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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Lasena (2013) meneliti Analisis Penentuan Harga pokok Produksi Pada PT. 

Dimembe Nyiur Agripro. Manajemen perusahaan harus merencanakan dan 

mengendalikan dengan baik faktor penentu laba yaitu pendapatan dan biaya, agar 

perusahaan mampu menciptakan laba. Penelitian ini dilakukan disebuah 

perusahaan manufaktur, dimana dalam penelitian ini dianalisis penentuan harga 

pokok produksi dan PPh badan pasal 25 pada PT. Dimembe Nyiur Agripro. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenalkan penentuan harga 

pokok produksi pada PT. Dimembe Nyiur Agripro.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis deskriptif. Jenis data 

yang digunakan adalah data kualitatif, merupakan data disajikan secara deskriptif 

atau berbentuk uraian dan data kuantitatif, merupakan data yang disajikan dalam 

bentuk angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Dimembe Nyiur 

Agripro menerapkan metode full costing dalam menentukan harga pokok produksi. 

Dengan menggunakan variable costing diperoleh harga pokok produksi yang lebih 

rendah dibandingkan dengan metode full costing yaitu Rp 21.666.362.600 dan 

dengan menggunakan variable costing Rp 21.620.268.600. PPh pasal 25 (angsuran) 

yang harus dibayar PT. Dimember Nyiur Agripro setiap bulan Rp 29.587.288,-.  
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Perbedaan utama antara metode full costing yang digunakan perusahaan 

dengan metode variable costing terletak pada perlakuan biaya overhead pabrik. 

Dalam metode full costing menggunakan biaya overhead tetap dan biaya variabel, 

sedangkan metode variable costing hanya mengguanakan biaya overhead variabel 

saja.  

Batubara (2013) meneliti Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan 

Metode Full Costing Pada Pembuatan Etalase Kaca dan Aluminium  di UD. Istana 

Aluminium Manado. Penentuan harga pokok produksi sangat penting, karena 

semakin meningkatkan persaingan yang terjadi antar perusahaan dalam 

menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang cukup bersaing 

penelitian ini dilakukan pada UD. Istana Aluminium yaitu perusahaan yang 

memproduksi etalase kaca dan aluminium.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengalokasian 

dan perhitungan harga pokok produksi etalase kaca dan aluminium dengan metode 

perusahaan dan metode full costing. Jenis data yang digunakan adalah data 

kuantitatif yaitu berupa analisis dan data biaya produksi, sumber data yaitu data 

primer hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik perusahaan dan observasi, 

serta data sekunder bersumber dari studi pustaka beserta literatur lainnya 

mendukung penulisan penelitian ini. Dalam pengumpulan harga pokok produksi 

perusahaan juga menggunakan sistem harga pokok proses, dimana pengumpulan 

harga pokok dalam satu bulan berjalan.  
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perhitungan harga pokok 

produksi sebagai dasar penetapan harga jual menurut metode full costing lebih baik 

dalam menganalisis biaya produksi, hal ini disebabkan perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode full costing tidak memasukkan biaya administrasi dan 

umum ke dalam biaya overhead, karena biaya-biaya tersebut merupakan komponen 

biaya pada laporan rugi laba perusahaan.    

 Pricilia (2014) meneliti Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam 

Menetapkan Harga Jual Pada UD. Martabak Mas Narto di Manado. 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 

kebutuhan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam 

menetapkan harga jual martabak sudah sesuai dengan perhitungan akuntansi biaya. 

 Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis 

menggunakan metode full costing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan 

perhitungan (HPP) dilakukan dengan menggunakan intuisi atau naluri dari 

pimpinan perusahaan. Hasil akhir bahwa HPP menurut perusahaan UD. Martabak 

Mas Narto lebih tinggi dari pada HPP yang telah ditentukan berdasarkan 

perhitungan akuntansi biaya. Sebaiknya pimpinan menganalisis kembali berapa 

seharusnya harga jual yang sesuai dengan permintaan masyarakat pada umumnya, 

dan untuk menentukan kelayakan harga jual perusahaan dapat meminimalisir 

kerugian karena calon pembeli tidak berpindah.  
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 Samsul (2013) meneliti Perbandingan Harga Pokok Produksi Full costing 

dan Variable Costing Untuk Harga Jual CV. Pyramid. Perhitungan harga pokok 

produksi merupakan hal yang sangat penting mengingat manfaat informasi harga 

pokok produksi adalah untuk menentukan harga jual produk yang akan disajikan 

laporan posisi keuangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis 

perbandingan metode full costing dan variable costing dalam perhitungan harga 

pokok produksi untuk penentuan harga jual pada CV. Pyramid. 

 Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Data yang digunakan, data 

kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif yaitu 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hasil 

penelitian dan perhitungan, adanya kelemahan dalam perhitungan harga pokok 

perusahaan. Berdasarkan perbandingan metode full costing dan variable costing 

dalam perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan, metode full costing 

memiliki angka nominal jauh lebih tinggi daripada metode variable costing.  

 Karena disebabkan dalam perhitungan harga pokok produksi pada metode 

full costing memasukkan semua akun biaya baik yang berjenis variabel maupun 

tetap. Perusahaan sebaiknya memasukkan akun-akun seperti biaya penyusutan 

gedung pabrik, biaya penyusutan mesin dan peralatan serta biaya asuransi dalam 

harga pokok produksi dan penentuan harga pokok produk menjadi lebih tepat. 
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 Macpal (2014) meneliti Analisis Perhitungan Harga Pokok penjualan 

Barang Produksi Pada Jepara Meubel Di Kota Bitung. Perhitungan harga pokok 

penjualan sangat penting karena bertujuan untuk menetapkan harga jual yang tepat 

dan mampu bersaing. Penetapan harga ini merupakan salah satu keputusan yang 

penting bagi manajemen, sama halnya dengan perhitungan harga pokok penjualan 

pada jepara meubel di kota bitung. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka 

metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif dengan 

mengambil data harga pokok penjualan dari data perusahaan, lalu mengambil 

landasan-landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian 

membandingkan kedua data tersebut.  

 Setelah itu menganalisis langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam 

perhitungan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan harga 

pokok penjualan pada jepara meubel belum dapat dikatakan efektif, disebabkan 

perusahaan belum memperhitungkan biaya non prooduksi, dimana biaya-biaya 

tersebut juga termasuk biaya yang dikeluarkan perusahaan walaupun tidak 

termasuk dalam biaya produksi satu set kursi dan meja tamu. Terdapat perbedaan 

harga jual antara perusahaan dan hasil setelah dievaluasi dengan metode full 

costing, karena biaya non produksi diperhitungkan sesuai dengan rumus yang 

dihasilkan lebih tinggi dari perusahaan. Diharapkan jepara meubel dapat meninjau 

kembali perhitungan harga pokok penjualan.  

 Dilihat dari penelitian terdahulu di atas, peneliti cenderung memilih objek 

perusahaan yang kecil dan menengah dan menggunakan perhitungan harga pokok 

produksi. Hal itu dikarenakan persaingan serta adanya pasar bebas yang harus 
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dihadapi dan akan menjadi ancaman bagi perusahaan khususnya yang kecil maupun 

menengah. Untuk alasan ini, perusahaan harus mampu menciptakan fondasi yang 

kuat. Persaingan harga dan kualitas maka perusahaan dituntut untuk dapat 

mengambil keputusan yang tepat agar bisa bertahan dalam dunia usaha.    

2. Kajian teori 

A) Pengertian biaya 

 Mulyadi (2010) menyatakan bahwa dalam arti luas biaya adalah 

pengorbanan  sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi 

atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti 

sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonnomi untuk 

memperoleh aktiva. Menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah (2012) 

biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh 

barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai masa 

manfaat melebihi satu periode akuntansi. Dan menurut Carter dan usry (2006) biaya 

adalah nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam 

akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh 

penyusutan saat ini atau di masa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva 

lain. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2006) biaya adalah kas atau nilai 

ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi. 

Dikatakan ekuivalen kas karena sumber nonkas dapat ditukar dengan barang atau 

jasa yang diinginkan. Sedangkan menurut Baldric dkk (2013) biaya adalah kos 
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barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk 

memperoleh pendapatan.  

 Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa biaya 

adalah sejumlah uang yang dipakai untuk melakukan kegiatan tertentu dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan atau bisa juga dikatakan suatu pengorbanan yang 

digunakan untuk memperoleh manfaat.  

B) Klasifikasi biaya 

 Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokkan secara sistematis atas 

keseluruhan elemen yang ada ke dalam golongan tertentu yang lebih ringkas untuk 

dapat memberikan informasi yang lebih penting. Pada dasarnya biaya dapat 

diklasifikasikan berdasarkan pada hal-hal berikut: 

1. Klasifikasi biaya atas dasar objek pengeluaran 

 Menurut Mulyadi (2010) merupakan klasifikasi paling sederhana, karena 

berupa penjelasan singkat dari objek pengeluaran. Misalnya pengeluaran adalah 

bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar 

disebut biaya bahan bakar. Klasifikasi biaya ini juga bermanfaat untuk perencanaan 

perusahaan secara menyeluruh pada umumnya untuk kepentingan penyajian 

laporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. 

2. Klasifikasi biaya atas dasar hubungan biaya dengan produk 

 Menurut Baldric dkk (2013) biaya erat hubungannya dengan produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Biaya yang terjadi ada yang dapat dengan mudah 
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ditelusuri ke suatu produk dan ada yang sulit. Dalam hubungannya dengan produk, 

biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan: 

a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang dapat ditelususri ke produk. 

Contohnya adalah bahan baku. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

membeli bahan baku, dapat dengan mudah ditelusuri ke dalam produk.  

  Pada perusahaan pembuat ban, karet merupakan bahan baku. Sehingga 

perusahaan dapat menelusuri jumlah karet yang digunakan sekaligus jumlah 

biaya karet yang diperlukan untuk membuat satu unit ban. 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang tidak dapat secara 

langsung ditelusuri ke produk. Contohnya adalah sewa  peralatan pabrik.  

  Perusahaan ban, pada contoh sebelumnya, mencatat besarnya sewa 

peralatan pabrik untuk satu tahun. Meskipun demikian. Perusahaan akan 

kesulitan dalam menghubungkan antara sewa peralatan pabrik dan banyaknya 

ban yang dapat diproduksi.  

3. Klasifikasi biaya atas dasar hubungan biaya dengan volume kegiatan 

 Menurut Carter dan Usry (2006) beberapa jenis biaya berubah secara 

proposional terhadap perubahan dalam volume produksi atau output, sementara 

yang lainnya tetap relatif konstan dalam jumlah. Kecenderungan biaya untuk 

berubah terhadap output harus dipertimbangkan oleh manajemen jika manajemen 

ingin sukses dalam merencanakan dan megendalikan biaya. biaya diklasifikasikan 

menjadi tiga yaitu: 
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a. Biaya variable adalah jumlah total biaya variabel berubah secara proposional 

terhadap perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan. Dengan kata lain, 

biaya variabel menunjukkan jumlah per unit yang relatif konstan dengan 

berubahnya aktivitas dalam rentang yang relevan. Biaya variabel biasanya dapat 

dibebankan ke departemen operasi dengan cukup mudah dan akurat, dan dapat 

dikendalikan oleh supervisor pada tingkat operasi tertentu. contohnya adalah 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, upah lembur, bahan bakar, 

perlengkapan, royalti, biaya komunikasi.  

b. Biaya tetap adalah biaya yang bersifat konstan secara total dalam rentang yang 

relevan. Dengan kata lain, biaya tetap per unit semakin kecil seiring dengan 

meningkatnya aktivitas dalam rentang yang relevan. contohnya adalah gaji 

direktur produksi, biaya sewa bangunan atau pabrik, asuransi pabrik, depresiasi 

gedung pabrik, pajak properti, pemeliharaan dan perbaikan gedung dan 

bangunan. .  

c. Biaya campuran adalah biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan 

perusahaan tetapi tidak secara proposional. Bila tidak ada kegiatan atau volume 

kegiatan nol biaya campuran tidak akan menjadi nol, Tetapi bila volume 

kegiatan bertambah banyak, biaya campuran akan bertambah banyak. 

Contohnya tagihan listrik, biaya telepon, biaya angkutan, asuransi kompensasi, 

asuransi kecelakaan dan kesehatan, pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin 

pabrik. .  
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4. Klasifikasi biaya atas dasar manfaat 

 Menurut Mulyadi (2010) atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat 

dibagi menjadi dua: 

a. Biaya pengeluaran modal  

  pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi (periode akuntansi adalah satu tahun kalender). Pengeluaran 

modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai kos aktiva, dan dibebankan 

dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara depresiasi, 

diamortisasi atau dideplesi. Contohnya yaitu pengeluaran untuk pembelian 

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

besaran, untuk riset dan pengembangan produk. 

b. Biaya pengeluaran penghasilan  

  Pengeuaran penghasilan adalah biaya yang mempunyai manfaat dalam 

periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya, 

pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan 

pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contohnya yaitu 

biaya iklan, biaya tenaga kerja 

5. Klasifikasi biaya atas dasar fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan 

 Menurut Mulyadi (2010) biaya-biaya dalam manufaktur atas dasar fungsi-

fungsi pokok dalam perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut: 1) biaya 

produksi yaitu biaya–biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 
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produk jadi yang siap dijual. 2) biaya administrasi dan umum yaitu biaya-biaya 

untuk mengkoordinasi kegiatan produk dan pemasaran produk. 3) biaya pemasaran 

yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. 

C) Biaya produksi 

 Menurut Baldric dkk (2013) menyatakan biaya produksi adalah biaya yang 

terjadi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya produksi dapat 

diklasifikasikan lebih lanjut sebagai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik. Klasifikasi biaya produksi sebagai berikut:  

1. Biaya bahan baku 

 Biaya bahan baku merupakan besarnya nilai bahan baku yang dimasukkan 

ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Biaya bahan baku 

merupakan bagian penting biaya barang yang digunakan untuk memproduksi 

barang jadi. Contoh: kayu merupakan bahan baku langsung dari perusahaan mebel 

dan kertas merupakan bahan baku dari perusahaan buku. Karena pada kayu maupun 

kertas memiliki nilai bahan yang paling banyak dalam pembuatan produk. Biaya 

bahan penolong merupakan bahan yang tidak dapat diidentifikasi ke produk atau 

bahan yang nilainya relatif tidak signifikan dibandingkan dengan nilai produk jadi. 

Contoh: kertas amplas dan paku pada perusahaan mebel, tinta dan lem pada 

perusahaan buku. Karena jumlahnya tidak material, dianggap sebagai bahan 

penolong dan akan  dikelompokkan ke dalam biaya overhead pabrik.   
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 Dalam penentuan biaya bahan baku terdapat beberapa metode untuk 

mengatasi masalah perubahan harga bahan dalam kaitannya dengan penentuan 

biaya bahan yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 

a. Metode identifikasi khusus, biaya bahan yang digunakan diidentifikasi sesuai 

dengan harga perolehannya pada saat dibeli. 

b. Metode rata-rata, biaya bahan yang digunakan ditentukan berdasarkan harga 

perolehan rata-rata bahan tersebut. 

c. Metode masuk pertama keluar pertama (MPKP), biaya bahan yang digunakan 

diasumsikan berasal dari harga perolehan bahan yang lebih dahulu dibeli.  

d. Metode masuk terakhir keluar pertama (MTKP), biaya bahan yang digunakan 

diasumsikan berasal dari harga perolehan bahan yang lebih akhir dibeli.    

2. Biaya tenaga kerja 

 Biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya biaya yang terjadi untuk 

menggunakan tenaga karyawan dalam mengerjakan proses produksi. Biaya tenaga 

kerja langsung dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah 

biaya tenaga kerja yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang jadi. 

Upah para pemotong kain dalam perusahaan pakaian, upah karyawan bagian 

produksi, dan upah karyawan bagian pembungkus akhir barang jadi adalah contoh 

biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsusng adalah 

upah gaji tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produksi barang 

jadi. Biaya tenaga kerja tidak langsung dikelompokkan sebagai biaya overhead 
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pabrik. Contoh biaya tenaga kerja tidak langsung adalah gaji mandor dan gaji 

kepala bagian produksi. 

3. Biaya overhead pabrik 

 Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang terjadi di pabrik selain 

biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan penolong dan 

biaya tenga kerja tidak langsung adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead 

pabrik lain adalah sewa pabrik, depresiasi peralatan pabrik, dan asuransi pabrik. 

Biaya overhead pabrik sulit ditelusuri ke suatu produk, beberapa permasalahan 

yang terjadi menyangkut biaya overhead pabrik salah satunya adalah waktu 

terjadinya biaya overhead pabrik yang tidak sama. Ada biaya overhead pabrik yang 

terjadi secara musiman, seperti perbaikan dan pemeliharaan mesin. Ada biaya 

overhead pabrik yang dicatat diakhir periode, seperti biaya depresiasi dan biaya 

asuransi. Tetapi, ada pula biaya overhead yang terjadi akibat dipicu proses 

produksi, seperti biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. 

 Adanya permasalahan menyebabkan perusahaan harus membuat kebijakan 

untuk membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan  di 

muka, yaitu tarif yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik. 

Dasar pembebanan dapat menggunakan jam kerja mesin, jam tenaga kerja, biaya 

tenaga kerja, dan lain-lain.  

Tarif biaya overhead pabrik =  
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛
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D) Harga pokok produksi  

 Harga pokok produksi menurut Bastian dan nurlela (2010) adalah kumpulan 

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

biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan 

dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada 

periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi 

apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir. Sedangkan 

menurut Raiborn dan kinney (2011) merupakan total produksi biaya barang-barang 

yang telah selesai dikerjakan dan di transfer ke dalam persediaan barang jadi selama 

sebuah periode.  

E) Manfaat informasi harga pokok produksi  

 Menurut Mulydi (2010) dalam perusahaan yang berproduksi massa, 

informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu 

bermanfaat bagi manajemen untuk: 

1. Menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massa memproses 

produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian biaya 

produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi 

biaya produksi per satuan produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya 

produksi per unit merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di 

samping informasi biaya lain serta informasi nonbiaya. 

2. Menentukan realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu 

tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi 

biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanan rencana 
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produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk 

mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu 

tertenntu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi biaya 

produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan 

metode harga pokok proses. 

3. Menghitung laba atau rugi broto periode tertentu. Untuk mengetahui apakah 

kegiatan produksi dari pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu 

menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen 

memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk 

memproduksi produk dalam periode tertentu. 

4. Menentukan harga pokok persediaan jadi dan produk dalam proses yang 

disajikan dalam neraca. Di dalam manajemen, manajemen harus menyajikan 

harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal 

neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu 

menyelenggarakan catatan biaya produksi setiap periode. 
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F) Laporan harga pokok produksi  

Persediaan produk jadi awal      xxx 

Persediaan produk dalam proses awal   xxx 

Biaya produksi:  

 Persediaan awal bahan baku  xxx 

 Pembelian    xxx + 

 Tersedia dipakai   xxx 

 Persediaan akhir bahan baku  xxx _ 

 Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja      xxx 

Biaya overhead pabrik    xxx + 

Total biaya produksi      xxx + 

        xxx 

Persediaan produk dalam proses akhir   xxx _ 

Produk jadi setelah proses      xxx + 

Total persediaan barang jadi       xxx 

Persediaan produk jadi akhir      xxx _ 

Harga pokok produksi       xxx 

G) Metode penentuan harga pokok produksi 

 Mulyadi (2010) metode penentuan kos produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua 

pendekatan: full costing dan  variable costing. 
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1. 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 berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian biaya 

produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini: 

Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja langsung  xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  xxx 

Biaya overhead pabrik tetap  xxx 

Biaya produksi    xxx 

 Biaya produk yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari 

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

overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan 

biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum). 

2. Variable costing, merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke  dalam biaya 

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

biaya overhead pabrik variabel. Dengan demikian biaya produksi menurut 

metode variable costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini:  
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Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja langsung  xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  xxx 

Biaya produksi    xxx  

 Biaya produksi yang dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri 

dari unsur biaya produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik variabel) ditambah dengan biaya nonproduksi variabel 

(biaya pemasaran variabel dan biaya administrasi dan umum) dan biaya tetap (biaya 

overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap). 

H) Metode penentuan harga pokok per unit produk 

 Metode penentuan harga pokok perunit produk bermanfaat bagi manajemen 

untuk menentukan besarnya harga pokok produksi yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Penerapan metode penentuan harga pokok per unit pada suatu 

perusahaan tergantung dari sifat karakteristik dari pengolahan bahan baku menjadi 

produk jadi. 

1. Metode harga pokok pesanan 

 Menurut Firdaus ahmad dunia dan wasilah abdullah (2012) metode harga 

pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya perpetual yang menhimpun 

biaya menurut pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sistem ini cocok untuk elemen-elemen 

pekerjaan yang unik dan biasanya mahal, di mana barang atau jasa yang dibuat atau 

diproduksi berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh para pelanggan atau pemesan. 
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Metode ini sering digunakan oleh industri seperti kontruksi, percetakan, mebel, 

pembuatan kapal dan pesawat terbang. Di samping itu metode harga pokok pesanan 

dapat pula digunakan dalam bidang manufaktur seperti perusahaan reparasi mobil, 

konsultan, proyek penelitian dan lain-lain. Adapun karakteristik dari metode harga 

pokok pesanan antara lain: 

a. perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi 

pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara 

individual. 

b. biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk 

menjadi dua kelompok berikut ini: biaya produksi langsung dan biaya produksi 

tidak langsung. 

c. biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya 

overhead pabrik. 

d. biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan 

tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya 

overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif 

yang ditentukan di muka.  

e. harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diprodusi 

dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan 

tersebut dengan jumlah unit produk  yang dihasilkan dalam pesanan yang 

bersangkutan. 
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Perhitungan harga pokok produksi berdasarkan pesanan dapat dirumuskan: 

Biaya produksi satu pesanan =   

𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 1 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛 + 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 1 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛 + 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑 1 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛

𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛
 

2. Metode harga pokok proses 

 Menurut Mulyadi (2010) metode harga pokok proses adalah metode 

pengumpulan harga pokok produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan 

waktu tertentu. Metode tersebut digunakan oleh perusahaan yang sifat produksinya 

terus menerus dan hasil produknya tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh 

pembeli. Karakteristik metode harga pokok proses antara lain: 

a. tujuan kegiatan produksinya untuk mengisi persediaan, yang selanjutnya dijual  

dipasaran. 

b. biaya produksi dikumpulkan untuk setiap waktu tertentu, misalnya bulanan 

triwulan atau tahunan. 

c. kegiatan produksinya didasarkan atas budget produksi atau skedul produksinya 

untuk waktu tertentu yang sekaligus dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan 

produksi oleh bagian produksi 

d. produk yang dihasilkan bersifat homogen, bentuk produk standar, dan tidak 

tergantung spesifikasi yang diminta pembeli 

e. kegiatan produksinya bersifat kontinyu dan terus menerus 
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f. jumlah harga pokok proses dihitung setiap akhir periode dengan menjumlah 

semua elemen biaya yang dinikmati produk dalam satuan waktu yang 

bersangkutan 

g. harga pokok satuan dihitung dengann membagi semua elemen biaya yang 

dinikmati produk dalam satuan waktu tertentu dengan jumlah produk yang 

dihasilkan pada satuan waktu yang sama.  

Rumus dasar penentuan harga pokok proses: 

Harga pokok perunit produk =  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 + 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 + 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

I) Metode penentuan harga jual 

 Faktor biaya merupakan faktor yang berasal dari perusahaan, sehingga lebih 

mudah dalam menanganinya. Biaya juga menggambarkan batas minimun yang 

harus dipenuhi perusahaan untuk harga jual produknya. 

 Menurut Basu Swastha dan Irawan (2005), metode penentuan harga jual 

yang berdasarkan biaya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu : 

a.  Cost plus pricing method  

Penentuan harga jual cost plus pricing, biaya yang digunakan sebagai 

dasar penentuan, dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan 

harga pokok produk yang digunakan. Dalam metode ini, penjual atau 

produsen menetapkan harga untuk satu unit barang yang besarnya sama 
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dengan jumlah biaya per unit, ditambah dengan suatu jumlah laba yang 

diinginkan.  

Dalam menghitung cost plus pricing, digunakan rumus : 

Harga jual = Biaya total + Margin 

b.  Mark up pricing method  

Mark up pricing banyak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang akan 

menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan mark up yang diinginkan 

pada harga beli per satuan. Persentase yang ditetapkan berbeda untuk setiap jenis 

barang.  

Dalam menghitung harga jual, menggunakan rumus : 

Harga jual = Harga beli + Mark up 

Mark up adalah jumlah kenaikan harga atas biaya unit total  

c.  Penentuan harga oleh produsen  

Dalam metode ini, harga yang ditetapkan oleh perusahaan adalah awal dari 

rangkaian harga yang ditetapkan oleh perusahaanperusahaan lain dalam saluran 

ditribusi. Karena itu, penetapan harga oleh produsen memegang peranan penting 

dalam menentukan harga akhir barang. Dalam menetapkan harga jualnya, 

produsen dapat berorientasi pada biaya. Proses penetapan harga dimulai dengan 

menghitung biaya per unit barang yang dihasilkan, kemudian menambahkan 

sejumlah mark up tertentu. Produsen menggunakan rumus yang mereka anggap 

cocok bagi mereka, tentunya berdasarkan pengamatan atas produk yang 
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dihasilkannya. Setiap produk mempunyai pola biaya yang berbeda satu sama 

lainnya. Karena banyaknya biaya yang ikut berpengaruh pada cost barang, maka  

terkadang harga ditetapkan dengan pemikiran langsung. Cara ini disebut Naive 

Cost Plus Method, yaitu penetapan harga secara apa adanya. Harga  ditetapkan 

dengan menambah mark up yang dianggap pantas pada cost barang. Cost perunit 

dihitung dengan menganggap bahwa semua barang telah terjual dalam satu 

periode yang lalu. Lalu biaya total yang terjadi pada bulan tersebut dibagi dengan 

volume produksi. 

d. Cost Volume Profit (CVP)  

Menurut Kholmi (2013) Analisis biaya, volume, laba (cost volume profit 

analysis) merupakan metode untuk menganalisis hubungan antara struktur biaya 

dan volume terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba 

jangka pendek. CVP dapat membantu manajer dalam memahami hubungan 

antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis 

hubungan biaya-volume-laba merupakan teknik untuk menghitung dampak 

perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk 

membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek.  

  Model CVP dengan pendekatan persamaan  

 Laba = pendapatan-total biaya 

Karena total biaya meliputi elemen biaya tetap dan biaya variabel, maka model 

tersebut dapat diubah menjadi: 

 Pendapatan = biaya tetap+biaya variabel+laba  
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 Model CVP dengan kontribusi marjin  

Penjualan  xxx 

Biaya variabel  xxx   _ 

Contribusi margin xxx 

Biaya tetap  xxx   _ 

Laba bersih  xxx 

J) Peranan harga pokok dalam harga jual 

 Pada umumnya harga jual produk ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran produk dipasar, sehingga biaya bukan merupakan penentu harga jual. 

Namun karena permintaan konsumen atas produk tidak mudah ditentukan oleh 

manajer penentu harga jual, maka dalam penentuan harga jual, manajer tersebut 

akan menghadapi banyaknya  

ketidakpastian, misalnya selera konsumen, jumlah pesaing yang memasuki pasar, 

harga jual yang ditentukan oleh pesaing, dan sebagainya. 

 Menurut Mulyadi (2010) satu-satunya faktor yang memiliki kepastian 

relatif tinggi yang berpengaruh dalam penentuan harga jual adalah biaya. Oleh 

karena itu penentuan harga pokok produksi harus dilakukan dengan teliti dan tepat 

agar diperoleh harga jual yang tepat pula. Kesalahan penetapan harga jual akan 

berakibat fatal bagi perusahaan. Perusahaan akan mengalami kerugian dan dalam 

jangka waktu tertentu mengakibatkan perusahaan akan berhenti atau akan 

mengganggu pertumbuhan perusahaan. 
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 Dengan demikian manajer penentu harga jual akan senantiasa memerlukan 

informasi biaya produksi dalam pengambilan keputusan penentu harga jual, 

meskipun biaya satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan 

harga jual. 

K) Faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga menurut Basu Swastha dan 

Irawan (2005) adalah sebagai berikut : 

1.  Keadaan Perekonomian 

Keadaan perekonomian sangat mempengaruh tingkat harga yang berlaku. Pada 

periode resesi misalnya, merupakan suatu periode dimana harga berada pada 

suatu tingkat yang lebih rendah. 

2.  Penawaran dan Permintaan 

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga 

tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan 

jumlah yang diminta lebih besar. Sedangkan penawaran merupakan kebalikan 

dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu 

tingkat harga tertentu. Pada umumnya, harga yang lebih tinggi mendorong 

jumlah yang ditawarkan lebih besar. 

3.  Elastisitas Permintaan 

Sifat permintaan pasar tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya tetapi 

juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa barang, harga 
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dan volume penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga 

maka penjualan akan menurun dan sebaliknya. 

4.  Persaingan 

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan 

yang ada. Dalam persaingan, penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi 

pembeli yang banyak pula. Banyaknya penjual dan pembeli akan mempersulit 

penjual perseorangan untuk menjual dengan harga lebih tinggi kepada pembeli 

yang lain. 

5.  Biaya  

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang 

tidak dapat menutup akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu 

tingkat harga melebihi semua biaya akan menghasilkan keuntungan. 

6.  Tujuan manajer 

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan yang akan dicapai. 

Setiap perusahaan tidak selalu mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan 

lainnya. 

7.  Pengawasan Pemerintah 

Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. 

Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan 

harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktekpraktek lain 

yang mendorong atau mencegah usaha kearah monopoli. 


