya produksi akibatnya harga poko produksi 

meningkat, seiring dengan naiknya harga pokok produksi maka harga jual juga ikut naik. 

Selain karena kenaikan HPP kenaikan harga jual di sebabkan karena perusahaan kurang 

teliti di dalam mengidentifikasi biaya yaitu ada satu biaya yang sudah masuk kedalam 

BOP oleh perusahaan di masukkan lagi kedalam biaya administrasi dan umum akibatnya 

harga jual semakin meningkat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2014) dengan judul Analisis Penenuan 

Harga Pokok Produksi Dengan Pendekatan Full Costing pada UKM kripik buah olivia. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode deskriptip dengan pendekatan study kasus, yaitu menganalisis 

harga pokok produksi dengan pendekatan full costing yang terdiri dari; biaya bahan 

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

pabrik tetap. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa dalam penentuan 

harga pokok produksi diketahui bahwa terdapat pengklasifikasian biaya yang kurang 

tepat. Karena perusahaan tidak memperhitungkan biaya penyusutan mesin  peralatan dan 

kendaraan kedala perhitungan harga pokok produksi keripik.  

1.2 Tinjauan Teori 

Sebelum membahas lebih jauh tentang penentuan harga pokok produksi, maka 

lebih dulu mengetahui tentang biaya. 

1.2.1 Pengertian Biaya 

Beberapa orang mengalami pemahaman yang berbeda antara biaya (cost) 

dan beban (expense). Beban dapat di artikan sebagai arus keluar yang terukur 

dari barang atau jasa yang kemudian di bandingkan dengan pendapatan untuk 

mengukur laba carter dan usry (2009:30) sedangkan biaya  (cost) adalah 

pengorbanan sumber daya untuk memperoleh barang atau jasa. Manafaat 
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biaya tersebut hanya di rasakan pada saat sekarang atau masa yang aka datang. 

Pengukuran biaya sendiri di nyatakan dalam satuan uang yang di tandai 

dengan adanya penambahan asset atau penambahan kewajiban. 

Mulyadi (2009) menyatakan bahwa biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomis yang diukur di dalam satuan uang yang telah terjadi 

dan akan terjadi atau sedang terjadi dalam tujuan tertentu. dari definisi 

tersebut dapat di simpulkan, bahwasannya biaya dapat di artikan 

dalam dua kategori yaitu, secara sempit dan luas dalam arti sempit 

yaitu devinisi dalam artian biaya adalah merupakan pengorbanan 

sumber ekonomi untuk dapat memperoleh aktiva perusahaan. 

Menurut Kholmi dan Yuningsih (2009:16), biaya merupakan 

sumber daya perusahaan yang di gunakan untuk memperoleh barang 

atau jasa. Nilai pengorbanan sumber daya untuk memperoleh barang 

atau jasa, di dasarkan pada harga perolehan suatu barang atau jasa, 

dimana semua biaya yang di keluarkan untuk memperoleh barang atau 

jasa di catat sebagai aktiva (operasi) perusahaan. Sedangkaan dalam 

arti luas pengertian biaya merupakan sumber ekoonomi yang dapat di 

ukur di dalam satuan uang yang terjadi atau secara potensial akan 

terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. akuntansi biaya mempunyai 

tiga tujan pokok utama adalah sebagai berikut: 

a. Penentun Harga Pokok Produksi 

Untuk memenuhi tujuan penentuan harga pokok produksi, akuntansi 

biaya mencatat menggolongkan dan meringkas biaya  yang di 

kumpulkan dan di sajikan adalah biaya yang terjadi pada masa lalu. 

b. Pengendalian Biaya 
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Pengendalian biaya harus di dahului dengan penentuan biaya yang 

seharusnya di keluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika 

biaya yang seharusnya ini telah di tetapkan akuntansi biaya bertugas 

untuk memantau apakah pengeluaran biaya sesungguhnya telah sesuai 

dengan pengeluaran biaya yang seharusnya. 

c. Pengambilan Keputusan 

Akuntansi untuk pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya 

masa yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam 

pengambilan keputusan seperti; biaya kesempatan (opportunity cost), 

biaya hipotesis (hypothecal cost), biaya tambahan (incremental cost), 

biaya terhindarkan (avoidable cost), dan pendapatan yang hilang 

(forgone revenue). 

1.2.2 Penggolongan Biaya Dalam Perusahaan Manufaktur 

Dalam akuntansi biaya, biaya di golongkan dengan beberapa cara. Namun 

pada umumnya penggolongan biaya di tentukan atas dasar tujuan yang hendak 

di capai . karena pada akuntansi biaya di kenal konsep ‘different cost for 

diffrent purpose’ (mulyadi, 2009:3) 

a. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran 

Dalam penggolongan ini, objek pengeluaran merupakan dasar biaya. Misal 

nama objek pengeluaran bahan penolong maka semua yang berhubungan 

dengan bahan penolong.  

b. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok Dalam Perusahaan 

1.Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk jadi yang siap untuk di jual. Misal biaya bahan 

baku, biaya depresiasi mesin peralatan, biaya penolong dan biaya gaji 
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karyawan baik  tenaga kerja langsung maupun tidak langsung 

berhubungan dengan proses produksi, biaya tenaga kerja langsung dan 

tidak langsung di sebut dengan biaya utma (prime cost), sedankan biaya 

tenaga kerja tidak langsung dan biaya overhead pabik di sebut dengan 

biaya konversi (convesion cost). Biaya konversi merupakan biaya untuk 

mengubah bahan baku menjadi produk jadi.  

2. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan  biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk. Seperti biaya iklan, biaya angkut, biaya gaji 

karyawan pemasaran serta biaya contoh (sample). 

2. Biaya Administrasi dan Umum 

Merupakan biaya biaya untuk mengkoordinasi biaya kegiatan produksi. 

Contoh biaya karyawan bagian keuanga, bagian personalia, dan 

fotocopy.  

c. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya Dengan Yang dibiayai 

1. Biaya Langsung (Direct cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, penyebabnya karena adanya 

sesuatu yang di biayai. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. 

2. Biaya Tidak langsung (Indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang pada saat terjadinya tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang di biayai. Biaya tidak langsung dalam 

hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak 

langsung atau biaya overhead pabrik. 
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d. Penggolongan Biaya Menurut Perilakunya Dalam Hubungan Perubahan 

Volume Kegiatan 

1. Biaya variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 

2. Biaya semivariabel 

Biaya semivariabel adalah biaya yang perubahannya tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 

3. Biaya semifixed 

Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk volume kegiatan tertentu 

dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

4. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume 

tertentu. 

e. Penggolongan Biaya Berdasarkan waktu Dan Manfaat 

1. Pengeluaran Modal 

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi atau pada masa satu tahun. Pengeluaran modal ini pada 

saat terjadinya di bebankan sebagai harga pokok aktiva dan di bebankan 

dalam tahun yang menikmati manfaat dengan cara di depresiasi dan di 

amortisasi. 

2. Pengeluaran Pendapatan 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat 

dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya, 
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pengeluaran pendapatan ini di bebankan sebagai biaya dan dan dipertemukan 

dengan pendapatan yang di peroleh dari pengeluaran biaya tersebut. 

2.2.3 Klasifikasi Biaya 

Menurut carter(2009:40) biaya dalam hubungannya dengan produk 

dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Biaya Manufaktur 

Biaya manufaktur disebut juga biaya produksi atau biaya pabrik 

biasanya di definisikan dari jumlah tiga elemen biaya: bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Bahan baku 

langsung dan tenaga kerja langsung, keduanya disebut juga biaya 

utama (prime cost). Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, 

keduanya di sebut biaya konversi. 

1. Biaya Bahan Baku Langsung 

Yaitu semua bahan baku yang membentuk bagian dari produk 

jadi dan di masukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya 

produksi. 

2. Biaya Overhead Pabrik 

Yaitu tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku 

langsung menjadi produk jadi dan dapat di bebankan secara 

layak pada produk tertentu. 

3. Biaya Bahan Baku tidak Langsung 

Overhead pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak 

di telusuri secara langsung ke output tertentu. Overhead pabrik 

biasanya memasukkan semua biaya manufaktur kecuali bahan 

baku langsung dan tenaga kerja langsung. 
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4. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Yaitu biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung di telusuri 

ke konstruksi atau komposisi produk jadi. 

b. Biaya Komersial  

Biaya komersial terdiri atas dua klasifikasi umum yaitu beban 

pemasaran dan beban administrasi. 

1. Beban Pemasaran 

Beban pemasaran mencakup beban promosi, penjualan dan 

pengiriman. 

2. Beban Administrasi 

Beban administrasi termasuk beban yang terjadi dalam 

mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Namun, tidak 

semua beban seperti itu di alokasikan sebagai beban 

administrasi. 

2.2.4 Pengelompokan Biaya overhead Pabrik 

Menurut Mulyadi (2009:207) biaya overhead pabrik dapat di 

golongkan menjadi beberapa penggolongan: 

a. Biaya Bahan Penolong 

Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk 

jadi atau bahan yang juga menjadi produk namun nilainya relative 

kecil bila di bandingkan dengan harga pokok produk tersebut. 

b. Biaya Reparasi Dan Pemeliharaan 

Biaya reparasi dan pemeliharaan merupak biaya suku cadang 

(spareparts), biaya bahan baku habis pakai (factory supplies) dan 

harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan 
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perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, perumahan bangunan 

pabrik mesin dan peralatan serta kendaraan dak aktiva lain yang 

digunakan untuk keperluan pabrik.  

c. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang 

upahnya tidak dapat di perhitungkan secara langsung kepada 

produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

terdiri dari upah, tunjangan dan biaya kesejahteraan yang di 

keluarkan untuk kesejahtraan yang di keluarkan untuk tenaga kerja 

tidak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung meliputi : 

1. Karyawan yang bekerja didalam depaartemen pembantu, 

seperti departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel dan 

departemen gudang. 

2. Karyawan tertentu yang bekerja didalam departemen produksi, 

karyawan administrasi pabrik, dan mandor.  

d. Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Berlalunya Waktu 

Biaya biaya yang termasuk di dalam kelompok ini adalah biaya 

asuransi gedung, emplasemen, asuransi mesin dan peralatan, 

asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya 

amortisasi kerugian. 

e. BOP Lain Yang Secara Langsung Memerlukan Uang Tunai 

Biaya overhead pabrik yang termasuk didalam kelompok ini antara 

lain biaya reparasi yang di serahkan kepada pihak lluar 

perusahaan, biaya listrik PLN dan sebagainya. 
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f. Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Penilaian Aktiva Tetap 

Biaya biaya yang termasuk didalam kelompok ini antara lain 

adalah biaya biaya depresiasi, emplasemen pabrik, bangunan 

pabrik, mesin dan peralatan kerja yang digunakan di dalam aktiva 

perusahaan.  

2.2.5 Pengertian Proses Produksi 

   Proses produksi adalah cara, metode dan tehnik untuk 

menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa 

dengan menggunakan sumber sumber tenaga kerja mesin dan bahan 

yang ada, menurut Assauri (2004:75) proses produksi dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu : 

a. Proses Produksi Yang Terus Menerus 

Proses produksi yang terus menerus adalah proses produksi yang 

menggunakan mesin dan peralatan yang di persiapkan untuk 

memproduksi produk dalam jangka waktu yang lama tanpa 

mengalami perubahan untuk jenis produk yang sama. 

b. Proses Produksi Yang Terputus Putus 

Proses produksi yang terputus putus adalah proses produksi yang 

menggunakan waktu yang pendek dalam persiapan peralatan untuk 

perubahan yang cepat dalam menghadapi variasi produk. 

2.2.6 Pengertian Harga Pokok Produksi 

 Menurut mulyadi (2009:10) harga pokok adalah pengorbanan sumber 

ekonomi untuk memperoleh aktiva. harga pokok di gunakan untuk 

menunjukkan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengolahan aktiva yang 
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berupa persediaan bahan baku menjadi aktiva lain berupa persediaan produk 

jadi 

Sedangkan dalam bukunya Abdul Halim (1995:4)harga pokok adalah 

sebagai bagian dari harga perolehan suatu aktiva yang di tunda 

pembebanannya di masa yang akan datang. 

Namun secara umum harga pokok adalah jumlah seluruh biaya yang di 

keluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menhasilkan 

suatu barang atau jasa yang siap dijual. Dari pengertian diatas dapat di 

simpulkan bahwasannya harga pokok produksi adalah seluruh biaya dalam 

perusahaan manufaktur yang di gunakan untuk mengolah bahan baku menjadi 

barang atau jasa siap jual.   

2.2.7 Tujuan Penentuan Harga Pokok Produksi 

 Mulyadi (2009:39) informasi harga pokok yang di hitung untuk jangka 

waktu tertentu untuk bermanfaat bagi manajemen untuk : 

a. Menentukan Harga Jual Produk 

b. Memantau Realisasi Biaya Produksi  

c. Menghitung Laba atau Rugi Periodik 

d. Menentukan Harga Pokok atau Persediaan Produk Jadi dan Produk 

dalam proses Yang Disajikan Didalam Neraca. 

2.2.8 Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi 

Mulyadi (2009:65)  dalam produksi yang melakukan produksi masa, 

informasi harga pokok produksi yang di hitung sangat bermanfaat bagi 

manajemen: 
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a. Menentukan Harga Jual Produk 

Perusahaan yang berproduksi secara masal memproses produknya hanya 

utuk memenuhi persediaan di gudang, dengan demikian biaya produksi di 

hitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya 

produksi persatuan produk.  

b. Memantau Realisasi Biaya Produk 

Akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi 

yang di keluarkan alam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah 

proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang 

diperhitungkan sebelumnya. pengumpulan biaya produksi untuk jangka 

waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga 

pokok proses.  

c. Menghitung Laba atau Rugi Bruto Pada Periode Tertentu 

Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui 

kontribusi itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen 

untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya di 

keluatkan untuk periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau 

rugi bruto tiap periode.  

d. Menentukan Harga Pokok Persediaan Barang Jadi Dan Barang 

Dalam Proses Yang Disajikan Didalam Neraca 

Didalam neraca manajeme harus menyajikan harga pokok persediaan 

produk yang di tanggal neraca masih dalam proses, dengan tujuan 

manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. 

berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut manajemen dapa 
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menentukan biaya produksi yang melekat pada produk yang tercantum 

dalam neraca.  

2.2.9 Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Dalam sistem pehitungan biaya standar, biaya di bebankan pada produk 

dengan standar kualitas. dalam sistem perhitungan biaya normal menghitung 

biaya overhead untuk menghitung harga pokok produk, tapi membebankan 

bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan 

penggunaan biaya aktual. overhead di bebankan dengan menggunakan tarif 

yang di anggarkan dan aktivitas aktual.  

2.2.10 Hubungan Harga Pokok Produksi Dengan Harga Jual 

Dari pembahasan poin sebelumnya dapat kita ketahui bahwasannya 

manfaatn informasi harga pokok produksi salah satunya adalah untuk 

menentukan harga jual produk. 

a. Pengertian Harga Jual 

Harga merupakan suatu hal penting, dimana harga merupakan komponen 

besar dari kepuasan konsumen. Nilai  produk adalah apa yang dirasakan 

konsumen jadi pembeli menetapkan nilai produk dari dari sudut pandang 

produsen, harga tentu saja mempunyai peranan yang sangat penting, 

dimana harga ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang ingin 

mereka peroleh. Banyaknya jumlah produk sangat dipengaruhi oleh harga 

jual produk itu sendiri. Jadi harga jual merupakan hal penting atas suatu 

produk yang dijual baik bagi produsen maupun konsumen. 
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Menurut Supriyanto pengertian harga jual dalam buku Akuntansi 

Manajemen 3, Harga adalah nilai barang atau jasa yang diungkapkan  

dalam satuan rupiah (Rp) atau satuan nilai uang lainnya. Sedangkan harga 

jual adalah nilai yang dibebankan kepada pembeli atau pemakai barang 

atau jasa. Dalam hal ini harga jual merupakan suatu yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang atau jasa serta 

pelayanannya. Dalam Manejemen Tradisional, produsen menentukan 

harga jual produk atau jasa dengan berangkat dari taksiran biaya penuh 

(Full Cost) produk atau jasa kemudian ditambah dengan laba yang 

diharapkan, sehingga formula harga jual produk atau jasa terlihat sebagai 

berikut,  Mulyadi dalam bukunya Sustem Perencanaan dan Pengendalian 

Manajemen (2001:60) sebagai berikut “Harga Jual adalah Biaya Penuh 

(Full Cost) ditambah Laba memadai yang diharapkan” 

Pada prinsipnya rumus perhitungan harga jual adalah seperti yang 

dipaparkan oleh Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen (1993:81) 

sebagai berikut: 

  Harga Jual = biaya produksi + biaya non produksi + laba yang di harapkan 

Tujuan pokok dari penentuan harga jual adalah sebagai berikut: 

1. Mencapai Target Penjualan (return on investmen) 

2. memaksimumkan laba 

3. Meningkatkan penjualan dan mempertahankan atau memperluas 

pangsa pasar 

4. Menstabilkan harga 
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b. Penentuan Harga Jual 

 penentuan harga jual adalah sebuah koordinasi yang rumit sehingga 

dibutuhkan koordinasi dari ahli statistik, pemasaran tehnik industri dan 

akuntansi. Penempatan harga jual memertlukan banyak fakta dan sebagian 

diantaranya tidak dapat dikendalikan. penetapan harga jual sering berakibat 

fatal pada masalah keuangan perusahaan yang sekaligus akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. contohnya, kerugian yang 

terus menerus atau menimbunnya produk di gudang karena macetnya 

pasaran. 

 dalam penetapan harga produk atau jasa merupakan fungsi manajer 

yang penting. dimana kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu 

panjang tergantung pada keputusan harga jual,  Dimana harga jual yang 

ditetapkan harus mampu menentukan semua biaya yang menghasilkan laba 

jangka panjang sehingga dapat menghasilkan return yang wajar bagi 

perusahaan serta dapat mempertahnkan dan mengembangkan perusahaan. 

Dalam penetapan harga jual dapat dihubungkan dengan sebagai berikut: 

1. Kebijakan penetapan harga jual 

penetapan harga jual merupakan pertanyaan sikap manajemen terhadap 

harga jual. Dalam hal ini, pihak manajemen tidak menentukan gharga 

jual namun, menetapkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan 

aturan dasar yang perlu diikuti dalam penetapan harga jual. 

2. Keputusan penetapan harga jual 

Keputusan penetapan harga jual merupakan penetapan harga jual produk 

atau jasa suatu organisasi yang umumnya dibuat cukup pendek. 
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keputusan ini diperoleh dari kebijakan penetapan harga jual, 

pemanfaatan kapasitas dantujuan organisasi.  

c. Faktor Yang Mempengaruhi Penentapan Harga Jual 

beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual, baik di lihat 

dari barang yang akan dijual atau besarnya biaya untuk membuat barang 

tersebut. beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual: 

1. Faktor laba yang di inginkan 

2. Faktor produk atau penjualan produk tersebut 

3. Faktor biaya dan produk tersebut 

4. Faktor dari luar perusahaan (konsumen)  

2.2.11 Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Sebelum menghitung biaya suatu produk. perhitungan harus di buat 

mengenai sistem akuntansi biaya dan metode penilaian yang di gunakan. pada 

perusahaan yang menggunakan metode harga pokok produksi memiliki 

karakteristik sebagai berikut; 

a. Tujuan produksi perusahaan untuk melayani pesanan pembeli yang 

bentuknya tergantung pada spesifikasi pesanan, sehingga setiap 

produksi terputus putus dan identifikasinya dapat dipisah secara 

jelas. 

b. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan tujuan 

dapat dihitung harga pokok pesanan dengan relatif dan adil. 

c. Jumlah total harga pokok dalam pesanan tertentu di hitung pada 

saat pesanan tersebut selesai dengan menjumlahkan biaya yang di 

bebankan pada perusahaan tersebut. 
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d. Pesanan yang sudah selesai di masukkan kedalam gudang dan di 

serahkan tergantung pada tanggal berapa pesanan harus di 

serahkan. 

 Menurut Riborn dan Kinney (2009:206) metode perhitungan 

harga pokok produksi di kelompokkan menjadi beberapa kelompok: 

a. Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi  Berdasarkan 

Pengumpulan biaya. 

1) System Perhitungan Biaya Berdasarkan Pesanan 

Digunakan oleh perusahaan yang embuat jumlah relative kecil dalam 

produk atau jasa yang berbeda sesuai dengan spesifikasi yang di desain 

oleh pembeli. untuk perusahaan yang menyediakan output berdasarkan 

pesanan, biaya produksi harus berada pada tingkat atau pada jenis produk 

atau pelanggan. dengan begitu sistem perhitungan biaya berdasarkan 

pesaan lebih besar dan rumit di banding system perhitungan biaya 

berdasarkan proses. metode ini hanya di gunakan oleh perusahaan yang 

memproduksi berdasarkan pesanan.  

2) System Perhitungan Berdasarkan Proses 

Digunakan oleh perusahaan yang membuat produksi dengan jumlah besar 

dengan perhitungan proses manufaktur besar. Mulyadi (2009: 69) dalam 

perusahaan yang berproduksi massa.  

3) Metode activity based costing (ABC) system 

Ativity based costing merupakan metode perbaikan dari system tradisional. 

dalam metode ini dasar pengelompokan biaya berdasarkan aktivitas dalam 

setiap klompok biaya. metode ini sangat akurat karena menggunakan jenis 
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pemicu biaya yang sangat banyak sehingga pengukuran sumber daya yang 

di gunakan lebih akurat.   

b. Metode Perhitungan Harga Pokok Berdasarkan Elemen Biaya Yang 

Didasarkan Pada Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi. 

1) Full costing 

Mulyadi (2005: 17) full costing merupakan metode pngumpulan kos 

produksi  yang menghitung semua unsur biaya pada kost produksi, yang 

terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik 

tetap, dan biaya overhead pabrik tidak tetap. dengan demikian unsur biaya 

produksi pada metode ful costing adalah: 

Biaya Bahan Baku   xxx 

Biaya Tenaga Kerja Langsung  xxx 

Biaya Overhead Pabrik Variabel  xxx 

Biaya Overhead Pabrik Tetap  xxx + 

Harga Pokok Produksi   xxx 

2) Variabel costing 

Mulyadi (2005:18) variabel costing merupakan pengumpulan harga pokok 

produksi yang terdiri dari biaya bahan baku biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik variabel. dengan demikian cara perhitungan 

variabel coting sebagai berikut. 

Biaya Bahan Baku   xxx 

Biaya Tenaga Kerja Langsung  xxx 

Biaya Overhead Pabrik Variabel  xxx  + 

Harga Pokok Produksi   xxx 
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2.2.12 Perbedaan Metode full costing dan variabel costing 

a. Perbedaan Metode full costing jika di tinjau dari penentuan HPP 

full costing  memebebankan seluruh biaya produksi, baik yang 

berprilaku tetap maupu yang berprilaku variabel kepada produk. dalam 

metode ini biaya overhead pabrik atau yang bersifat tetap maupun variabel 

di bebankan kepada produk yang di produksi berdasarkan tarif yang di 

tentukan di muka pada kapasita normal atau diatas dasar biaya overhead 

pabrik yang sesungguhnya. oleh karena itu biaya overhead pabrik tetap 

akan tetap melekat pada harga pokok persediaan barang dalam prosesdan 

persediaa barang jadi. 

variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi 

yang hanya membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga produk. 

dlam Variabel costing biaya overhead pabrik di simpan dalam bentuk biaya 

cost period bukan sebagi unsur dalam harga pokok produk. 

b. Perbedaan metode full costing dan variabel costing jika ditinjau dari 

laporan laba rugi 

  Jika di lihat dari pelaporan laba rugi metode variabel costing 

terletak pada klasifikasi pos pos yang di sajikan dalam laporan laba 

rug. sedangkan full costing menitik beratkan pada penyajian biaya 

sesuai dengan prilakunya dan hubungannya dengan volume kegiatan 

biaya dalam satu kelompok sendiri yang harus di penuhi dari laba 

kontribusi yang di peroleh sebelum timbul laba bersih. 

Tarif BOP variabel =  Biaya Overhead Pabrik variabel                

      produksi 
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Tarif BOP tetap  =   BOP tetap     

            Produksi 

2.2.13 Penentuan Harga Pokok Produksi Menurut full costing 

Pokok Produksi Menurut Metode Full Costing 

 Persediaan Barang      xxx

 Ditambah : 

 Biaya Bahan Baku: 

 Persediaan bahan baku awal   xxx 

Ditambah: Pembelian    xxx 

  Tersedia dipakai    xxx 

Dikurangi: pers. Bahan baku awal          (xxx)       

  Bahan baku siap pakai     xxx 

  Biaya tenaga kerja langsung     xxx 

  Biaya overhead pabrik: 

   Tenaga kerja tidak langsung  xxx 

 Listrik dan air    xxx 

 Bahan habis pakai pabrik  xxx 

Penyusutan gedung pabrik  xxx 

Penyusutan mesin   xxx 

Total biaya overhead pabrik    xxx 

Total biaya produksi                xxx 

Total biaya barang      xxx 

Dikurangi: 

Persediaan barang akhir                  (xxx) 

Harga pokok produksi              xxx 
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2.2.14 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi Dengan full costing 

 Di dalam bukunya (Mulyadi, 1999) menjelaskan bahwasannya di 

dalam metode pengumpulan harga pokok produksi di bagi menjadi 

dua bagian yaitu di bagi menjadi dua bagian yaitu Biaya Produksi dan 

Nonproduksi. 

a. Biaya Produksi 

Untuk mengolah atau membuat bahan baku menjadi barang yang 

siap jual atau barang jadi  maka di perlukan maka di perlukan 

bahan baku, tenaga kerja langsung,tenaga kerja tidak langsung dan 

masih banyak lainnya. Semua ini hanya bisa di dapatkan jika 

perusahaan mengorbankan sesuatu untuk memenuhi segala 

kebutuhannya dan segala sesuatu untuk keperluannya (uang kas 

perusahaan). Kas perusahaan di keluarkan untuk membeli bahan 

baku dan bahan penolong lainnya serta untuk membayar para 

pekerja selama proses produksi.  

b. Biaya Nonproduksi 

Biaya Nonproduksi adalah biaya yang di keluarkan oleh perusahaan 

selama proses produksi, biaya produksi di antaranya; 

1) Biaya pemasaran 

2) Biaya administrasi dan umum 

3) Biaya langsung 

4) Biaya tidak langsung 

 

2.2.15 Tujuan Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan full costing 

Tujuan penentuan metode full costing adalah untuk penentuan harga pokok 

produksi yang memperhitungkan semua biaya produksi kedalam harga pokok 



28 
 

produksi.  yang terdiri dari iaya bahan baku tenaga kerja lang sung biaya 

overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik tidak tetap. 

Perbedaan utama antara biaya perhitungan ful costing dan variabel costing  

terletak pada perlakuan biaya overhead pabrik. perhitungan dengan pendekatan 

full costing menghitung biaya overhead pabrik tetap dan variabel. sedangkan 

metode variabel costting  hanya menghitung biaya overhead vaeriabel saja. 

dari perbandingan di atas maka sebaiknya perusahaan menggunaan 

perhitungan metode full costing saja karena perusahaan yang di maksud pada 

kasus ini dadal perusahaan manufaktur  yang menggunakan harga metode 

proses dalam metod pengumpulan biayanya sehingga perusahaan yang 

mengumpulkan biaya berdasarkan harga pokok proes mengolh bahan baku 

menjadi produk selesai dengan tujuan memenuhi persediaan. 

Didalam penelitian ini peneliti memfokuskan perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode full costing, dikarenakan perusahaan sepatu Karya 

Mandiri SL merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang dalam 

perhitungan harga pokok produksinya menghitung dari pembelian bahan baku, 

barang dalam proses hingga barang siap jual. Efisiensi penggunaan metode full 

costing dinilai menjadi cukup baik didalam penggunaannya pada UMKM 

Karya Mandiri SL karena terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat 

digunakan oleh perusahaan sebagai pengambilan keputusan jangka panjang, 

selain itu adapun kelebihan metode full costing adalah : 

1) Sebagai alat unruk membuat rencana jangka panajang, dengan metode ini 

memudahkan pihak manajemen untuk memperoleh sisten informasi yang 

relevan guna pengambilan keputusan jangka panjang perusahaan. 
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2) Lebih praktis, hal ini karena didalam penggunaan metode full costing pihak 

manajemen tidak perlu melakukan perubahan laporan keuangan yang di 

peruntukkan bagi kepentingan eksternal dan kepentingan pajak. 

3) Tidak perlu di adakannya pemulihan biaya tetap atau variable sehingga 

lebih menghemat waktu. 

Sedangkan kelemahan dalam metode full costing adalah sebagai berikut: 

1) Pengendalian biaya sulid dilakukan, hal ini disebabkan karena dalam full 

costing biaya overhead pabrik tetap ikut didalam biaya produksi, akibat 

dari hal tersebut pihak manajemen kurang memperhatikan tentang periode 

cost tertentu yang dapat di kendalikan. 

2) Informasi yang diperoleh dalam metode full costing  di anggap kurang 

relevan untuk pengambilan keputusan jangka pendek perusahaan, hal ini 

disebabkan karena biaya tetap yang di perhitungkan didalam biaya 

produksi tidfak mengalami perubahan seiring dengan volume kegiatan 

didalam perusahaan. 

Maka dari itu penggunaan metode full costing pada UMKM Karya 

Mandiri SL dinilai lebih efektif sebab didalam penggunaan metode full 

Costing ini yang dihitung semua biaya dan perusahaan yang dimaksudkan 

adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok 

proses dalam metode pengumpulan biayanya, sehingga perusahaan yang 

mengumpulkan biayanya menggunakan harga pokok proses mengolah bahan 

baku menjadi produk selesai dengan tujuan mengisi persediaan. 
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2.2.16 Efisiensi  

Efisiensi berasal dari bahasa latin efficere yang artinya menghasilkan 

atau menjadikan. Sebuah aktivitas atau tindakan yang kita lakukan dapat 

dikatakan efisiensi jika mencapai hasil maksimal. Jadi efisiensi adalah 

apabila pengorbanan atau usaha yang kita lakukan sebanding dengan hasil 

yang maksimal yang kita peroleh. Menurut para ahli efisiensi adalah 

menggunakan sumber daya yang minimal untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Efisiensi memeandang  sesuatu dengan terfokus pada suatu tujuan, 

efisiensi sendiri bersifat membandingkan antara masukan dan keluaran yang 

diterima. Pengertian efisiensi menurut para ahli: 

1. Menurut Dearden efisiensi adalah kemampuan unit usaha dalam meraih 

tujuan yang ingin dicapai, efisiensi sering dikaitkan pada tujuan yang ingin 

dicapai perusahaan. 

2. Menurut Emerson efisiensi adalah keberhasilan optimal yang diraih dengan 

bahan yang terbatas, efisiensi adalah usaha dalam meraih tujuan agar 

tercapai dengan maksimal meskipun dengan kemampuan yang terbatas 

3. Menurut Maryamah efisiensi adalah pembandingan antara rencana 

penggunaan masukan denga penggunaan keluaran. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah 

kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya untuk mendapatkan 

hasil yang diinginkan dengan menggunakan input serendah rendahnya untuk 

menghasilkan output semaksimalnya. 

 

 


