
 

 ILMIAH Volume VII No.I, 2014                                              Mahdi Hendrich. Evaluasi Perhitungan Harga 

 

                                                                                                                                       ISSN: 1979-0759 

 

EVALUASI PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PESANAN RUMAH 

PADA PT. INDO SEPADAN JAYA PALEMBANG 

 

Mahdi Hendrich 
Dosen Tetap Akuntansi Politeknik Darussalam  

Email : mahdihendrich03@gmail.com 

No. Hp. 085267202408 

 

ABSTRACT 

Based on the results of research conducted at PT Indo Worth Jaya, the authors found several problems 

dihadapin company in determining the cost of production, the company has yet to classify the elements of the 

production price is right, where there is no separation of direct materials used and costs helper, and do not 

put the vehicle depreciation costs and equipment depreciation costs in manufacturing overhead. After doing 

some research, the author provides some suggestions for the company that the company should do a 

separation between the direct costs of raw materials and auxiliary costs, so it can be seen clearly direct 

expenditure of raw materials and factory overhead costs. And the company's factory overhead costs should 

include the cost of depreciation of vehicles and equipment depreciation costs in manufacturing overhead. So 

as to know the exact cost of production which can be used as information to assist management in making the 

right decision. So the company can operate efficiently. 

Keywords: Cost of Production report, Elements of Cost of production. 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Indo Sepadan Jaya, maka penulis menemukan beberapa 

permasalahan yang dihadapin perusahaan dalam menentukan harga pokok produksinya, yaitu perusahaan 

belum mengklasifikasikan unsur-unsur harga produksi secara tepat, dimana tidak ada pemisahan bahan baku 

langsung dan biaya penolong yang digunakan, dan tidak dimasukkan biaya penyusutan kendaraan dan biaya 

penyusutan peralatan ke dalam biaya overhead pabrik. Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan 

beberapa saran bagi perusahaan yaitu sebaiknya perusahaan melakukan pemisahaan antara biaya bahan baku 

langsung dan biaya penolong, sehingga dapat diketahui dengan jelas pengeluaran biaya bahan baku langsung 

dan biaya overhead pabrik. Dan pada biaya overhead pabrik hendaknya perusahaan memasukan biaya 

penyusutan kendaraan dan biaya penyusutan peralatan ke dalam biaya overhead pabrik. Sehingga dapat 

diketahui harga pokok produksi yang tepat yang dapat dijadikan informasi guna membantu manajemen 

dalam mengambil keputusan yang tepat. Sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efesien. 

Kata Kunci : Bahan Baku Langsung, Tenaga Kerja Langsung, Biaya Overhead Pabrik dan Harga 

Pokok Produksi. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

        Pengambilan keputusan yang tepat 

berdasarkan pada informasi yang tepat pula untuk 

memperoleh  informasi yang tepat. Manajemen 

perusahaan memerlukan akuntansi sebagai alat 

yang dapat membantu dalam penyediaan 

informasi keuangan salah satu informasi yang 

paling penting dalam perusahaan manufaktur 

adalah informasi yang berkaitan dengan biaya, 

khususnya yang berhubungan dengan penerapan 

harga pokok produksi. Informasi ini berguna 

dalam menetapkan harga jual suatu produk. 

        Agar dapat bersaing dalam mempertahankan 

segmen pasar maka menetapkan harga jual tepat 

merupakan langkah yang sangat penting. Jika 

terlalu besar menetapkan harga jual dapat 

mengakibatkan konsumen memilih barang sejenis 

dan kualitas yang sama dengan harga yang lebih 

rendah, sedangkan jika terlalu kecil dalam 

menetapkan harga jual maka dapat merugikan 

perusahaan. Harga Pokok Produksi pada dasarnya 

dihitung dengan membebankan semua biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan pada 

saat berproduksi dari barang mentah sampai 

menjadi barang yang bisa dimanfaatkan.  

        Rumah dalam arti umum merupakan suatu 

bangunan yang dijadikan tempat tinggal manusia 

selama jangka waktu lama. yang berfungsi untuk 

melindungi kita dari panasnya matahari, hujan 

dan angin. Rumah juga salah satu tempat di mana 

kita menjalankan segala aktivitas seperti makan, 

tidur, belajar, berkumpul dengan keluarga dan 

lain-lain. Sebagus atau seburuk apapun rumah 

kita, kita akan merasa nyaman apabila berada di 

rumah kita sendiri bukan. Rumah sudah seperti  

istana kita sendiri dimana kita bisa melakukan 

hal-hal yang belum tentu bisa kita lakukan di 

tempat lain. Sebagian besar manusia juga 

memandang rumah dalam fungsinya sebagai 

pemenuhan kebutuhan sosial budayanya dalam 

masyarakat. 

        Informasi biaya sangat diperlukan untuk 

suatu perusahaan dalam mencapai kesuksesan dan 

kompetisi. Dengan informasi biaya yang 

terperinci perusahaan akan mudah untuk membuat 

perencanaan dan pengendalian, yaitu dalam hal 

pengendalian biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 
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kegiatan operasional. Selain itu pihak manajemen 

dalam perusahaan akan mudah untuk mengambil 

keputusan dengan adanya informasi biaya 

tersebut. 

        Perhitungan harga pokok produksi yang 

tinggi akan mengakibatkan tingginya harga jual 

demikian pula sebaliknya perhitungan harga 

pokok yang terlalu rendah menyebabkan 

perusahaan akan mengalami kerugian, dengan 

kata lain pengelolaan unsur-unsur dalam harga 

pokok produksi yang baik akan menghasilkan 

informasi harga jual yang tepat pula. 

        PT Indo Sepadan Jaya adalah perusahaan 

yang bergerak dibidang kontraktor perumahan, 

dimana perusahaan ini menghasilkan produk 

perumahan dengan type 36. Harga Pokok 

Produksi dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

penentuan biaya dalam menghitung Harga Pokok 

Produksi PT.Indo Sepadan Jaya menggunakan 

metode Job Order Costing yaitu metode pesanan, 

karena produksi yang dilakukan ini berlangsung 

sesuai pesanan tertentu dalam metode pesanan 

atau produksi. 

       Berdasarkan uraian latar belakang tersebut 

maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk 

menggambil judul “ Evaluasi Perhitungan Harga 

Pokok Produksi Pesanan Rumah pada PT.Indo 

Sepadan Jaya “. 

Rumusan Masalah 

        Berdasarkan pengamatan yang penulis 

lakukan dan informasi yang diperoleh dari 

perusahaan, maka penulis menemukan beberapa 

permasalahan pada PT Indo Sepadan Jaya 

Palembang dalam penentuan harga pokok 

produksi pesanan rumah yang dibuat perusahaan 

yaitu: 

1. Belum tepatnya pengklasifikasian antara 

biaya bahan langsung dan tidak langsung. 

Biaya yang seharusnya dimasukkan ke dalam 

biaya overhead pabrik dibebankan pada biaya 

bahan langsung. 

2. Tidak dimasukkannya biaya penyusutan 

mesin dan peralatan yang digunakan ke 

dalam perhitungan harga pokok produksi, 

sehingga tidak mencerminkan harga pokok 

produksi pesanan yang sebenarnya. 

Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan Penelitian 

        Untuk mengetahui bagaimana 

pengklasifikasian unsur biaya produksi pada  

perusahaan yang tepat dalam menghitung Harga 

Pokok Produksi pesanan rumah, dan untuk 

mengetahui bagaimana perhitungan Harga Pokok 

Produksi pesanan rumah pada PT Indo Sepadan 

Jaya. 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan masukkan bagi perusahaan  

untuk menentukan perhitungan harga pokok 

produksi pesanan dan pengaruhnyan terhadap 

penentuan  Harga Rumah pada PT.Indo 

Sepadan Jaya. 

2. Sebagai bahan bacaan guna menambah 

wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi 

penulis tentang perhitungan Harga Pokok 

Produksi dalam penentuan Harga Jual. 

 

METODE PENELITIAN 
        Dalam Penelitian ini , penulis memperoleh 

data dengan melakukan beberapa cara Metode 

pengumpulan data    menurut Sugiyono 

(2006:13), 

1. Penelitin Lapangan (Fied Research) 

       Wawancara (Interview), yaitu teknik 

pemgumpulan data yang diperoleh dengan 

cara Tanya jawab langsung dengan pihak-

pihak yang terkait langsung dan berkompeten 

dengan permasalahan yang penulis teliti. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari 

bahan-bahan teoritis dari buku literature. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

penulis dalam Penelitian ini adalah dokumentasi. 

Menurut Arikunto (2010:231) “metode 

dokumentasi yaitu cara mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya”. 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam 

Penelitian ini  ada dua yaitu: data primer dan data 

sekunder.  

Menurut Supranto (200.:20) jenis data dibedakan 

menjadi 2 yaitu : 

1. Data primer 

Data primer diperoleh dari sumber pertama 

baik individu seperti hasil wawancara atau 

hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh 

penulis. 

2. Data sekunder 

      Data sekunder yaitu data yang diperoleh 

dalam bentuk yang sudah jadi berupa 

publikasi. 

Objek Penelitian dan teknis analisa 

Penelitian ini dilakukan di PT.Indo Sepadan Jaya 

Palembang yang terletak di Jalan Residen 

A.Rozak No.4 Patal Pusri Palembang. 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan 

adalah analisis harga pokok produksi yaitu 

dengan cara mengumpulkan bahan dan data yang 

diperlukan untuk kemudian mengelolah dan 

membahasnya. 

Alat yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Unsur harga pokok produksi 

2. Perhitungan biaya produksi  
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Akuntansi Biaya 

Menurut Bustami Nurlela (2006:2) menyatakan 

akuntansi biaya adalah sebagai berikut : 

Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi 

yang mempelajari bagaimana cara mencatat, 

mengukur, dan melaporkan tentang informasi 

biaya yang di gunakan. 

Menurut Mulyadi (2005:7), akuntansi biaya 

adalah sebagai berikut : 

Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, serta penyajian 

biaya pembuatan dan penjualan produk atau 

jasa, dengan cara tertentu serta penafsiran 

terhadapnya proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan penyajian serta penafsiran 

informasi biaya adalah tergantung untuk siapa 

proses tersebut ditujukan proses akuntansi biaya 

dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai luar perusahaan, namun tidak tertutup 

pula bahwa proses akuntansi biaya ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam 

perusahaan. 

Menurut Carter dan Usry (2004:11), akuntansi 

biaya adalah sebagai berikut : 

Akuntansi biaya melengkapi manajemen 

dengan alat yang diperlukan untuk aktivitas-

aktivitas perencanaan dan pengendalian, 

memperbaiki kualitas dan efesiensi serta 

membuat keputusan-keputusan yang bersifat 

rutin maupun strategis. 

Tujuan Akuntansi Biaya 

Mursyidi (2008:13), menyatakan akuntansi biaya 

memberikan beberapa hasil akuntansi, khususnya 

pengumpulan, penyajian, dan analisis biaya yang 

dapat membantu manajemen menyelesaikan 

tugas-tugas sebagai berikut : 

1. Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan 

dan anggaran untuk operasi pada kondisi 

ekonomi dan persaingan tertentu. 

2. Menurut metode prosedur dan kalkulasi 

harga pokok 

3. Menentukan nilai persediaan sebagai dasar, 

yang mungkin akan menggurangi atau 

meningkatkan biaya. 

4. Memilih beberapa alternative yang dapat 

meningkatkan pendapatan atau menurunkan 

biaya. 

kartadinata (2007:25), Pengumpulan, penyajian, 

dan analisis dan biaya harus dapat memenuhi 

tujuan-tujuan dan keperluan-keperluan dasar 

berikut : 

1. Perencanaan laba-rugi dengan perantara 

budget perencanaan berhubungan dengan 

masa depan perusahaan. Akuntansi biaya 

bertugas menyediakan atau membuat budget 

biaya-biaya yang diperkirakan untuk bahan, 

upah, gaji dan biaya-biaya lainnya yang 

perlu untuk memproduksi dan memasarkan 

produk perusahaan. Pemimpin perusahaan 

tentunya ingin mengetahui berapa besarnya 

laba sebagai akibat penjualan yang 

direncanakan setelah setelah dikurangi 

biaya-biaya yang diperkirakan itu. 

2. Pengawasan biaya melalui responbility 

accounting 

Faktor-faktor yang haru diperhatikan dalam 

melakukan pengawasan biaya: 

1. Penentuan tanggung jawab untuk 

pengawasan 

2. Pembatasan tugas pengawasan seseorang 

pada biayanya sendiri 

3. Laporan hasil-hasil yang dicapai 

4. Mengukur laba tahunan atau laba periodic 

Penggolongan Biaya 

Menurut Bustami dan Nurlela (2006:4), 

menyatakan bahwa biaya adalah sebagai berikiut : 

Biaya (cost) adalah pengorbanan sumber 

ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang 

telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis 

masa pakainya, dan digolongkan sebagai aset 

yang dimasukkan dalam neraca. Persediawn 

produk dalam proses, persediwan produk selesai, 

supplies. Beban atau Expense adalah biaya yang 

telah memberikan manfaat dan sekarang setelah 

habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat 

memberikan manfat dimasa akan datang  

dikelompokkan sebagia harta. Beban ini 

dimasukan ke dalam laba rugi, sebagai 

pengurangan dari pendapatan. Contoh beban 

penyusutan, beban pemasaran, beban yang 

tergolong sebagai biaya opersi. 

Menurut Cater & Usry (2006:29), biaya adalah 

sebagai berikut :  

Biaya adalah alat tukar, pengeluaran, 

pengorbanan, untuk memperoleh manfaat. Dalam 

akuntansi keuangan, pengeluaran atau 

pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh 

penyusutan saat ini atau dimasa yang akan dating 

dalam bentuk kas atau asset lain, Sedangkan 

beban dapat didefinisihkan sebagai aliran keluar 

terukur dari barang atau jasa, yang kemudian 

dibandingkan dengan pendapatan untuk 

menentukan laba.  

menurut Mursyidi (2008:18), menyatakan bahwa, 

biaya (cost) adalah sebagai berikiut : 

Biaya adalah suatu pengorbanan yang dapat 

mengurangi kas atau harta lainnya untuk 

mencapai tujuan, baik yang dapat dibebankan 

pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. 

Beban (Expense), biaya yang telah terjadi 

(expired cost) yang dikurangkan, dari penghasilan 

atau dibebankan pada periode yang bersangkutan, 

dimana pengorbanan terjadi.  

Dalam akuntansi biaya, buaya digolongan dengan 

berbagai macam cara. Umumnya penggolongan 

biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak 

dicapai dengan penggolongan tersebut, karena 
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dalam akuntnsi biaya dikenal dengan 

konsep:”different cost for different purpose”. 

Menurut Mulyadi (2005:13) biaya digolongkan 

menjadi lima, yaitu: 

1. Objek pengeluaran 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan 

5. Jangka waktu manfaatnya 

Adapun penjelasan dari penggolongan biaya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggolongan biaya menurut objek       

pengeluaran 

Penggolongan ini merupakan penggolongan 

yang paling sederhana, yaitu berdasarkan 

penjelasan tingkat mengenai suatu objek 

pengeluaran. Misalnya pengeluaran yang 

berhubungan dengan telepon disebut biaya 

telepon. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok 

dalam perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur ada tiga fungsi 

pokok yaitu fungsi produksi, fungsi 

pemasaran, dan fungsi administrasi dan 

umum. 

a. Biaya produksi 

Semua biaya yang berhubungan dengan 

fungsi produksi. Contohnya biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead 

pabrik dan biaya lainnya biaya yang 

berhubungan langsung dalam proses 

produksi ataupun tidak. 

b.Biaya pemasaran 

Biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk, contohnya 

biaya iklan, biaya promosi, biaya sample, 

dan lain-lain. 

c. Biaya administrasi dan umum 

Biaya unuk mengkoordinasi kegiatan 

produksi dan pemasaran produk. Contoh 

biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian 

keuangan, akuntansi personalia, biaya 

photocopy. 

3.   Penggolongan biaya menurut hubungan biaya 

dengan sesuatu dengan dibiayai 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk 

atau departemen. Dalam hubungan dengan 

sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokan menjadi dua golongan: 

a. Biaya langsung (direct cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang 

terjadi, yang penyebab satu-satunya 

adalah karena adanya sesuatu yang 

dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri 

dari biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung. 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang 

terjadinya tidak hanya disebabkan oleh 

sesuatu yang dibiayai. Dalam 

hubungannya dengan produk, biaya tidak 

langsung adalah biaya overhead pabrik. 

4. Penggolongan biaya menurut perilaku biaya 

dalam hubungaanya dengan perubahan 

volume kegiatan.Dalam hubungnnya dengan 

perubahan volume aktivitas, biaya dapat 

digolongkan menjadi: 

 a. Biaya variable 

Biaya variable adalah biaya yang jumlah 

totalnya berubah sebanding dengan   

perubahan volume kegiatan. Contoh biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya semi variable 

Biaya semi variable adalah biaya yang 

berubah tidak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Biaya semi variable 

mengandung unsure biaya tetap dan unsure 

biaya variable. Contoh: biaya listrik. 

c. Biaya semi fixed 

Biaya semi fixed adalah biaya yang tetap 

untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah dengan jumlah yang konstan pada 

volume produksi tertentu. 

d. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah 

totalnya tetap tida dipengaruhi perubahan 

volume kegiatan tertentu. Contoh biaya 

tetap adalah gaji direktur produksi. 

5.  Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu 

manfaatnya. Atas dasar jangka waktu 

manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua: 

pengeluaran modal dan pengeluaran 

pendapatan. 

a. Pengeluaran modal (capital expenditure). 

Pengeluaran modal adalah biaya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi (biasanya periode 

akuntansi satu tahun kalender). 

b. Pengeluaran pendapatan (revenue    

expenditure). 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya 

yang hanya mempunyai manfaat dalam 

periode akuntansi terjadinya pengeluaran 

tersebut. 

Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Pada umumnya sifat pengolahan produk dapat 

dibedakan ke dalam dua golongan produk yang 

didasarkan atas dasar pemesanan dan 

pengelolahan produk proses (massa). 

1. Metode Harga Pokok Produksi Pesanan (job 

order costing) Sistem harga pokok pesanan 

biasanya digunakan oleh perusahaan yang 

membuat produknya berdasarkan spesifikasi 

pesanan. Tiap-tiap pesanan dapat diambil 

dan diselesaikan pada setiap saat selama 

suatu periode akuntansi. Menurut Carter dan 

Usry (2004:127), menyatakan bahwa sistem 

perhitungan biaya berdasarkan pesanan (job 

order costing) biaya produksi 
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diakumulasikan untuk setiap pesanan (job) 

yang terpisah. Agar rincian perhitungan 

biaya berdasarkan pesanan sesuai dengan 

usaha yang diperlukan, harus ada perbedaan 

penting dalam biaya per unit suatu pesanan 

dengan pesanan lain. 

Pengertian akuntansi biaya pesanan menurut 

Bustami & Nurlela (2006:49), adalah 

sebagai berikut akumulasi biaya pesanan 

adalah suatu metode yang digunakan dalam 

pengumpulan harga pokok suatu metode 

yang digunakan dalam pengumpulan harga 

pokok suatu produk dimana biaya 

dikumpulkan untuk setiap pesanan atau 

kontrak dan jasa secara terpisah, setiap 

pesanan atau kontrak dapat dipisah sesuai 

identitasnya.  Akumulasi biaya pesanan 

dapat diterapkan pada perusahaan yang 

menggunakan proses produksi secara 

terputus-putus seperti: pekerjaan kontruksi, 

bengkel, percetakan, catering makanan, 

meubel, dan lain sebagainya. 

Menurut Bustami & Nurlele (2006:75), ada 

6 jenis karakteristik biaya pesana yaitu: 

1. Sifat produksinya terputus-putus 

tergantung pada pesanan yang diterima. 

2. Bentuk produk tergantuk pada spesifikasi 

pesanan. 

3. Pengumpulan biaya produksi dilakukan 

pada kartu biaya pesanan, yang membuat 

rincian untuk masing-masing pesanan. 

4. Total biaya produksi dikalkulasi setelah 

pesanan selesai. 

5. Biaya produksi per unit dihitung, dengan 

membagi total biaya produksi dengan 

total unit yang dipesan. Akumulasi biaya 

umumnya menggunakan biaya normal. 

6. Produk yang sudah selesai langsung 

diserahkan pada pesanan. 

2.  Metode Harga Pokok Produksi Proses (process 

cost method) 

Harga pokok proses merupakan suatu sistem 

pengumpulan biaya produksi yang dilakukan 

untuk setiap departemen atau pusat biaya. 

Sistem harga pokok proses ini digunakan pada 

industri-industri yang berproses secara massa.  

Menurut Carter & usry (2006:156), 

menyatakan bahwa dalam sistem perhitungan 

biaya berdasarkan proses (process costing), 

bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik 

dibebankan ke pusat biaya. Biaya yang 

dibebankan ke setiap unit ditentukan dengan 

membagi total biaya yang dibebankan ke pusat 

biaya dengan total unit yang diproduksi. Pusat 

biaya biasanya adalah departemen, tetapi bias 

juga pusat pemrosesan dalam satu departemen. 

Persyaratan utama adalah semua produk yang 

diproduksi dalam suatu pusat biaya selama 

suatu periode harus sama dalam hal sumber 

daya yang dikonsumsi.  

Menurut Bustami & Nurlela (2006:111), 

karakteristik harga pokok proses (procees cost 

method) yaitu: 

1. Proses produksi bersifat kontinyu 

2. Produksi bersifat missal, tujuannya 

mengisi persediaan yang siap dijual 

3. Produk yang dihasilakan dalam suatu 

departemen atau pusat biaya bersifat 

homogeny 

4. Biaya yang dibebankan ke setiap unit 

dengan membagi total biaya yang 

dibebankan ke pusat biaya dengan total 

unit diproduksi  

5. Akumulasi biaya dilakukan berdasarkan 

periode tertentu 

        Jadi, dari uraian di atas dapat dikatakan 

bahwa metode harga pokok pesanan digunakan 

oleh perusahaan yang memproduksi suatu produk 

berdasarkan pesanan dari pemesanan. Metode 

harga pokok proses digunakan oleh perusahaan 

yang memproduksi suatu produk yang sama 

dalam suatu periode. 

Perhitungan Harga Pokok Produksi  

Perhitungan harga produksi adalah cara 

memperhitungkan unsure-unsur biaya dalam 

harga harga. Menurut Mulyadi (2007:17) ada dua 

pendekatan terhadap perhitungan harga pokok 

produksi yaitu: 

1. Full costing 

Full costing merupakan metode penentuan 

harga pokok produksi yang memperhitungkan 

semua unsur biaya produksi ke dalam harga 

pokok produks, yang terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. Dengan demikian harga 

pokok produksi menurut full costing terdiri 

dari unsur biaya produksi sebagai berikut ini; 

      Biaya bahan baku xxx 

      Biaya tenaga kerja  xxx 

 Biaya overhead pabrik  

      variable                xxx 

 Biaya overhead pabrik tetap xxx 

      Harga pokok produksi   xxx 

2.  Variable costing 

Variable costing merupakan metode 

penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan biaya produksi yang 

berprilaku variable, kedalam harga pokok 

produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik 

variable. Dengan demikian harga pokok 

produksi menurut variable costing terdiri dari 

unsur-unsur biaya produksi sebagai berikut 

ini: 

Biaya bahan baku xxx 

Biaya tenaga kerja  xxx 

Biaya overhead pabrik  

variable               xxx 

Harga pokok produksi   xxx 

      Laporan Harga Pokok Produksi 
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        Berikut ini adalah contoh bentuk laporan 

harga pokok produksi menurut Hansen dan 

Mowen (2006:54);

Tabel 1. Laporan Harga Pokok Produksi 
PT XX 

Laporan Harga Pokok Produksi 

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx 

Bahan baku langsung: 

     Persediaan awal                                           xxx 

     Ditambah:Pembelian xxx 

     Bahan baku yang tersedia xxx 

     Dikurangi:Persediaan akhir xxx 

Bahan baku langsung yang digunakan xxx 

Tenaga kerja langsung xxx 

Overhead produksi: 

    Tenaga kerja tidak langsung xxx 

    Depresiasi xxx 

    Sewa xxx 

    Utilitas xxx 

    Pajak property xxx 

    Perawatan  xxx 

Jumlah biaya produksi xxx 

Jumlah biaya produksi yang ditambahkan  xxx 

     Ditambah:Barang dalam proses awal                                      xxx 

     Jumlah biaya produksi                                                             xxx 

     Dikurangi:barang dalam proses akhir  xxx 

Harga pokok produksi   xxx 

 

Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi  

Menurut Carter dan Usri (2004:40-41) tiga 

elemen biaya pabrik adalah sebagai berikut : 

1. Biaya bahan baku langsung adalah semua 

biaya untuk mempeoleh bahan baku yang 

dipakai dalam proses produksi untuk membuat 

barang. 

2. Biaya tenaga kerja langsung adalah uapah 

yang diberikan kepada para tenaga kerja yang 

secara langsung mengolah bahan mentah 

menjadi barang jadi. 

3. Biaya overhead pabrik adalah semua buaya 

yang dikeluarkan selain dari biaya bahan baku 

dan tenaga kerja langsung yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan kegiatan 

produksi. 

 

PEMBAHASAN 

Analisis terhadap pengklasifikasian biaya 

Berikut ini akan diuraikan analisis 

pengklasifikasian biaya-biaya yang membentuk 

harga pokok produksi pesanan rumah pada 

PT.Indo Sepadan Jaya. 

Analisis terhadap Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku atau produksi terdiri dari : 

1.  Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku 

yang merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari produk selesai dan dapat 

ditelusuri langsung kepada produk selesai. 

Contoh : kayu pembuatan mebel, kulit dalam 

pembuatan tasa dan lain-lain. 

2. Tenaga kerja langsung adalah tenaga yang 

digunakan dalam merubah atau mengkonversi 

bahan baku menjadi produk selesai dan dapat 

ditelusuri secara langsung kepada produk 

selesai. Contoh : Upah koki kue, upah tukang 

pembuatan rumah dan lain-lain. 

3. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain 

bahan baku langsung dan tenaga kerja 

langsung tetapi membantu dalam merubah 

bahan menjadi produk selesai. Biaya overhead 

dapat dikelompokkan menjadi 3 elemen: 

1.  Bahan baku langsung (bahan pembantu atau 

penolong) adalah bahan yang digunakan 

dalam penyelesaian produk tetapi 

pemakainnya relative lebih kecil dan biaya 

ini tidak dapat ditelusuri secara langsung 

kepada produk selesai. Contoh : Amplas, 

Staples dan Aksesoris pakaian. 

2. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga 

kerja yang membantu dalam pengolahan 

produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri 

kepada produk selesai. Contoh : Gaji satpam 

pabrik, gaji pembuatan rumah dan pegawai 

pabrik. 

3. Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya 

selain bahan baku tidak langsung dan tenaga 

kerja tidak langsung yang membantu dalam 

pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat 

ditelusuri kepada produk selesai. Contoh : 

Pajak bumi dan bangunan pabrik, listrik 

pabrik dan sewa pabrik. Berikut ini adalah 

analisis biaya bahan baku menurut 

perusahaan dibandingkan dengan teori untuk 

rumah pesanan pada PT.Indo Sepadan Jaya
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Tabel 2. Perbandingan Biaya Bahan Baku 

Menurut Perusahaan dan Hasil Analisis  

1 Unit Rumah Type 36 

No Uraian 
Menurut 

Perusahaan (Rp) 

Hasil Analisis Harga Pasar 

(Rp) 
Selisih (Rp) 

1 Besi beton diameter 6 mm 1.140.000 1.140.000 - 

2 Besi beton diameter 8 mm 3.340.000 3.340.000 - 

3 Besi beton diameter 10 mm 1.600.000 1.600.000 - 

4 Kawat ikat beton 700.000 700.000 - 

5 Batu bata 6.400.000 6.400.000 - 

6 Semen 6.470.000 6.470.000 - 

7 Pasir 1.000.000 1.000.000 - 

8 Paku 300.000 300.000 - 

9 Rngka atap gorden (6x12) 3.850.000 3.850.000 - 

10 Rangka atap sento (5x7) 6.350.000 6.350.000 - 

11 Rangka atap reng (3x4) 5.100.000 5.100.000 - 

12 Genteng Morando Glasure 6.600.000 6.600.000 - 

13 Gypsum/Flapon 6.400.000 6.400.000 - 

14 Kusin pintu kayu kulim 2.600.000 2.600.000 - 

15 Kusim jendela kayu kulim 3.600.000 3.600.000 - 

16 Kloset jongkok standar 360.000 360.000 - 

17 Pintu utama 1.480.000 1.480.000 - 

18 Pintu double playwood 1.270.000 1.270.000 - 

19 Pintu KM fiber 350.000 350.000 - 

20 Daun jendela kayu merawan 3.600.000 3.600.000 - 

21 Daun pintu/Kunci EX local 1.350.000 1.350.000 - 

22 Engsel pintu 325.000 325.000 - 

23 Engsel jendela 400.000 400.000 - 

24 Grandel jendela 380.000 B.Bahan Penolong 380.000 

25 Tarikan jendela 350.000 B.Bahan Penolong 350.000 

26 Kaitan jendela 1.000.000 B.Bahan Penolong 1.000.000 

27 Keramik lantai 40x40 Motif standar 5.560.000 5.560.000 - 

28 Keramik Lantai KM/WC 20x20 standar 352.000 352.000 - 

29 Keramik bak mandi, dinding 20x25 940.000 940.000 - 

30 Keramik meja dapur 20x25 436.000 436.000 - 

31 Cat tembok spectrum 1.570.000 B.Bahan Penolong 1.570.000 

32 Cat tembok Kim Tone warna tua 620.000 B.Bahan Penolong 620.000 

33 Cat tembok Kim Tone warna muda 2.140.000 B.Bahan Penolong 2.140.000 

34 Cat minyak avian 364.000 B.Bahan Penolong 364.000 

35 Cat dasar Siler Vinilec 652.000 B.Bahan Penolong 652.000 

36 Septi Tank 450.000 450.000 - 

37 Ventelasi jendela 800.000 800.000 - 

38 Ventilasi pintu 170.000 170.000 - 

39 Kitchen zink 2.100.000 B.Bahan Penolong - 

40 Biaya pembelian tanah 30.100.000 30.100.000 - 

Jumlah 112.569.000 103.393.000 9.176.000 

Sumber : Hasil Data Diolah 

        

Dari data yang di peroleh, diketahui bahwa 

pengklasifikasiaan biaya bahan baku langsung 

yang diterapkan PT.Indo Sepadan Jaya untuk 

rumah pesanan belum tepat. Hal ini karenakan 

perusahaan membebankan bahan-bahan penolong 

yang terdiri dari grandel jendela, tarikan jendela, 

cat tembok, cat tembok warna muda, cat minyak, 

dan cat dasar silver  ke dalam bahan baku 

langsung. Seharusnya bahan-bahan tersebut 

dimasukkan ke dalam biaya overhead. 

        Berdasarkan data pembebanan biaya bahan 

baku lebih besar dari pada biaya bahan baku 

menurut acuan teori. Dimana jumlah bahan baku 

menurut perusahaan sebesar Rp. 112.569.000 

sedangkan menurut hasil analisis berdasarkan 

teori yaitu sebesar Rp. 103.393.000. Ini 

menunjukan terdapat selisih perhitungan menurut 

analisis dan perusahaan sebesar Rp.9.176.000 

Analisis terhadap biaya tenaga kerja langsung  

        Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja 

yang digunakan dalam merubah atau 

mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai 

dan dapat ditelusuri secara langsung kepada 

produk selesai. Untuk dapat mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi dibutuhkan tenaga kerja 

langsung yang memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang baik dalam mengelolah bahan 

baku tersebut. Kemampuan dan keterampilan 

yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan 

dalam menghasilkan suatu produk. Biaya tenaga 

kerja langsung yang digunakan oleh PT.Indo 

Sepadan Jaya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Perbandingan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Menurut Perusahaan dan Hasil Analisis  

1 Unit Rumah Type 36 

No Uraian 
Menurut 

Perusahaan (Rp) 

Hasil Analisis 

Berdasarkan Teori 

(Rp) 

Selisih (Rp) 

1 Upah Tukang 20.530.000 20.530.000 - 

          Sumber : Hasil Data Diolah 

        

         Berdasarkan data di atas dapat diketahui 

bahwa pembebanan biaya tenaga kerja langsung 

menurut perusahaan sama besar dengan biaya 

tenaga kerja langsung menurut hasil analisis 

berdasarkan acuan teori. Dimana jumlah biaya 

tenaga kerja langsung untuk pembangunan satu 

unit rumah menurut perusahaan adalah 

Rp.20.530.000. Hal ini menunjukan tidak terdapat 

selisih perhitungan menurut analisis dan 

perusahaan. 

Analisi terhadap biaya overhead pabrik 

        Biaya overhead pabrik adalah biaya selain 

bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung 

tetapi membantu dalam merubah bahan menjadi 

produk selesai. Biaya overhead pabrik terdiri dari 

biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya tidak langsung lainnya 

yang berhubungan dengan proses produksi suatu 

produk. Oleh karena itu, semua biaya pabrik yang 

dikeluarkan oleh perusahaan harus dialokasikan 

ke dalam biaya overhead pabrik kecuali biaya-

biaya yang digolongkan sebagai biaya bahan baku 

langsung dan tenaga kerja langsung. PT Indo 

Sepadan Jaya belum mengelolah biaya bahan 

penolong berkaitam dengan bahan penolong yang 

ke dalam unsur-unsur biaya overhead pabrik 

seharusnya 

Tabel 4. Perbandingan Biaya Bahan Penolong 

Menurut Perusahaan dan Hasil Analisis 1 Unit Rumah Type 36 

No Uraian Menurut Perusahaan (Rp) 

Hasil Analisis 

Berdasarkan Teori 

(Rp) 

Selisih (Rp) 

1 Grandel jendela B.Bahan Penolong 380.000 380.000 

2 Tarikan jendela B.Bahan Penolong 350.000 350.000 

3 Kaitan jendela B.Bahan Penolong 1.000.000 1.000.000 

4 Cat tembok spectrum B.Bahan Penolong 1.570.000 1.570.000 

5 Cat tembok Kim Tone warna tua B.Bahan Penolong 620.000 620.000 

6 Cat tembok Kim Tone warna muda B.Bahan Penolong 2.140.000 2.140.000 

7 Cat minyak avian B.Bahan Penolong 364.000 364.000 

8 Cat dasar Siler Vinilec B.Bahan Penolong 652.000 652.000 

9 Kitchen zink B.Bahan Penolong 2.100.000 2.100.000 

Jumlah 9.176.000 9.176.000 

Sumber : Hasil Data Diolah 

        Berdasarkan hasil analisis selisih yang 

diperoleh atas pembebanan bahan penolong oleh 

perusahaan dengan hasil analisis berdasarkan teori 

adalah sama besar dengan selisih yang di peroleh 

dari hasil analisis atas bahan baku yang telah 

diuraikan sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

perusahaan belum melakukan pengklasifikasian 

biaya bahan penolong secara tepat. Dengan 

klasifikasi biaya secara tepat akan membantu 

perusahaan melakukan pengendalian terhadap 

biaya produksi secara tepat. 

       Perusahaan belum melakukan perhitungan 

biaya penyusutan kendaraan dan peralatan proyek 

kedalam perhitungan harga pokok produksi, maka 

perhitungannya sebagai berikut dengan 

menggunakan metode garis lurus (Sraight Line 

Method).

Tabel 5. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap 

Metode Garis Lurus ( Sraight Line Method) 

No 
Aktiva Uni

t 

Tanggal 

Pembelian 

Harga Perolehan 

(Rp) 

Umur 

Ekonomis 
Tarif 

Beban Penyusutan 

Tahun 12 (Rp) Kelompok Jenis 

1 Kendaraan Truk 1 02/02/2010 175.000.000 10 0 17.500.000 

2 Peralatan Proyek 

Subtotal   175.000.000   12.600.00 

Vibrator 1 04/02/2010 5.000.000 4 0 1.250.000 

Pompa air 2 11/02/2010 2.200.000 4 0 5.500.000 

Gengset 1 21/05/2010 800.000 4 0 200.000 

Mesin 

gerindra 
3 15/05/2010 550.000 4 0 137.000 

Mesin las 1 03/09/2010 2.000.000 4 0 500.000 

Takal 5 ton 1 08/09/2010 1.000.000 4 0 250.000 

Tyler roller 4 08/09/2010 1.200.000 4 0 300.000 

Mollen 2 02/12/2010 24.000.000 4 0 6.000.000 

Stampler 1 02/03/2010 4.500.000 4 0 1.125.000 

Subtotal   41.250.000   10.312.500 

Total 216.250.000   27.812.500 

Sumber : Hasil Data Diolah 
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        Perhitungan biaya penyusutan kendaraan dan 

peralatan proyek yaitu: 

1.Perhitungan penyusutan kendaraan  

   Biaya penyusutan = 1/10 x 175.000.000 = 

Rp.17.500.000  

Satu unit perhitungan penyusutan kendaraan   

1 unit  =  Biaya penyusutan kendaraan / Jumlah      

unit  

 = Rp.17.500.000 / 102 unit 

 = Rp. 171.569 

2..Perhitungan penyusutan peralatan 

     Biaya penyusutan  = ¼  x 5.000.000 

                               = Rp 1.250.000 

Biaya penyusutan  = ¼  x 2.250.000 

                               = Rp    550.000 

Biaya penyusutan  = ¼ x     800.000 

                               = Rp    200.000 

Biaya penyusutan  = ¼ x     550.000 

                               = Rp    137.000 

Biaya penyusutan  = ¼  x 2.000.000 

                               = Rp    500.000 

Biaya penyusutan  = ¼ x  1.000.000 

                               = Rp    250.000 

Biaya penyusutan   = ¼ x 1.200.000 

                               = Rp    300.000 

Biaya penyusutan  = ¼ x 24.000.000

                               = Rp 6.000.000 

Biaya penyusutan  = ¼ x 4.500.000 

                                = Rp 1.125.000 

Satu unit penyusutan peralatan 

1 unit = Biaya penyusutan peralatan / Jumlah unit 

   = Rp 10.312.500 / 102 unit 

   = Rp 101.103 

Analisis terhadap biaya overhead pabrik pada 

pembangunan satu unit rumah pada PT. Indo 

Sepadan Jaya  

Tabel 6. Perbandingan Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Perusahaan dan Hasil Analisis Berdasarkan Teori 

1 Unit Rumah Type 36 

No Uraian 
Menurut Perusahaan 

(Rp) 

Hasil Analisis 

Berdasarkan Teori (Rp) 
Selisih (Rp) 

1 Biaya bahan penolong Tidak Ada 9.176.000 9.176.000 

2 Biaya sarana dan prasarana perumahan 5.100.000 5.100.000 - 

3 Biaya BPHTP 13.890.353 13.890.353 - 

4 Biaya BBN, Akte jual beli, Notaris 2.600.000 2.600.000 - 

5 Biaya Instansi Listrik 4.700.000 4.700.000 - 

6 Biaya Pemasangan PDAM 1.200.000 1.200.000 - 

7 Biaya pemeliharaan dan perbaikan 1.600.000 1.600.000 - 

8 Biaya izin mendirikan bangunan 5.600.000 5.600.000 - 

9 Biaya asurans-i keselamatan 4.100.000 4.100.000 - 

10 Biaya penyusutan kendaraan proyek Tidak Ada 171.569 171.569 

11 Biaya penyusutan peralatan proyek Tidak Ada 101.103 101.103 

Jumlah 38.790.353 48.239.025 9.448.672 

Sumber : Hasil Data Diolah 

       Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui 

biaya overhead yang dibebankan oleh perusahaan 

sebesar Rp 38.790.353 belum tepat karena 

perusahaan memasukan biaya penolong sebagai 

bahan baku sebesar Rp 9.176.000 dan belum 

memasukan biaya penyusutan peralatan proyek 

sebesar Rp 171.569  dan Rp 101.103. Sedangkan 

menurut hasil analisis berdasarkan teori adalah 

sebesar Rp 48.239.025. Ini menunjukan selisih 

perhitungan menurut analisis dan perusahaan 

sebesar Rp 9.448.672 

Analisis terhadap Perhitungan Harga Pokok 

Produksi 

        Pengklasifikasian setiap unsur-unsur 

pembentuk perhitungan harga pokok produksi 

akan sangat berguna, karena perhitungan yang 

tepat akan sangat berguna bagi manajemen dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Perhitungan 

harga pokok produksi pada PT Indo Sepadan Jaya 

berdasarkan perhitungan pesanan. Pada metode 

ini, proses produksi digolongkan menjadi tiga 

unsur yaitu, biaya bahan baku langsung, tenaga 

keerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

Dengan membandingkan antara data yang 

diperoleh dari perusahaan dengan hasil penulis 

terdapat pengklasifikasian biaya produksi serta 

penetapaan biaya penyusutan kendaraan proyek 

dan biaya penyusutan peralatan proyek. 

Perhitungan harga pokok produksi pesanan rumah 

menurut perusahaan dan hasil analisis penulis 

dapat dilihat ditabel 4.6 dan tabel 4.7 sebagai 

berikut: 
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Tabel 7. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 
Tabel 7. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Berdasarkan Perusahaan 

1 Unit Rumah Type 36 

(Rp) 

______________________________________________________________ 

Biaya bahan baku 

Besi beton diameter 6 mm    1.140.000 

Besi beton diameter 8 mm    3.340.000 

Besi beton diameter 10 mm    1.600.000 

Kawat ikat beton        700.000 

Batu bata      6.400.000 

Semen       6.470.000 

Pasir       1.000.000 

Paku          300.000 

Rangka atap gorden (6x12)    3.850.000 

Rangka atap sento (5x7)    6.350.000 

Rangka atap reng (3x4)    5.100.000 

Genteng Morando Glasure    6.600.000 

Gypsum/Flapon     6.400.000 

Kusin pintu kayu kulim    2.600.000 

Kusin jendela kayu kulim    3.600.000 

Kloset jongkok standar       360.000 

Pintu utama      1.480.000 

Pintu double playwood    1.270.000 

Pintu KM fiber        350.000 

Daun jendela kayu merawan    3.600.000 

Daun pintu/Kunci EX local    1.350.000 

Engsel pintu         325.000 

Engsel jendela         400.000 

Grandel jendela        380.000 

Tarikan jendela        350.000 

Kaitan jendela      1.000.000 

Keramik lantai 40x40 Motif standar   5.560.000 

Keramik lantai KM/WC 20X20 standar     352.000 

Keramik bak mandi, dinding 20x25      940.000 

Keramik meja dapur 20x25       436.000 

Cat tembok Spectrum     1.570.000 

Cat tembok Kim Tone warna tua      620.000 

Cat tembok Kim Tone warna muda   2.140.000 

Cat minyak avian       3 64.000 

Cat dasar Siler Vinilec       652.000 

Septi Tank         450.000 

Ventilasi jendela        800.000 

Ventilasi pintu          170.000  

Kitchen zink      2.100.000 

Biaya pembelian tanah   30.100.000 

Total biaya bahan baku      112.569.000 

Biaya tenaga kerja langsung : 

Upah pekerja/Tukang     20.530.000 

Total biaya tenaga kerja langsung       20.530.000 

Biaya overhead pabrik 

Biaya sarana dan prasarana perumahan   5.100.000 

Biaya BPHP     13.890.000 

Biaya BBN, Akte jual beli, Notaris    2.600.000 

Biaya Instansi Listrik      4.700.000 

Biaya Pemasangan PDAM     1.200.000 

Biaya pemeliharaan dan perbaikan    1.600.000 

Biaya izin mendirikan bangunan    5.600.000 

Biaya asuransi keselamatan     4.100.000  

Total biaya overhead pabrik       38.790.353 

Harga pokok produksi     171.889.353 

 

Sumber : PT.Indo Sepadan Jaya 
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Tabel 8. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Tabel 4.7 Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Berdasarkan Analisis Harga Pasar 

1 Unit Rumah Type 36 

(Rp) 

________________________________________________________________ 

Biaya bahan baku 

Besi beton diameter 6 mm     1.140.000 

Besi beton diameter 8 mm     3.340.000 

Besi beton diameter 10 mm     1.600.000 

Kawat ikat beton         700.000 

Batu bata       6.400.000 

Semen        6.470.000 

Pasir        1.000.000 

Paku           300.000 

Rangka atap gorden (6x12)     3.850.000 

Rangka atap sento (5x7)     6.350.000 

Rangka atap reng (3x4)     5.100.000 

Genteng Morando Glasure     6.600.000 

Gypsum/Flapon      6.400.000 

Kusin pintu kayu kulim     2.600.000 

Kusin jendela kayu kulim     3.600.000 

Kloset jongkok standar        360.000 

Pintu utama       1.480.000 

Pintu double playwood     1.270.000 

Pintu KM fiber         350.000 

Daun jendela kayu merawan     3.600.000 

Daun pintu/Kunci EX local     1.350.000 

Engsel pintu          325.000 

Engsel jendela          400.000 

Keramik lantai 40x40 Motif standar    5.560.000 

Keramik lantai KM/WC 20X20 standar      352.000 

Keramik bak mandi, dinding 20x25       940.000 

Keramik meja dapur 20x25       4 36.000 

Septi Tank          450.000 

Ventilasi jendela         800.000 

Ventilasi pintu          170.000 

Biaya pembelian tanah   30.100.000 

Total biaya bahan baku      103.100.000 

Biaya tenaga kerja langsung : 

Upah pekerja/Tukang     20.530.000 

Total biaya tenaga kerja langsung       20.530.000 

Biaya overhead pabrik 

Biaya bahan penolong 9.176.000 

Biaya sarana dan prasarana perumahan   5.100.000 

Biaya BPHP     13.890.000 

Biaya BBN, Akte jual beli, Notaris    2.600.000 

Biaya Instansi Listrik      4.700.000 

Biaya Pemasangan PDAM     1.200.000 

Biaya pemeliharaan dan perbaikan    1.600.000 

Biaya izin mendirikan bangunan    5.600.000 

Biaya asuransi keselamatan     4.100.000  

Biaya penyusutan kendaraan proyek    171.569 

Biaya penyusutan proyek     101.103 

Total biaya overhead pabrik      48.239.025 

Harga pokok produksi     172.162.025 

Sumber : Hasil Data Diolah 

        Dilihat dari perhitungan yang penulis buat, 

dapat diketahui selisih antara harga pokok 

pesanan 1 unit rumah type 36 menurut perusahaan 

dengan hasil analisis harga pasar. Berikut 

disajikan perhitungan harga pokok produksi 

pesanan 1 unit rumah type 36 menurut perusahaan 

dan hasil analisis berdasarkan harga pasar pada 

tabel sebagai berikut :

 

Tabel 9. Perbandingan Pokok Produksi 

Menurut Perusahaan dan Hasil Analisis  

1 Unit Rumah Type 36 

Uraian 
Menurut 

Perusahaan (Rp) 

Hasil Analisis Harga 

Pasar (Rp) 
Selisih (Rp) 

Biaya Bahan Baku 112.569.000 103.393.000 9.176.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 20.530.000 20.530.000 - 

Biaya Overhead Pabrik 38.790.353 48.239.025 (9.448.672) 

Jumlah 171.889.353 172.162.025 272.672 

            Sumber : Hasil Data Diolah 

        

Harga pokok produksi pembangunan 1 unit rumah 

menurut perusahaan adalah sebesar Rp 

171.889.353, sedangkan menurut hasil analisis 

berdasarkan teori adalah sebesar Rp 172.162.025. 

Dari kedua perbandingan ini maka terdapat selisih 

sebesar Rp 272.672., Sehingga harga pokok 

produksi menurut perusahaan lebih rendah dari 

pada hasil analisis penulis dan menyebabkan 

keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan 

relative kecil Hal ini dapat menyebabkan harga 
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jual di pasar lebih kecil dari semestinya di jual. 

Penulis membuat kartu laporan pokok produksi 

agar dapat memngetahui selisih yang ada di PT 

Indo Sepadan Jaya pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 10. Laporan Pokok Produksi 

Kartu Biaya Pesanan Rumah 

PT. Indo Sepadan Jaya Palembang 

1 Unit Rumah Type 36 
No Keterangan Biaya-Biaya 

1 Biaya Bahan Baku Langsung   

2 Besi beton diameter 6 mm 1.140.000 - 

3 Besi beton diameter 8 mm 3.340.000 - 

4 Besi beton diameter 10 mm 1.600.000 - 

5 Kawat ikat beton 700.000 - 

6 Batu bata 6.400.000 - 

7 Semen 6.470.000 - 

8 Pasir 1.000.000 - 

9 Paku 300.000 - 

10 Rngka atap gorden (6x12) 3.850.000 - 

11 Rangka atap sento (5x7) 6.350.000 - 

12 Rangka atap reng (3x4) 5.100.000 - 

13 Genteng Morando Glasure 6.600.000 - 

14 Gypsum/Flapon 6.400.000 - 

15 Kusin pintu kayu kulim 2.600.000 - 

16 Kusim jendela kayu kulim 3.600.000 - 

17 Kloset jongkok standar 360.000 - 

18 Pintu utama 1.480.000 - 

19 Pintu double playwood 1.270.000 - 

20 Pintu KM fiber 350.000 - 

21 Daun jendela kayu merawan 3.600.000 - 

22 Daun pintu/Kunci EX local 1.350.000 - 

23 Engsel pintu 325.000 - 

24 Engsel jendela 400.000 - 

25 Keramik lantai 40x40 Motif standar 5.560.000 - 

26 Keramik Lantai KM/WC 20x20 standar 352.000 - 

27 Keramik bak mandi, dinding 20x25 940.000 - 

28 Keramik meja dapur 20x25 436.000 - 

29 Septi Tank 450.000 - 

30 Ventelasi jendela 800.000 - 

31 Ventilasi pintu 170.000 - 

32 Biaya pembelian tanah 30.100.000 - 

Total biaya bahan baku langsung 103.393.000 

33 Upah pekerja dan buruh 20.530.000 - 

34 Total biaya tenaga kerja tidak langsung  20.530.000 

35 Biaya overhead pabrik 9.176.000 - 

36 Biaya bahan penolong 5.100.000 - 

37 Biaya sarana dan prasarana perumahan 13.890.353 - 

38 Biaya BPHTP 2.600.000 - 

39 Baya BBN, Akte dan Notaris  - 

40 Biaya Instansi Listrik 4.700.000 - 

41 Biaya Pemasangan PDAM 1.200.000 - 

42 Biaya pemeliharaan dan perbaikan 1.600.000 - 

43 Biaya izin mendirikan bangunan 5.600.000 - 

44 Biaya asuransi keselamatan 4.100.000 - 

45 Biaya penyusutan kendaraan proyek 171.569 - 

46 Biaya penyusutan peralatan proyek 101.103 - 

Total biaya overhead pabrik 48.239..025 

Total harga pokok produksi 172.162.025 

                      Sumber : Hasil Data Diola

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Perusahaan belum tepat dalam mengklasifikasi 

biaya bahan baku karena perusahaan 

memasukan biaya bahan penolong ke dalam 

biaya bahan baku langsung, biaya penolong 

dimasukan dibiaya overhead pabrik. 

2. Perhitungan biaya overhead pabrik belum 

tepat, dimana biaya bahan penolong, biaya 

penyusutan kendaraan dan biaya penyusutan 

peralatan belum dibebankan ke dalam unsur 

biaya overhead pabrik. 

Saran  

1. Perusahaan sebaiknya memisahkan biaya 

bahan baku dan biaya penolong. Sehingga 

unsur-unsur harga pokok produksi dapat 

dihitung dan diklasifikasikan secara tepat, 

sehingga informasi biaya yang diberikan tidak 

keliru. 

2. Perusahaan sebaiknya membebankan biaya 

penyusutan kendaraan dan biaya penyusutan 

peralatan proyek ke dalam biaya overhead 

pabrik, sehingga pengalokasian biaya yang 

dikeluarkan dapat mencerminkan biaya yang 

sebenarnya dan memberikan informasi yang 

akurat bagi pihak manajemen dalam 

mengambil keputusan. 
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