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Penelitian ini merupakan studi kasus pada industri keramik Soeharto Dinoyo Malang dengan 

judul “Analisis Biaya Diferensial Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Menentukan Harga 

Jual Pesanan Khusus pada Industri Keramik Soeharto Dinoyo Malang”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan analisis biaya diferensial sebagai salah satu alat 

bantu manajemen dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada 

industri keramik Soeharto Dinoyo Malang.  

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah pesanan khusus tersebut sebaiknya 

diterima atau ditolak adalah dengan menggunakan alat analisis biaya diferensial. 

Tehnik analisa data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa tahap, yaitu : I. 

pengidentifikasian biaya ke dalam biaya tetap, biaya variabel dan biaya semivariabel. II. 

Memisahkan biaya semivariabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan 

metode Titik Tertinggi dan Terendah. III. Membandingkan harga pokok produksi fuul costing 

dengan variabel costing. IV. Menghitung laba kontribusi serta menghitung biaya dan pendapatan 

diferensial. 

Pada tahun 2005 perusahaan mendapatkan pesanan khusus dengan harga di bawah normal yaitu 

untuk produk guci sebesar Rp. 12.000, produk vas bunga sebesar Rp. 2.000, produk sourvernir 

sebesar Rp. 3.000 dan produk mug sebesar Rp. 3.000. Dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan metode full costing maka untuk produk Dengan menggunakan perhitungan harga 

pokok produksi dengan metode full costing perusahaan menolak pesanan khusus untuk produk 

vas bunga, sourvernir dan mug, karena berdasarkan kalkulasi biaya apabila perusahaan 

menerima pesanan tersebut akan mengalami kerugian sebesar Rp 717 untuk produk vas bunga, 

sebesar Rp 25 untuk produk sourvernir dan Rp 10 untuk produk mug. Sedangkan untuk produk 

guci diterima karena mendapatkan laba sebesar Rp 1.208 untuk per unitnya. 

Dengan menggunakan perhitungan analisis biaya diferensial perusahaan akan menerima pesanan 

khusus untuk produk guci, sourvernir dan mug tersebut, sebab berdasarkan perhitungan biaya 

yang telah dilakukan perusahaan akan mendapatkan tambahan laba untuk produk guci sebesar 

Rp 2.025.881 untuk produk sourvernir sebesar Rp 319.164 dan produk mug sebesar Rp 345.951. 

Sedangkan untuk produk vas bunga perusahaan menolak pesanan khusus tersebut, karena apabila 

perusahaan menerima akan mengalami kerugian sebesar Rp 3.043.095. Hal ini menunjukan 

bahwa dengan menerima pesanan yang diajukan oleh konsumen terutama produk keramik guci, 

sourvernir dan mug perusahaan akan memperoleh tambahan laba yang lebih besar daripada 

menolak pesanan tersebut. 

 


