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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

  Murti (2014) meneliti perhitungan harga pokok produksi dengan 

metode job order costing pada CV. Pitulas Semarang. Hasil penelitiannya 

yaitu ada perbedaan antara perhitungan biaya barang yang diproduksi di CV. 

Pitulas dengan metode job order costing dimana perhitungan biaya barang 

diproduksi oleh CV. Pitulas lebih kecil dari metode penetapan biaya pesanan 

kerja, ini karena perusahaan tidak membebankan seluruh biaya overhead 

pabrik secara terperinci. 

  Ulum (2016) melakukan penelitian dengan judul analisis perhitungan 

harga pokok produksi stiker dengan menggunakan metode harga pokok 

pesanan pada CV. Esa Media Promo di Samarinda. Hasil penelitiannya 

adalah perhitungan harga pokok produksi menurut perusahaan berbeda 

dengan perhitungan harga pokok pesanan menurut harga pokok pesanan. Hal 

utama yang menyebabkan perbedaan perhitungan harga pokok produksi 

tersebut terletak pada perbedaan perhitungan, yaitu cara pembebanan biaya 

tenaga kerja langsung dan pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dibebankan 

perusahaan terhadap stiker lebih tinggi dibandingkan dengan menurut hasil 

analisis penulis dengan menggunakan perhitungan menurut metode harga 

pokok pesanan. 
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  Kusumawardhani (2014) meneliti perhitungan harga pokok produksi 

menggunakan metode job order costing (studi kasus UMKM CV. Tristar 

Alumunium). Hasil penelitiannya yaitu terjadinya perbedaaan yang signifikan 

dimana harga pokok produksi yang dihitung oleh perusahaan lebih rendah 

dari harga pokok produksi menggunakan metode Job Order Costing. 

Perbedaaan harga pokok produksi tentunya mempengaruhi harga jual dan 

laba rugi perusahaan dimana harga jual yang ditentukan dan laba yang 

diperoleh perusahaan terlalu rendah. 

  Kesimpulan yang bisa diambil dari permasalahan – permasalahan CV 

yang terjadi pada penelitian terdahulu adalah, Perseroan Komanditer ( CV ) 

masih belum bisa menentukan harga pokok produksi dengan tepat dan akurat. 

Permasalahan – permasalahan yang harus diselesaikan yaitu penentuan biaya 

mana yang termasuk dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik. maka dari itu. Berdasarkan uraian tersebut kita 

perlu mengkaji lebih lanjut terkait dengan penentuan harga pokok produksi 

dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

B.1 Teori Efesiensi Produksi 

  Hubungan antara unsur biaya produksi terhadap harga pokok produksi 

dapat dikatakan saling mempengaruhi seperti yang dinyatakan Mulyadi 

(2009:196) digunakan sebagai grand theory oleh penulis. 
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“ Apabila harga – harga bahan, baik bahan baku maupun bahan penolong, serta 

tarif upah, baik upah tenaga kerja langsung maupun tidak langsung mengalami 

kenaikan, maka wajar juga apabila terdapat kenaikan harga pokok produksi per 

satuan dalam bulan terjadinya kenaikan tesebut. Naik turunnya harga pokok 

produksi per satuan tidaklah dikehendaki bilamana penyebabnya adalah karena 

terjadinya ketidak efisienan, terjadi biaya yang tidak normal, dan turunya kegiatan 

produksi yang sifatnya sementara ”. 

 Dari theory tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila unsur biaya 

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

pabrik variabel ( bahan penolong, perawatan dan pemeliharaan mesin, dll ) 

mengalami kenaikan harga atau tarif maka wajar dapat mempengaruhi naiknya 

harga pokok produksi per satuan pesanan pada perusahaan.   

 

B.2 Kajian Pustaka 

1. Pengertian Biaya 

  Mulyadi (2010) menjelaskan1bahwa biaya adalah pengorbanan1yang 

harus dikeluarkan1oleh perusahaan untuk1memproduksi atau1menghasilkan 

barang maupun1jasa. Menurut Mulyadi (2010) biaya disebut1sebagai biaya 

harga1pokok atau harga1pokok produksi.1Untuk menentukan1besarnya 

biaya1tersebut haruslah tepat dan1akurat sehingga harga1pokok yang terjadi 

juga1akan menunjukkan harga pokok1yang sesungguhnya.1Dalam penentuan 

harga1pokok produksi1yang tepat maka 1akan mempengaruhi1keputusan 
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atas1kebijakan penetapan1harga jual produk.1Apabila perusahaan1tidak tepat 

dalam1melakukan penentuan1dan perhitungan1harga pokok produksi,1maka 

akan berakibat1pada penjualan1yang menurun1sehingga akan berpengaruh 

dalam penentuan laba atau rugi perusahaan. Kesalahan dalam1penentuan dan 

perhitungan harga pokok produksi harus dihindari agar perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sejalan dengan tujuan 

perusahaan. Harga pokok produksi dalam perusahaan merupakan bagian 

penting dalam penilaian tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Analisis atas 

harga pokok produksi sangat perlu dilakukan agar biaya – biaya proses 

produksi tepat dan dapat diukur secara andal. 

  Sedangkan menurut Kholmi dan Yuningsih (2009:1), Biaya adalah 

pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberi manfaat saat 

sekarang atau dimasa yang akan datang bagi organisasi.  

  Menurut Bustami dan Nurlela (2010:7), Biaya merupakan pengorbanan 

sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk memperoleh barang dan jasa tertentu. 

  Dari beberapa definisi biaya menurut para ahli dari diatas dapat 

diartikan bahwa biaya adalah suatu pengorbanan yang dilakukan untuk 

memperoleh atau mendapatkan suatu barang dan jasa  yang berguna untuk 

masa mendatang. 
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2. Unsur – Unsur Biaya Produksi 

  Kegiatan1mengubah atau1mengolah barang1mentah ( input )1menjadi 

produk jadi1(output) disebut1dengan biaya1produksi. Biaya1produksi 

terdiri1atas tiga biaya1yaitu biaya1bahan baku,1biaya tenaga1kerja 

langsung,1dan biaya overhead pabrik.1Berikut adalah penjelasan1macam - 

macam 1biaya produksi : 

a. Biaya Bahan Baku 

 Menurut Kholmi dan Yuningsih (2009:26), Biaya Bahan1Baku 

adalah “ Bahan yang sebagian besar membentuk produk setengah jadi 

 ( barang jadi ) atau menjadi wujud suatu produk yang dapat ditelusuri ke 

produk tersebut.” 

 Sedangkan pengertian bahan baku menurut Hanggana (2006:11) 

adalah “ sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, bahan pasti 

menempel menjadi satu dengan barang jadi. Dalam sebuah perusahaan 

bahan baku dan bahan penolong memiliki arti yang sangat penting, 

karena menjadi modal terjadinya proses produksi sampai hasil produksi.” 

 Menurut Mulyadi (2012:14), “ Bahan baku  adalah semua bahan 

yang membentuk bagian integral dari barang jadi dan dapat dimasukkan 

langsung ke dalam  kalkulasi biaya produk. Pertimbagan utama dalam 

mengelompokkan bahan ke dalam bahan langsung adalah kemudahan 

penelusuran proses pengubahan bahan tersebut menjadi barang jadi ”. 
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b. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 Menurut Bustami dan Nurelela (2010:11), Biaya1tenaga kerja 

langsung adalah1“1tenaga kerja yang digunakan1dalam merubah1atau 

mengonversi1bahan baku menjadi1produk selesai1dan dapat1ditelusuri 

secara1langsung kepada1produk selesai. ” 

 Sedangkan1pengertian biaya1tenaga kerja langsung1menurut 

Mulyadi (2012:14)1adalah “ biaya tenaga1yang dapat ditelusuri1dengan 

mudah1ke produk jadi1biaya yang dikeluarkan1oleh karyawan1yang 

dikekerahkan untuk1mengubah bahan1langsung menjadi1bahan jadi. ” 

 Menurut Firdaus dan Wasilah (2012:226), biaya tenaga kerja 

langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasi dengan 

suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

produk – produk yang diproduksi oleh perusahaan. 

c. Biaya Overhead Pabrik 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2010:11), Biaya overhead1pabrik 

adalah “ biaya1selain bahan1baku langsung1dan tenaga1kerja langsung 

tetapi1membantu dalam1mengubah bahan1menjadi produk1jadi. Biaya 

dalam1hubungan dengan1volume produksi. ” 

 Menurut Mulyadi (2012:14), biaya overhead pabrik1adalah  

“ berbagai macam1biaya selain1biaya bahan1baku dan biaya1tenaga 

kerja1langsung yang1juga dibutuhkan1dalam proses1produksi. ” 

 Sedangkan menurut Garrison, dkk ( 2013:56), biaya overhead 

pabrik merupakan seluruh biaya manufaktur yang tidak termasuk dalam 
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bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik juga 

disebut sebagai biaya overhead manufaktur, biaya manufaktur langsung 

maupun tidak langsung. 

 Penggolan biaya1overhead pabrik1berdasarkan sifatnya1menurut 

Mulyadi1(2014:193) adalah1sebagai berikut : 

1) Biaya Bahan Penolong 

 Biaya1bahan penolong1adalah bahan yang1tidak menjadi 

bagian1produk jadi atau1bahan yang meskipun1menjadi bagian 

produk1jadi tetapi nilainya1relatif kecil bila1dibandingkan1dengan 

beban pokok1produksi tersebut. 

2) Biaya Reparasi dan Pemeliharaan  

 Biaya reparasi1dan pemeliharaan1berupa biaya1suku cadang 

(spareparts),1biaya bahan1habis pakai1(factory suplies)1dan harga 

perolehan1jasa dari pihak1luar perusahaan1untuk keperluan 

perbaikan dan1pemeliharaan emplasemen,1dan aset tetap1lain yang 

digunakan untuk1keperluan1pabrik. 

3) Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

 Biaya1tenaga kerja1tidak langsung1adalah tenaga1kerja pabrik 

yang1upahnya tidak1dapat diperhitungkan1secara langsung1kepada 

produk1atau pesanan1tertentu. 

4) Biaya yang Timbul Sebagai Akibat Penilaian Terhadap Aktiva 

 Biaya – biaya1yang termasuk1dalam golongan1ini yaitu biaya 

– biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin, serta  
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peralatan,1dan aset lain1yang digunakan1di pabrik. 

5) Biaya yang Timbul Akibat Berlalunya Waktu 

 Biaya – biaya yang termasuk dalam golongan ini seperti biaya 

– biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan 

peralatan, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan 

biaya amortisasi kerugian trial-run. 

6) Biaya Overhead Pabrik Lain yang Secara Langsung Memerlukan 

Pengeluaran Uang Tunai  

 Biaya – biaya1yang termasuk1dalam golongan1ini yaitu biaya 

reparasi1yang diserahkan kepada1pihak luar perusahaan, biaya 

listrik, dan1sebagainya.  

 Menurut1Mulyadi (2014:193) Penggolongan1biaya overhead1pabrik 

menurut1perilakunya dalam1hubungan dengan1perubahan volume 

produksi dapat1dibagi menjadi1tiga yaitu: 

1) Biaya Overhead Pabrik Tetap 

 Biaya overhead1pabrik tetap adalah biaya1overhead pabrik 

yang1tidak berubah1dalam kisar1perubahan1volume tertentu. 

2) Biaya Overhead Pabrik Variabel 

 Biaya overhead1pabrik variabel1adalah biaya1overhead pabrik 

yang1berubah sebanding1dengan perubahan1volume aktivitas.  

3) Biaya Overhead Pabrik Semivariabel 

 Biaya overhead1pabrik semivariabel1adalah biaya1overhead 

pabrik1yang berubah1tidak sebanding dengan perubahan1aktivitas. 
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 Menurut Carcer1(2009:441) beberapa1dasar yang dapat1digunakan 

sebagai1satuan kegiatan1pembebanan1BOP pada1produk yaitu1sebagai 

berikut : 

a) Output Fisik 

Output fisik1atau satuan1produk adalah1metode pembebanan 

BOP1langsung pada1produk dan1yang paling1sederhana. 

    

 

b) Dasar Biaya Bahan Baku Langsung 

Dasar1biaya bahan1baku langsung1adalah metode 

pembebanan BOP seacara langsung pada produk1dengan dasar biaya 

bahan baku yang1dipakai. 

 

c) Dasar Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 Apabila1sebagian besar1komponen BOP1memiliki hubungan 

yang1tidak terpisahkan1dengan TKL, maka1dasar pembebanan BOP 

yaitu atas biaya tenaga kerja langsung. 

 

 

d) Dasar Jam Tenaga Kerja Langsung 

Akibat1adanya keterkaitan1antara biaya1TKL dengan jam 

TKL, maka BOP dibebankan1atas jam1tenaga kerja1langsung. 

 

Tarif BOP   = 
Estimasi Overhead Pabrik 

Estimasi Unit Produksi 

Tarif BOP   = 
Estimasi Overhead Pabrik 

Estimasi Biaya Bahan Baku Langsung 

Tarif BOP   = 
Estimasi Overhead Pabrik 

Estimasi Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tarif BOP   = 
Estimasi Overhead Pabrik 

Estimasi Jam Tenaga Kerja Langsung 
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e) Dasar Jam Mesin 

Apabila1jam mesin1digunakan secara1intensif, maka1jam 

mesin mungkin merupakan dasar1yang paling sesuai untuk 

pembebanan overhead pabrik. 

 

 

f) Dasar Transaksi 

 Beberapa1biaya mugkin1dapat dikelompokkan1dengan satu 

aktivitas tertentu1yang tidak terwakili1oleh dasar diatas. Oleh karena 

itu setiap perusahaan1dapat dipandang1sebagai suatu1transaksi, 

dengan biaya dibebankan1ke suatu produk1atas dasar1jumlah 

transaksi1yang dibutuhkan. 

3. Harga Pokok Produksi 

  Bagi1perusahaan, informasi1tentang harga1pokok produksi1merupakan 

suatu1hal yang sangat1penting, oleh1hal itu harga1pokok produksi 

diharapkan disusun1secara tepat1dan dapat diukur1secara andal. 

Harga1pokok produksi1dari produk1jadi dapat dipergunakan sebagai 

penentuan harga jual1produk.  

a) Pengertian Harga Pokok Produksi 

  Menurut1Mulyadi (2007:14) “ harga1pokok produksi1adalah total 

biaya - biaya1yang terjadi untuk1mengolah bahan1baku menjadi1produk 

yang siap1untuk dijual ” . 

Tarif BOP   = 
Estimasi Overhead Pabrik 

Estimasi Jam Kerja Mesin 
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  Sedangkan1harga pokok1produksi menurut1Bustami dan Nurlela 

(2010:49) adalah “ kumpulan1biaya produksi1yang terdiri dari bahan 

baku langsung, tenaga kerja1langsung dan1biaya overhead1pabrik 

ditambah persediaan1produk dalam proses1awal dan dikurang persediaan 

produk dalam1proses akhir.1Harga pokok1produksi terikat1pada periode 

waktu tertentu.1Harga pokok produksi1akan sama dengan1biaya 

produksi apabila tidak1ada persediaan1produk dalam1proses awal1dan 

akhir ” . 

b) Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

 Menurut Carter & Ursy (2004:109) “ perhitungan biaya 

berdasarkan pesanan ( job order costing ) dan perhitungan biaya 

berdasarkan proses ( process costing ) adalah dua metode akumulasi 

biaya yang paling banyak digunakan. 

 Menurut Mulyadi (2009:17) “ metode1pengumpulan harga1pokok 

produksi1dibagi menjadi dua,1yaitu metode harga1pokok pesanan1 

( Job order cost method ), dan1metode harga pokok1proses ( Process 

cost method ) ”. 

4. Metode Penentuan Harga Pokok Pesanan 

  Metode harga pokok pesanan atau job order costing adalah metode 

pengumpulan harga pokok produksi yang proses produksinya didasarkan atas 

permintaan atau pesanan konsumen.  
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a) Pengertian Harga Pokok Pesanan 

 Menurut Mulyadi (2009:17), pengertian1metode harga pokok 

pesanan adalah1“ biaya - biaya produksi1dikumpulkan untuk1pesanan 

tertentu1dan harga pokok 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.” 

b) Karakteristik Metode Harga Pokok Pesanan  

  Menurut Mulyadi (2009:38) karakteristik metode harga pokok 

pesanan adalah sebagai berikut : 

1) Perusahaan1memproduksi berbagai1macam produk1sesuai dengan 

spesifikasi1pemesan dan1setiap jenis produk1perlu dihitung1harga 

pokok1produksinya secara1individu. 

2) Biaya produksi1harus digolongkan1berdasarkan hubungan1dengan 

produk1menjadi dua kelompok1berikut ini : biaya1produksi 

langsung dan biaya1produksi tidak1langsung.  

3) Biaya produksi1langsung terdiri1dari biaya bahan1baku dan biaya 

tenaga1kerja langsung,1sedangkan biaya1produksi tidak1langsung 

disebut dengan1istilah overhead1pabrik. 

4) 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 dimuka. 
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5) Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai 

diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produkyang 

dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. 

c) Metode Pendekatan Harga Pokok Pesanana 

 Menurut Mulyadi (2005) peentuan harga pokok produksi pesanan 

ada dua metode pendekatan untuk menentukan harga pokok produksi 

pesanan itu sendiri, metode pendekatan tersebut yaitu : 

1) Pendekatan Full Costing 

  Full Costing adalah metode penentuan harga pokok produksi 

pesanan yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke 

dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya overhead pabrik baik yang bersifat variabel maupun tetap. 

Dengan demikian harga pokok produksi menurut metode pendekatan 

full costing dapat dihitung sebagai berikut : 

Biaya bahan baku     Rp xxx 

Biaya tenaga kerja langsung   Rp xxx 

Biaya overhead pabrik : 

Biaya overhead pabrik tetap  Rp   xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  Rp   xxx 

Total biiaya overhead pabrik   Rp xxx 

Harga Pokok Produksi    Rp xxx 

 

+ 
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2) Pendekatan Variabel Costing  

  Variabel costing adalah metode penentun harga pokok 

produksi pesanan yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang 

berperilaku variabel dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung,  biaya overhead 

pabrik variabel. Dengan demikian harga pokok produksi menurut 

metode pendekatan variabel costing dapat dihitung sebagai berikut : 

Biaya bahan baku     Rp xxx 

Biaya tenaga kerja langsung   Rp xxx 

Biaya overhead pabrik variabel   Rp xxx 

Harga pokok produksi   Rp xxx 

d) Manfaat Informasi Harga Pokok Pesanan 

 Perusahan yang melakukan proses produksinya berdasarkan 

pesanan, menurut Mulyadi (2009:39-41) informasi harga pokok produksi 

atas per pesanan bermanfaat sebagai berikut : 

1) Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan 

 Perusahaan yang beproduksi pesanan memproses produknya 

untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Dengan demikian biaya 

produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan 

informasi biaya produksi per satuan produk. Dalam penentuan harga 

jual produk, biaya produksi produk yang dipesan oleh pelanggan 

merupakan salah satu data yang dipertimbangkan untuk menentukan 

harga jual produk. 

+ 
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2) Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan 

 Jika manajemen mendapatkan pesanan produk dari pelanggan 

maka manajemen akan melakukan pertimbangan antara menerima 

atau menolak pesanan tersebut. Untuk dapat menentukan menerima 

atau menolak pesanan manajer membutuhkan informasi total harga 

pokok dari produk yang dipesan oleh pelanggan atau pemesan. 

Informasi total harga pokok pesanan memberikan dasar perlindungan 

bagi manajemen agar perusahaan tidak mengalami kerugian ketika 

menerima pesanan dari pemesan. Tanpa adanya informasi total harga 

pokok pesanan, maka manajemen tidak memiliki jaminan apakah 

harga yang diminta pemesan dapat mendatangkan laba bagi 

perusahaan. 

3) Memantau realisasi biaya produksi 

 Jika realisasi produksi untuk jangka waktu tertentu telah 

diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi 

biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam  

pelaksanaan rencana produksi produk pesanan tersebut. Oleh karena 

itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk 

memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya 

produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. 

 

 



22 

4) Menghitung laba atau rugi tiap pesanan

Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan 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 waktu tertentu. Informasi laba atau rugi bruto per periode 

pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam 

menutup biaya nonproduksi dan menghasilkan laba atau rugi. 

5) Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam

proses yang disajikan dalam neraca

Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggung 

jawaban keuangan per periode pesanan, manajemen harus 

menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi – laba. 

Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok 

persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal 

neraca masih dalam  proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu 

menyelengarakan catatan biaya produksi per pesanan produk. 


