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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan Mebel Utama Karya 

Perusahaan Mebel Utama Karya didirikan pada tahun 1990. Berawal dari 

sebuah tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan yang strategis, pemilik 

berinisiatif mendirikan sebuah usaha baru untuk mengembangkan usaha 

sebelumnya. Usaha yang dijalankan sebelumnya yaitu produksi barang-barang 

mebel yang dijual pada distributor atau penjual yang menjual barang dagangannya 

langsung pada konsumen.  

Pemilik berinisiatif untuk mengembangkan usahanya dengan membangun 

toko sendiri agar ia bisa langsung berhadapan dengan konsumen dan lebih 

mengerti apa yang diinginkan konsumen. Pemilik mendirikan toko mebel yang 

letaknya menjadi satu dengan tempat tinggalnya. Sedangkan tempat produksi dan 

finishing terletak di lokasi berbeda yang tak jauh dari tempat tinggalnya.  

Enam tahun kemudian, pemilik menjadikan tempat tinggalnya untuk tempat 

penjualan atau toko saja dan ia membangun rumah yang juga tak jauh dari toko 

sebelumnya. Tak beberapa lama kemudian, pemilik juga membangun gudang 

guna tempat penyimpanan dan finishing produk-produk yang telah selesai 

produksi. Sedangkan untuk penyetelan dilakukan di gudang yang terletak persis di 

sebelah rumah pemilik.  
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Usaha mebel ini menjadi sangat berkembang karena pemilik sangat menjaga 

kualitas produknya. Harga yang ditawarkan juga disesuaikan dengan permintaan 

produk yang diinginkan konsumen sehingga mengurangi rasa kecewa dari 

konsumen. Dari situasi perkembangan tersebut, pemilik berkeinginan membangun 

tempat penjualan lagi agar dapat lebih banyak produk yang dapat dipasarkan pada 

konsumen. Maka pemilik mendirikan lagi toko penjualan yang tidak begitu jauh 

letaknya dengan tempat tinggal dan toko penjualan pertama.  

Letaknya yang sangat strategis sangat menunjang perkembangan usaha ini 

disamping juga lingkungan yang sangat mendukung. Konsumen yang datang tidak 

hanya dari dalam kota namun juga luar kota bahkan luar pulau jawa. Pemilik juga 

menyediakan jasa antar barang ke alamat untuk konsumen yang tentunya 

menambah harga penjualan barang sesuai jarak antar pengiriman. Dengan usaha 

tersebut pemilik mampu mempekerjakan puluhan orang untuk bermata 

pencaharian dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

4.1.2. Lokasi Perusahaan 

Perusahaan Mebel Utama Karya berlokasi di Jalan Gatot Subroto Desa 

Krapyakerjo Kotamadya Pasuruan. Lokasi tersebut merupakan daerah dengan 

lingkungan yang sangat strategis dalam mengembangkan usaha mebel. Banyak 

tersedianya sumber daya bahan baku dan pekerja pengrajin mebel menjadikan 

usaha mebel merupakan mata pencarian sebagian besar warga desa tersebut. 

Tidak hanya warga desa tersebut, beberapa desa di sekitar lokasi perusahaan juga 

sebagian besar adalah pedagang mebel, karena lokasi disekitar perusahaan yang 

dikenal sebagai sentra usaha mebel di Kota Pasuruan. 
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4.1.3. Tujuan Perusahaan 

a. Jangka Pendek 

Perusahaan terus berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas produk dengan 

melakukan inovasi-inovasi model dan bentuk produk agar berbeda dengan 

pesaing dan konsumen merasa loyal dengan perusahaan. Tidak hanya loyal, 

konsumen juga merupakan sarana pemasaran yang baik karena ia sendiri yang 

mengenalkan perusahaan pada konsumen lain dengan cara mulut ke mulut. 

b. Jangka Panjang 

Perusahaan berkeinginan untuk dapat menguasai pasar industri mebel agar ia 

mampu mempertahankan eksistensi perusahaan dan selalu dapat 

mengembangkan usahanya tidak hanya di lingkungan perusahaan saja. 

4.1.4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

1. Struktur Organisasi 

Perusahaan Mebel Utama Karya merupakan bentuk perusahaan perseorangan. 

Maka pemilik perusahaan juga berlaku sebagai pemimpin perusahaan. 

2. Sumber Daya Manusia 

a. Tenaga Keja 

Tenaga kerja di perusahaan ini terbagi menjadi empat, yaitu tenaga kerja divisi 

produksi, divisi finishing, divisi penyetelan, dan tenaga kerja sebagai penjaga 

toko.  

 

 

 



35 
 

Divisi produksi    :   10 orang 

Divisi finishing    :   20 orang 

Divisi penyetelan :   4  orang 

Penjaga toko        :  2  orang 

b. Jam Kerja 

Jam kerja keempat divisi adalah sama yaitu dimulai dari jam 08.00 - 16.00 

c. Upah 

Divisi Produksi   : Gaji dibagikan setiap hari sabtu. Dengan sistem borongan 

sesuai produk yang dihasilkan oleh seorang pengrajin dalam 

berapa hari kerja. Jadi setiap perkerja mengerjakan produk 

yang hanya ia kuasai. 

Divisi Finishing  : Sama dengan divisi produksi, gaji dibagikan mingguan. 

Dengan sistem borongan yaitu sesuai produk yang telah 

dikerjakan selama 1 minggu. Barang apa saja yang telah di 

finishing. Gaji dibayar pada mandor dan dia yang menggaji 

anak buahnya. 

Divisi Penyetelan : Gaji juga dibayarkan per minggu. Dengan sistem jumlah jam 

dia kerja per hari nya.  

Penjaga Toko      : Gaji dibayarkan sesuai dengan jumlah jam kerja ia masuk per 

hari nya.  
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Tabel 4.1.4 

Daftar tarif tenaga kerja langsung per produk : 

Produk Dept. Produksi Dept. Finishing Dept. Penyetelan

Lemari 450.000Rp     150.000Rp      30.000Rp          

Kursi Tamu 400.000Rp     200.000Rp      -

Tempat Tidur 300.000Rp     150.000Rp      40.000Rp          

Meja Rias 200.000Rp     150.000Rp      25.000Rp          

Bufet 850.000Rp     350.000Rp      75.000Rp          

Nakas 400.000Rp     150.000Rp      40.000Rp          

Meja Rias 150.000Rp     100.000Rp      25.000Rp           

 

4.1.5. Produk Perusahaan 

A. Lemari 

B. Kursi Tamu 

C. Tempat Tidur 

D. Meja Rias (Tolet) 

E. Bufet 

F. Nakas 

G. Meja 

 

Gambar atau foto tertera di lampiran 
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A. Proses Produksi 

1. Pembuatan Pola (Patterning)  

Pembuatan pola pada kayu sesuai dengan bentuk produk yang akan dibuat. 

Dengan membuat garis-garis terlebih dahulu pada kayu yang sudah dibelah 

sesuai ukuran produk yang telah dihitung sebelumnya. Pembuatan pola akan 

memudahkan pembentukan kayu untuk produk yang akan dibuat dan juga 

agar kayu yang digunakan ukurannya sesuai. 

2. Pemotongan (Cutting) 

Pemotongan kayu harus sesuai dengan pola yang telah dibentuk. Kayu 

dipotong mengikuti garis-garis pola dan harus sama agar kayu yang dipotong 

memang terpakai untuk pembuatan produk sesuai pesanan. Kayu dipotong 

sesuai pola juga bertujuan agar tidak ada kayu yang terbuang sia-sia karena 

salah dalam memotong, sehingga membutuhkan kayu lainnya yang hanya 

mengakibatkan pemborosan. 

3. Pembuatan (Making) 

Pembentukan kayu sesuai dengan perhitungan ukuran-ukuran produk yang 

akan dibuat. Kayu yang telah dipotong dipasangkan atau dirakit dengan 

potongan lainnya agar tersusun model yang diinginkan sampai produk 

tersebut dapat berdiri tegak dan siap untuk proses selanjutnya. 

B. Proses Finishing 

1. Penggosokan (Scrubbing) 

Barang setengah jadi yang telah melalui proses produksi kemudian dibawa ke 

gudang tempat finishing. Keseluruhan bagian barang digosok dengan kertas 
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gosok dalam beberapa tahap agar kayu menjadi lebih halus. Kayu yang lebih 

halus memperindah dan memperjelas bentuk atau model produk sehingga 

lebih bagus dipandang. 

2. Pewarnaan (Coloring) 

Proses finishing berikutnya yaitu pewarnaan pada barang yang telah selesai 

digosok dengan menyemprotkan bahan pewarna pada barang yang akan 

diinginkan. Namun pewarnaan dilakukan setelah penggosokan benar-benar 

sempurna, karena jika penggosokan tidak bagus, maka hasil pewarnaan pun 

juga tidak bagus. Pewarnaan pun tidak hanya dilakukan satu kali saja. 

Pewarnaan dilakukan bertahap agar warna yang dihasilkan memenuhi 

kualitas dan sesuai dengan pesanan. 

3. Pengeringan (Drying) 

Setelah selesai proses pewarnaan, barang dikeringkan terlebih dahulu karena 

kayu yang baru saja diwarna masih basah dan warna belum meresap 

sepenuhnya pada kayu. Pengeringan juga dilakukan untuk menghilangkan 

bau dari pewarna yang tidak baik untuk pernafasan dan pedih di mata. 

C. Proses Penyetelan 

1. Pemasangan (Installing) 

Barang yang sudah kering dan tidak berbau setelah proses pewarnaan lalu 

dipindahkan ke gudang tempat penyetelan. Penyetelan dilakukan dengan 

memasang komponen barang lainnya yaitu pegangan dan kunci. Pegangan 

diletakan di gagang pintu untuk memudahkan membuka atau menutup pintu 

lemari, laci dan barang-barang lainnya. Tidak hanya kunci dan pegangan, 
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banyak juga aneka macam aksesoris untuk sekedar mempercantik produk 

agar lebih menarik konsumen. 

2. Pengepakan (Packing) 

Jika barang telah jadi dan selesai penyetelan serta siap untuk dikirim, barang 

terlebih dahulu dibungkus dengan kertas seperti kertas kardus karton 

dimaksudkan agar ketika barang ditata di atas mobil pengiriman, tidak terjadi 

goresan atau gesekan dengan barang lain yang mengakibatkan barang 

menjadi cacat. Jika barang cacat maka menjadi kerugian bagi perusahaan. 

3. Pengiriman (Delivery ) 

Barang yang sudah siap dan selesai proses pengepakan kemudian dinaikkan 

ke atas mobil pengiriman untuk diantarkan ke alamat konsumen. Setelah 

sampai di alamat konsumen, barang diturunkan dan diletakkan sesuai 

permintaan konsumen. 

4.2.2 Perhitungan Biaya Produksi (Perusahaan) 

Perhitungan biaya produksi yang dilakukan perusahaan hanya berdasar pada 

bahan baku utama yang terpakai, tenaga kerja langsung yang digunakan dan 

bahan-bahan pembantu. Bahan baku utama yang dipakai yaitu kayu. Perhitungan 

biaya bahan baku sama dengan harga pembelian kayu. Tenaga kerja langsung 

yang digunakan adalah tenaga kerja pegawai yang memproduksi barang sampai 

selesai. Biayanya dihitung dari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan barang yang diproduksi dan model barang apa yang dibuat karena 

upah yang dibayarkan juga sesuai dengan tingkat kerumitan barang. Biaya bahan 

baku pembantu adalah jumlah bahan-bahan pembantu yang digunakan ketika 
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memproduksi barang. Jumlahnya tidak besar namun juga sangat diperlukan 

kegunaannya.  

4.2.3 Perhitungan Harga Pokok Penjualan (Perusahaan) 

Harga pokok penjualan yang dipakai perusahaan yaitu total biaya produksi 

ditambah dengan biaya penjualan yang berupa ongkos kirim pengiriman barang. 

Persediaan bahan baku perusahaan tidak ada atau nol karena pembelian bahan 

baku sesuai dengan kebutuhan dan pemesanan pelanggan jadi bahan yang dibeli 

langsung habis setelah mengalami proses produksi. Persediaan barang dalam 

proses juga tidak ada karena barang yang mengalami proses produksi awal 

langsung diteruskan proses selanjutnya yaitu finishing dan penyetelan.  

4.2.4 Sistem Akuntansi Biaya 

Perusahaan Mebel Utama Karya adalah perusahaan perseorangan yang 

jumlah transaksi dan nominalnya terjadi dalam jumlah yang besar karena produk 

yang dijual adalah barang-barang mebel yang harganya ratusan ribu hingga 

jutaan. Transaksi-transaksi terjadi dalam jumlah banyak setaip harinya namun 

masih kurang dapat mengatur dan mencatatnya. Perusahaan hendaknya dapat 

mengaturnya dengan sistem akuntansi biaya dengan benar agar perusahaan dapat 

lebih mudah mengontrol biaya-biaya yang keluar dan membantu dalam membuat 

perencanaan biaya serta produksi selanjutnya. Namun di dalam perusahaan yang 

terjadi adalah kurangnya pengaturan tersebut. Beberapa kekurangan di dalam 

perusahaan antara lain : 
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1. Pencatatan perusahaan hanya memasukan transaksi penjualan, pembayaran 

tenaga kerja langsung dan pembelian bahan baku dalam jumlah besar, 

sehingga tidak semua transaksi yang terjadi dicatat. 

2. Kurang lengkapnya komponen perhitungan di dalam menghitung biaya 

produksi dari barang setengah jadi sampai barang jadi. 

Akuntansi biaya yang dijalankan di dalam perusahaan masih dalam bentuk 

sederhana yaitu hanya pencatatan pendapatan dan pengeluaran berupa biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung saja. Perusahaan hanya 

memperhitungkan komponen yang nominalnya terhitung besar sehingga belum 

semua komponen masuk di dalam perhitungan harga pokok penjualan. Maka 

harga pokok penjualan menjadi rendah dan tidak sepadan dengan kualitas produk 

yang dijual.  

Perusahaan kurang menyajikan dengan detail seluruh komponen biaya 

produksi awal sampai dengan barang jadi. Terdapat komponen yang terlewatkan 

yaitu biaya overhead atau biaya tak langsung, seperti biaya listrik dan telepon. 

Mesin dan alat-alat pertukangan lainnya berupa alat elektronik memakan biaya 

listrik tidak sedikit. Biaya telepon juga menjadi komponen di dalamnya karena 

menunjang komunikasi antara penjual dengan konsumen, yaitu konfirmasi 

pesanan barang dengan benar agar tidak terjadi kesalahan produk yang diinginkan 

konsumen, dan juga antara penjual dengan supplier bahan baku untuk 

mengkonfirmasi kualitas bahan baku yang diinginkan dan sesuai dengan pesanan.  

Penyajian laporan keuangan juga masih kurang di dalam perusahaan ini. 

Laporan hanya dicatat berdasar uang keluar dan masuk atau pendapatan dan 
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pengeluaran saja. Total pendapatan didapat dari penjumlahan semua nota 

penjualan yang terjadi pada periode tertentu dan juga total pengeluaran didapat 

dari penjumlahan semua nota pembelian. Tidak hanya di departemen produksi, 

namun juga untuk departemen lainnya yaitu departemen finishing dan departemen 

penyetelan. Kurang mendetailnya penyajian mengakibatkan biaya-biaya lain yang 

kecil nominalnya seringkali tidak dimasukan. 

 

4.3 Evaluasi Sistem Akuntansi Biaya 

Perusahaan memerlukan beberapa perbaikan di dalam sistem akuntansi 

biayanya karena sistem yang dijalankan sebelumnya masih sederhana dan kurang 

lengkap. Kekurangan yang ada harus segera diperbaiki agar sistem dapat berjalan 

lebih baik dan terkoordinasi. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan yaitu 

perusahaan seharusnya memasukan semua komponen biaya produksi suatu 

pesanan agar perhitungan lebih detail dan menyeluruh. Meskipun terdapat 

perbedaan sedikit di dalam perhitungan namun akan bisa berdampak banyak jika 

transaksi yang terjadi dalam jumlah besar dan banyak. Hal itu dapat menjadi 

sebuah kerugian jika terdapat kesalahan dalam perhitungan yang terjadi secara 

berulang.  

Kesalahan dan kekurangan dalam perhitungan  akan berdampak pada profit 

yang diperoleh. Harga pokok penjualan yang rendah hanya akan menghasilkan 

profit yang rendah. Maka pendapatan yang diperoleh kurang sebanding dengan 

biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang dan laba yang ditargetkan 

menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu perhitungan harus memasukan semua 
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komponennya agar dapat memimalisir kerugian yang terjadi akibat kesalahan 

dalam menghitung tidak terkecuali biaya-biaya tak langsung yang nominalnya 

kecil.  

Dalam hal penyajian laporan, perusahaan juga masih kurang. Perusahaan 

hanya mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang ada dan menjumlahkannya. 

Perusahaan tidak mencatat kembali jumlah pendapatan karena catatan hanya 

diperoleh dari nota-nota penjualan. Perusahaan seharusnya mendetail dalam 

mencatat transaksi yang terjadi. Perusahaan juga tidak membandingkan jumlah 

pengeluaran dan pendapatan karena perusahaan hanya memperhitungkan kalau 

biaya-biaya yang terjadi masih dapat ditutup oleh pendapatan yang diperoleh 

sebelumnya karena tujuan utama dalam menjual produk adalah target laba yang 

dapat dicapai.  

Adanya penelitian pada perusahaan ini diharapkan dapat membantu merinci 

semua biaya-biaya produksi yang terjadi dan dapat menyajikannya agar dapat 

diketahui biaya-biaya apa saja yang terjadi, jika terjadi kelebihan dapat dikurangi 

dan sebaliknya, sehingga kesalahan dalam perhitungan dapat diminimalisir. 

Rincian biaya produksi disajikan oleh peneliti di dalam kartu biaya pesanan. 

Biaya produksi yang dimasukkan ke dalam kartu biaya pesanan meliputi biaya 

bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Manfaat 

dari kartu biaya pesanan adalah guna mengetahui biaya produksi dari masing-

masing pesanan mengenai berapa jumlah nominal yang telah dikeluarkan untuk 

proses produksi sebuah produk. 
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4.4 Desain Sistem Akuntansi Biaya 

4.4.1 Perhitungan Biaya Produksi 

Perbaikan perhitungan biaya produksi untuk perusahaan ini oleh peneliti yaitu 

dengan menggunakan kartu biaya produksi. Penggunaan kartu ini menambah 

informasi mengenai detail biaya menurut bagiannya masing-masing. Kartu ini 

juga memudahkan untuk mengevaluasi biaya-biaya yang keluar untuk pesanan 

produk yang sama, dan juga dapat mengurangi kelebihan atau kekurangan biaya 

ketika memproduksi karena perusahaan telah mempunyai tolak ukur mengenai 

jumlah biayanya.  

Peneliti juga mengevaluasi mengenai perhitungan biaya-biaya yang dilakukan 

perusahaan dimana belum semua komponen perhitungan dimasukan sehingga 

terdapat kekurangan yang perusahaan sering abaikan. Perusahaan 

mengabaikannya karena dianggap komponen tersebut tidak besar jumlahnya dan 

perusahaan masih mampu menanggung biaya tersebut. Padahal jika perusahaan 

terus-menerus mengabaikannya perusahaan dapat mengalami penurunan 

pendapatan. Perusahaan tidak menyadari akan hal tersebut karena menganggap 

laba yang ditargetkan masih dapat tercapai namun jumlah pengeluaran atau 

pembiayaan sama atau bahkan semakin besar.  

Perusahaan menyajikan alur perhitungan biaya produksi dalam bentuk 

flowchart. Berikut narasi Flowchart Perhitungan Biaya Produksi : 

1. Departemen Produksi 

a. Purchase Order Customer (POC) 2 rangkap, rangkap 1 diserahkan 

Departemen Pencatatan, dan rangkap 2 diarsip oleh Departemen Produksi. 
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b. Departemen Produksi membuat Daftar Pembelian Bahan Baku Kayu 

(DPBBK) 2 rangkap sesuai dengan kebutuhan pesanan. Rangkap 1 

diserahkan pada Fungsi Pencatatan dan rangkap 2 diarsip Departemen 

Produksi. 

c. Nota Pembelian Bahan Baku Kayu (NPBBK) hanya 1 rangkap dan 

diserahkan langsung ke Fungsi Pencatatan.  

d. Departemen Produksi kemudian membeli bahan baku pembantu atau 

overhead dengan membuat Daftar Pembelian Bahan Baku Overhead 

(DPBBO) dibuat 2 rangkap. Rangkap 1 diserahkan Fungsi Pencatatan, dan 

rangkap 2 diarsip oleh Departemen Produksi.  

e. Nota Pembelian Bahan Baku Overhead (NPBBO) hanya 1 rangkap dan 

diserahkan langsung ke Fungsi Pencatatan. 

f. Kemudian setelah bahan baku kayu dan overhead sudah tersedia, 

Departemen produksi mulai mengerjakan produk sesuai dengan pesanan 

konsumen dan setelah jadi, barang tersebut diserahkan ke Departemen 

Finishing. 

2. Departemen Finishing 

a. Menerima barang setengah jadi dari Departemen Produksi. 

b. Membuat Daftar Pembelian Bahan Baku Kayu dan Overhead 

(DPBBK-O) 2 rangkap. Rangkap 1 diserahkan Departemen Pencatatan 

dan rangkap 2 diarsip oleh Departemen Finishing.  

c. Nota Pembelian Bahan Baku Kayu dan Overhead (NPBBK-O) hanya 

1 rangkap dan diserahkan langsung ke Fungsi Pencatatan. 
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d. Barang yang telah di finish, diserahkan ke Departemen Penyetelan. 

3. Departemen Penyetelan 

a. Menerima barang dari Departemen Finishing. 

b. Membuat Daftar Pembelian Bahan Baku Kayu dan Overhead 

(DPBBK-O) 2 rangkap. Rangkap 1 diserahkan Departemen Pencatatan 

dan rangkap 2 diarsip oleh Fungsi Penyetelan.  

c. Lalu Nota Pembelian Bahan Baku Kayu dan Overhead (NPBBK-O) 

hanya 1 rangkap dan diserahkan langsung ke Fungsi Pencatatan. 

d. Setelah barang selesai di setel, barang di packing agar siap dikirim. 

4. Fungsi Pencatatan 

a. Mencocokkan Daftar Pembelian Bahan Baku Kayu (DPBBK) dengan 

Nota Pembelian Bahan Baku Kayu (NPBBK) Departemen Produksi. 

Jika tidak cocok, konfirmasi ke Departemen Produksi. Jika cocok, maka 

memasukan data Bahan Baku ke dalam Kartu Biaya Pesanan Departemen 

Produksi. 

b. Mencocokkan Daftar Pembelian Bahan Baku Overhead (DPBBO) 

dengan Nota Pembelian Bahan Baku Overhead (NPBBO). Jika tidak 

cocok, konfirmasi ke Departemen Produksi. Jika cocok, maka memasukan 

data Bahan Baku ke dalam Kartu Biaya Pesanan Departemen Produksi. 

c. Mencocokkan Daftar Pembelian Bahan Baku Kayu dan Overhead 

(DPBBK-O) dengan Nota Pembelian Bahan Baku Kayu dan 

Overhead (NPBBK-O) Departemen Finishing. Jika tidak cocok, 



48 
 

konfirmasi ke Departemen Finishing. Jika cocok, maka memasukan data 

Bahan Baku ke dalam Kartu Biaya Pesanan Departemen Finishing. 

d. Mencocokkan Daftar Pembelian Bahan Baku Kayu dan Overhead 

(DPBBK-O) dengan Nota Pembelian Bahan Baku Kayu dan 

Overhead (NPBBK-O) Departemen Penyetelan. Jika tidak cocok, 

konfirmasi ke Departemen Penyetelan. Jika cocok, maka memasukan data 

Bahan Baku ke dalam Kartu Biaya Pesanan Departemen Penyetelan. 

e. Menjumlahkan total biaya per departemen 

f. Menambahkan biaya tenaga kerja langsung semua departemen dan 

terbentuklah Total Biaya Produksi. 
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Gambar 4.2.2 

Flowchart Biaya Produksi 
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Perhitungan Biaya Produksi—page 2
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Keterangan : 

1. Departemen Produksi 

a. POC = Purchase Order Customer 

b. DPBBK = Daftar Pembelian Bahan Baku Kayu 

c. NPBBK = Nota Pembelian Bahan Baku Kayu 

d. DPBBO = Daftar Pembelian Bahan Baku Overhead 

e. NPBBO = Nota Pembelian Bahan Baku Overhead 

2. Departemen Finishing 

a. DPBBK-O = Daftar Pembelian Bahan Baku Kayu-Overhead 

b. NPBBK-O = Nota Pembelian Bahan Baku Kayu-Overhead 

3. Departemen Finishing 

a. DPBBK-O = Daftar Pembelian Bahan Baku Kayu-Overhead 

b. NPBBK-O = Nota Pembelian Bahan Baku Kayu-Overhead 

4. Fungsi Pencatatan adalah pemimpin perusahaan selaku pemilik perusahaan 

juga yang bertanggungjawab atas pencatatan seluruh keuangan perusahaan. 

Perusahaan mendesain suatu alat penyajian perhitungan biaya  yaitu produksi 

berupa kartu biaya pesanan. Di dalam kartu biaya pesanan, penyajian rincia biaya-

biaya dapat lebih mendetail daripada yang perusahaan sajikan sebelumnya. Kartu 

biaya pesanan mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik yang dapat dilihat berapa besarnya tiap produk yang di 

produksi. Berikut kartu biaya pesanan untuk ketiga departemen : 
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Perusahaan Mebel UTAMA KARYA 

Pemesan : Bapak Bagyo, Sidoarjo   Tanggal dipesan  : 12/7 

Produk : Lemari pintu 3 dan kursi tamu 1 set  Tanggal dikerjakan : 13/7 

             Tanggal selesai dikerjakan : 22/7 

Tabel 4.4.1.1 

Kartu Biaya Pesanan Departemen Produksi 
Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead

tanggal keterangan jumlah tanggal keterangan jumlah tanggal keterangan jumlah

13 Juni Kayu Tipe A3 Rp 1.350.000 13 Juni Lemari Rp 450.000 13 Juni Ensel, lem, Rp 120.600

sekrup, paku

Kayu Tipe A1 Rp 800.000 Kursi Tamu Rp 400.000

Rp 2.150.000 Rp 850.000 Rp 75.600

TOTAL Rp 3.196.200

 

Bagian atas memberikan ruang untuk nama pelanggan, kuantitas, dan 

deskripsi dari item yang akan diproduksi, dan tanggal dimulainya memproduksi 

serta tanggal diselesaikannya pesanan tersebut. Bagian berikutnya merincikan 

biaya bahan baku langsung berisikan tanggal pembelian, keterangan jenis bahan 

dan biaya pembelian. 

Bahan baku terdiri dari bahan baku langsung yaitu kayu tipe A3 untuk 

pembuatan lemari harganya Rp 1.350.000 sedangkan kayu tipe A1 untuk 

pembuatan kursi tamu harganya Rp 800.000. kemudian ongkos tenaga kerja 

langsung untuk lemari Rp 450.000 dan untuk kursi tamu Rp 400.000. Biaya 

overhead pabrik sebesar Rp 120.600 merupakan rincian hitungan dari tarif 

overhead yaitu estimasi biaya overhead per estimasi biaya bahan baku 

menghasilkan porsentase 14,4%. Kemudian 14,4% dikalikan total biaya bahan 
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baku untuk produk lemari. Lalu hasilnya dikalikan 50% karena estimasi untuk 

departemen produksi menyerap biaya overhead sebanyak 50%. 

Perbedaan jenis kayu disebabkan oleh bentuk atau model yang akan dibuat. 

Pembuatan lemari membutuhkan kayu yang utuh dan lebih tebal sehingga 

mengurangi sambungan-sambungan susunan kayu. Sedangkan untuk pembuatan 

kursi tamu lebih banyak patahan-patahan yang kemudian disusun, oleh karena itu 

kayu yang dibutuhkan berbeda dengan kayu untuk pembuatan lemari.  

Biaya tenaga kerja langsung untuk lemari lebih besar daripada kursi tamu 

karena lemari membutuhkan waktu produksi yang lebih lama dan barangnya yang 

lebih besar sehingga tenaga yang dibutuhkan juga lebih besar. Kemudian biaya 

overhead terdiri dari bahan-bahan tambahan seperti engsel, lem, sekrup dan paku. 

Bahan-bahan tersebut tidaklah besar jumlahnya namun juga sangat penting 

fungsinya untuk produk yang disebutkan pada kartu biaya pesanan di atas. 

 

Tabel 4.4.1.2 

Kartu Biaya Pesanan Departemen Finishing 
Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead

tanggal keterangan jumlah tanggal keterangan jumlah tanggal keterangan jumlah

7/20/2011 Biaya departemen 3,196,200Rp       

sebelumnya

7/22/2011 tiner A, tiner ND 400,000Rp         7/22/2011 Lemari 150,000Rp         7/22/2011 72,360Rp               

pewarna

kertas gosok 100,000Rp         kursi tamu 200,000Rp         45,360Rp               

500,000Rp       350,000Rp       117,720Rp           

3,196,200Rp        

TOTAL 4,163,920Rp        

 

Bahan baku utama untuk departemen finishing terdiri dari bahan-bahan untuk 

mewarnai barang setengah jadi yang diproses menjadi barang jadi. Bahan baku 
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tersebut sama untuk kedua produk lemari dan kursi tamu, jadi di dalam kartu 

biaya pesanan di atas jumlah yang tertera pada kolom bahan baku berlaku untuk 

kedua produk.  

Perbedaan biaya tenaga kerja untuk kedua produk tersebut disebabkan oleh 

model dari produknya. Finishing pada lemari lebih mudah daripada kursi set 

karena lemari hanya terdiri dari satu produk sedangkan kursi tamu set lebih bnyak 

isinya. Oleh karena itu untuk biaya tenaga kerja lebih besar pada produk kursi 

tamu set. Kemudian untuk biaya overhead perhitungan sama dengan rincian biaya 

departemen sebelumnya. Namun untuk departemen finishing, estimasi penyerapan 

biaya overhead sebesar 30%. 

Bahan baku untuk proses finishing harus dipilih bahan dengan kualitas 

terbaik agar hasilnya juga bagus. Bahan baku tidak bagus menyebabkan barang 

jadi masih terlihat kasar dan juga warna menjadi lebih mudah luntur jika terkena 

panas atau dingin.  

 

Tabel 4.4.1.3 

Kartu Biaya Pesanan Departemen Penyetelan 
Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead

tanggal keterangan jumlah tanggal keterangan jumlah tanggal keterangan jumlah

7/20/2011 Biaya departemen 4,163,920Rp       

sebelumnya

7/22/2011 kunci 25,000Rp           7/22/2011 Lemari 150,000Rp        7/22/2011 - 48,240Rp                  

Pegangan lemari 75,000Rp           kursi tamu - -

100,000Rp       150,000Rp      48,240Rp                

4,163,920Rp           

TOTAL 4,812,160Rp           
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Kegiatan di dalam departemen penyetelan yaitu memasang kunci, pegangan 

pintu, laci, lemari dan barang-barang lainnya yang memerlukannya. Meskipun 

pekerjaan tidak terlalu berat namun tidak semua pekerja mampu melakukannya. 

Pekerjaan ini juga memerlukan keahlian sendiri seperti untuk pemasangan kaca, 

harus mengetahui ukurannya dengan pas dan memasang dengan teliti, ketika 

membuat lubang pemasangan dan meletakan kacanya dengan sempurna dan tidak 

ada celak disekitar kaca. Jika pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan berhati-

hati maka produk akan cacat dan perusahaan tentunya mengalami kerugian karena 

produk tidak dapat dijual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

4.4.2 Standar Biaya dan Standar Harga  

Tabel 4.4.2 

Standar Biaya dan Standar Harga Per Produk Perusahaan Utama Karya  
No. Produk Dept. Produksi Dept. Finishing Dept. Penyetelan Total Standar Price

1. Lemari BB 1.350.000Rp    200.000Rp    125.000Rp        1.675.000Rp        

TKL 450.000Rp       150.000Rp    30.000Rp          630.000Rp           

FOH 120.600Rp       72.360Rp      48.240Rp          241.200Rp           

Total 2.546.200Rp      2.800.000Rp  

2. Kursi Tamu BB 800.000Rp       200.000Rp    50.000Rp          1.050.000Rp        

TKL 400.000Rp       200.000Rp    - 600.000Rp           

FOH 75.600Rp         45.360Rp      30.240Rp          151.200Rp           

Total 1.801.200Rp        2.000.000Rp  

3. Tempat Tidur BB 650.000Rp       200.000Rp    50.000Rp          900.000Rp           

TKL 300.000Rp       150.000Rp    40.000Rp          490.000Rp           

FOH 64.800Rp         38.880Rp      25.920Rp          129.600Rp           

Total 1.519.600Rp      1.800.000Rp  

4. Meja  Rias BB 500.000Rp       150.000Rp    50.000Rp          700.000Rp           

TKL 200.000Rp       125.000Rp    25.000Rp          350.000Rp           

FOH 50.400Rp         30.240Rp      20.160Rp          100.800Rp           

Total 1.150.800Rp      1.400.000Rp  

5. Bufet BB 1.800.000Rp    650.000Rp    50.000Rp          2.500.000Rp        

TKL 850.000Rp       350.000Rp    75.000Rp          1.275.000Rp        

FOH 183.600Rp       110.160Rp    73.440Rp          367.200Rp           

Total 4.142.200Rp      4.400.000Rp  

6. Nakas BB 600.000Rp       250.000Rp    50.000Rp          900.000Rp           

TKL 400.000Rp       150.000Rp    40.000Rp          590.000Rp           

FOH 64.800Rp         38.880Rp      25.920Rp          129.600Rp           

Total 1.619.600Rp      1.850.000Rp  

7. Meja BB 400.000Rp       125.000Rp    30.000Rp          555.000Rp           

TKL 150.000Rp       100.000Rp    25.000Rp          275.000Rp           

FOH 39.960Rp         23.976Rp      15.984Rp          79.920Rp            

Total 909.920Rp         1.250.000Rp  

sumber : data diolah 

Biaya bahan baku untuk setiap produk adalah biaya bahan baku utama yaitu 

harga sejumlah kayu yang dibutuhkan untuk setiap memproduksi produk per 

departemen. Biaya tenaga kerja langsung tertera sebesar biaya tenaga kerja 

langsung untuk setiap pembuatan produk per departemen. Biaya overhead adalah 

sebesar bahan-bahan pembantu untuk memproduksi barang dan biaya-biaya 

lainnya yang menunjang proses produksi barang sampai menjadi barang jadi 
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seperti bahan baku pembantu, beban listrik, air, dan telepon serta biaya 

transportasi.  

Biaya overhead menggunakan tarif prosentase yang dihitung dengan estimasi 

overhead bahan baku karena sebagian besar overhead pabrik merupakan biaya 

bahan baku. Rumusnya adalah estimasi biaya overhead dibagi dengan estimasi 

biaya bahan baku dikali 100% yaitu sebesar Rp 11.851.150 dibagi dengan Rp 

82.315.000 lalu dikalikan 100% dan hasilnya adalah 14,4%. Pembagian ketiga 

departemen menggunakan estimasi perbandingan 50 : 30 : 20, perbandingan 

tersebut berdasarkan perkiraan penyerapan bahan baku pada ketiga departemen. 

Departemen produksi menyerap bahan baku pembantu sebesar 50%, departemen 

finishing 30%, dan departemen penyetelan menyerap 20%.  

4.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi berisi nota-nota pembelian dan nota-nota penjualan yang 

dilakukan perusahaan serta nota pembayaran tenaga kerja langsung. Nota 

pembelian terdiri dari pembelian bahan baku utama dan bahan baku pembantu 

yang tertera di lampiran. 
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4.4.4 Perhitungan Harga Pokok Penjualan 

Tabel 4.4.4 

Harga Pokok Penjualan 

Perusahaan Mebel Utama Karya

Laporan Harga Pokok Penjualan

Untuk Bulan yang berakhir 31 Juli 2011

Bahan Baku

Pers .Awal -Rp                     

Pembelian 142,400,000Rp  

BB tersedia digunakan 142,400,000Rp  

(-) Pers.  Akhir -Rp                     

BB tersedia digunakan 142,400,000Rp    

Tenaga Kerja Langsung 61,200,000Rp      

Overhead Pabrik

Bahan Baku tambahan 28,300,000Rp    

28,300,000Rp      

Total Biaya Manufaktur 231,900,000Rp    

(+) Pers. BDP Awal -Rp                       

231,900,000Rp    

(-) Pers. BDP Akhir -Rp                       

Harga Pokok Produksi 231,900,000Rp    

(+) Persediaan Barang Jadi Awal 55,000,000Rp      

BTUD 286,900,000Rp    

(-) Pers. Barang Jadi Akhir 55,000,000Rp      

Harga Pokok Penjualan 231,900,000Rp    

Sumber : data diolah 

 

4.4.5 Laporan Keuangan 

4.4.5.1 Definisi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Akuntansi dirancang untuk memberikan informasi mengenai transaksi-

transaksi yang dicatat setiap harinya. Karenanya, sistem akuntansi dirancang 

sedemikian rupa untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan setiap pos laporan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelaporan_keuangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelaporan_keuangan&action=edit&redlink=1
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keuangan dalam laporan terpisah. Catatan ini dinamakan akun (account). 

Kumpulan akun dalam entitas usaha disebut buku besar (ledger). Kumpulan akun 

dalam buku besar disebut daftar akun atau bagan akun (chart of account). Akun-

akun tersebut umumnya dicatat sesuai dengan urutan kemunculannya dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi 

keuangan perusahaan saat ini dan untuk memperkirakan hasil operasi serta arus 

kas di masa depan.  

Akun neraca umunya muncul lebih dulu dengan urutan aktiva, kewajiban, dan 

ekuitas pemilik. Akun laporan laba rugi kemudian dicatat dengan urutan 

pendapatan dan beban. Klasifikasi akun utama tersebut dijelaskan sebagai berikut 

: 

1. Aktiva atau asset (assets) adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis 

atau usaha. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik maupun hak yang memiliki 

nilai ekonomis. Contoh aktiva adalah kas (uang tunai), piutang usaha, 

perlengkapan, beban dibayar dimuka (seperti asuransi), bangunan, peralatan, 

tanah, dan hak paten. 

2. Kewajiban (liabilities) adalah utang kepada pihak luar (kreditor). Kewajiban 

biasanya diidentifikasi dalam neraca sebagai jumlah terutang (payable). 

Contoh kewajiban adalah utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. 

Pembayaran kas yang diterima sebelum jasa diberikan kepada pembeli 

mengakibatkan terjadinya kewajiban kepada pembeli. Komitmen pelayanan 

yang akan diberikan kepada pembeli tersebut sering disebut pendapatan 

diterima di muka (unearned revenue. Contoh pendapatan diterima di muka 
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adalah uang langganan majalah yang diterima oleh penerbit atau uang kuliah 

yang diterima perguruan tinggi di awal semester. 

3. Modal pemilik atau ekuitas pemilik (owner’s equity) adalah hak pemilik 

terhadap aktiva bisnis. Untuk perusahaan perseorangan, ekuitas pemilik di 

neraca terlihat dalam saldo akun modal pemilik. Akun penarikan (drawing) 

menunjukan penarikan modal yang dilakukan oleh pemilik.  

4. Pendapatan (revenue) adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan 

oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli. Contoh pendapatan 

adalah pendapatan jasa atau fee, pendapatan sewa, dan pendapatan komisi. 

5. Beban (expense) adalah aktiva atau jasa yang digunakan dalam menghasilkan 

pendapatan. Contoh-contoh beban meliputi beban upah, beban sewa, beban 

perlengkapan, beban utilitas, dan beban rupa-rupa.  

4.4.5.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan. 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam 

mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Akuntansi_Keuangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Akuntan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Akuntan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi nonkeuangan. 

Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen 

atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau 

pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat 

keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk 

menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk 

mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Secara garis besar, tujuan dari 

laporan keuangan adalah : 

1. Memberikan informasi kas mengenai posisi keuangan perusahaan  

2. Memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan  

3. Memberikan laporan dan intepretasi kondisi dan potensi perusahaan  

4. Memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
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4.4.5.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Tabel 4.4.5.1 

Jurnal Penjualan Tunai Perusahaan Mebel Utama Karya 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit

3 Kas 15,200,000Rp     

        Penjualan 15,200,000Rp     

HPP 11,000,000Rp     

        Persediaan Barang Dagang 11,000,000Rp     

8 Kas 12,050,000Rp     

        Penjualan 12,050,000Rp     

HPP 8,450,000Rp       

        Persediaan Barang Dagang 8,450,000Rp       

9 Kas 29,400,000Rp     

        Penjualan 29,400,000Rp     

HPP 24,100,000Rp     

        Persediaan Barang Dagang 24,100,000Rp     

12 Kas 24,400,000Rp     

        Penjualan 24,400,000Rp     

HPP 20,250,000Rp     

        Persediaan Barang Dagang 20,250,000Rp     

13 Kas 63,450,000Rp     

        Penjualan 63,450,000Rp     

HPP 57,150,000Rp     

        Persediaan Barang Dagang 57,150,000Rp     

16 Kas 23,100,000Rp     

        Penjualan 23,100,000Rp     

HPP 20,200,000Rp     

        Persediaan Barang Dagang 20,200,000Rp     

20 Kas 38,500,000Rp     

        Penjualan 38,500,000Rp     

HPP 32,700,000Rp     

        Persediaan Barang Dagang 32,700,000Rp     

22 Kas 33,500,000Rp     

        Penjualan 33,500,000Rp     

HPP 27,800,000Rp     

        Persediaan Barang Dagang 27,800,000Rp     

25 Kas 26,900,000Rp     

        Penjualan 26,900,000Rp     

HPP 21,150,000Rp     

        Persediaan Barang Dagang 21,150,000Rp     

28 Kas 12,900,000Rp     

        Penjualan 12,900,000Rp     

HPP 9,100,000Rp       

        Persediaan Barang Dagang 9,100,000Rp       

 

sumber : data diolah 
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Penjualan di perusahaan ini adalah sumber pendapatan perusahaan karena 

tidak ada pendapatan lainnya yang dihasilkan perusahaan selain menjual produk-

produk perusahaan. Oleh karena itu penjualan perusahaan sangat berpengaruh 

karena semakin besar penjualan maka semakin besar pula pendapatan yang 

diperoleh perusahaan. 

Tujuan umum penjualan yang dimiliki oleh perusahaan menurut Basu 

Swastha (2005:404) dalam bukunya “Manajemen Pemasaran”,  yaitu:  

1. Mencapai volume penjualan tertentu. 

2. Mendapat laba tertentu. 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan umum 

perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk mencapai volume penjualan. 

Perusahaan tentunya telah membuat target berapa volume penjualan yang 

diinginkan pada periode tertentu dan semaksimal mungkin harus dicapai sesuai 

dengan waktu yang ditentukan sebelumnya. Tujuan utama perusahaan juga tidak 

terlepas untuk mendapat laba yang maksimal dengan modal sekecil-kecilnya. 

Dengan perolehan laba perusahaan dapat lebih menunjang pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Pencatatan pertama untuk transaksi penjualan yaitu jurnal. Jurnal adalah alat 

untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi diperusahaan yang dilakukan 

secara kronologis (berdasarkan urut waktu terjadinya) dengan menunjukan 

rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-

masing. Jurnal penjualan perusahaan ini terdiri dari transaksi-transaksi penjualan 
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barang dagang secara tunai. Perusahaan hanya menjual barang dengan 

pembayaran secara tunai kepada konsumen yang bisa dibayarkan langsung secara 

kas atau dengan cara transfer antar rekening.  

Tabel 4.4.5.2 

Jurnal Pembelian Perusahaan Mebel Utama Karya 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit

2 Bahan Baku 5,000,000Rp      

Kas 5,000,000Rp      

6 Bahan Baku 3,300,000Rp      

Kas 3,300,000Rp      

8 Overhead 2,300,000Rp      

Kas 2,300,000Rp      

8 Bahan Baku 14,300,000Rp    

Kas 14,300,000Rp    

11 Bahan Baku 11,250,000Rp    

Kas 11,250,000Rp    

12 Bahan Baku 37,650,000Rp    

Overhead 7,100,000Rp      

Kas 44,750,000Rp    

14 Overhead 6,500,000Rp      

Kas 6,500,000Rp      

19 Overhead 5,500,000Rp      

Kas 5,500,000Rp      

19 Overhead 2,200,000Rp      

Kas 2,200,000Rp      

22 Bahan Baku 13,547,000Rp    

Kas 13,547,000Rp    

24 Bahan Baku 9,375,000Rp      

Kas 9,375,000Rp      

25 Bahan Baku 6,500,000Rp      

Kas 6,500,000Rp      

27 Bahan Baku 19,150,000Rp    

Overhead 3,100,000Rp      

Kas 22,250,000Rp    

27 Bahan Baku 5,350,000Rp      

Kas 5,350,000Rp       

sumber : data diolah 
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Jurnal pembelian perusahaan ini berisi transaksi-transaksi pembelian bahan  

baku utama, bahan baku pembantu (overhead) untuk ketiga departemen. Transaksi 

pembelian semua termasuk pembelian bahan baku utama (kayu) sdan bahan baku 

pembantu (overhead) dilakukan dilakukan secara tunai. Transaksi pembelian 

bahan baku dan overhead dilakukan perusahaan sesuai dengan kebutuhan 

produksi pada saat itu, jadi tidak ada persediaan bahan  baku dan overhead. 

 

Tabel 4.4.5.3 

Harga Pokok Penjualan 

Perusahaan Mebel Utama Karya

Laporan Harga Pokok Penjualan

Untuk Bulan yang berakhir 31 Juli 2011

Bahan Baku

Pers .Awal -Rp                      

Pembelian 142,400,000Rp    

BB tersedia digunakan 142,400,000Rp    

(-) Pers.  Akhir -Rp                      

BB tersedia digunakan 142,400,000Rp     

Tenaga Kerja Langsung 61,200,000Rp       

Overhead Pabrik

Bahan Baku tambahan 28,300,000Rp       

Total Biaya Manufaktur 231,900,000Rp     

(+) Pers. BDP Awal -Rp                        

231,900,000Rp     

(-) Pers. BDP Akhir -Rp                        

Harga Pokok Produksi 231,900,000Rp     

(+) Persediaan Barang Jadi Awal 55,000,000Rp       

BTUD 286,900,000Rp     

(-) Pers. Barang Jadi Akhir 55,000,000Rp       

Harga Pokok Penjualan 231,900,000Rp      

Sumber : data diolah 
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Harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Ada 

dua manfaat dari harga pokok penjualan : 

1. Sebagai patokan untuk menentukan harga jual. 

2. Untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih 

besar dari harga pokok penjualan maka akan diperoleh laba, dan sebaliknya 

apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan akan diperoleh 

kerugian. 

Pada harga pokok perusahaan mebel Utama Karya, persediaan awal dan 

persediaan akhir bahan baku kosong atau tidak ada nilainya karena bahan baku 

yang dibeli perusahaan untuk produksi selalu langsung habis karena perusahaan 

hanya membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi. Pembelian bahan 

baku pada periode bulan Juli sebesar Rp 142.400.000 yang terdiri dari pembelian 

bahan baku utama dan bahan baku pembantu untuk departemen produksi, 

departemen finishing, dan departemen penyetelan. 

Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 61.200.000 merupakan jumlah biaya 

tenaga kerja langsung departemen produksi, departemen finishing, dan 

departemen penyetelan. Biaya overhead pabrik terdiri dari bahan tambahan dari 

ketiga departemen, beban listrik, air, dan telepon, serta biaya transportasi atau 

biaya kirim kepada konsumen langsung. Jadi total biaya manufaktur yaitu sebesar 

Rp 231.900.000. 

Persediaan barang dalam proses awal dan akhir kosong karena barang yang 

dihasilkan tiap departemen langsung ditransfer ke departemen berikutnya tanpa 
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adanya penyimpanan. Sehingga nilai harga pokok produksi sama dengan nilai 

total biaya manufaktur yaitu Rp 231.900.000. Persediaan barang jadi awal yaitu 

barang jadi atau barang stock di toko sebesar Rp 55.000.000 yang sama dengan 

persediaan barang akhir karena pada bulan Juli tidak ada pembelian barang stock 

di took, melainkan pembelian sesuai dengan pesanan yang diinginkan customer 

sesuai dengan spesifikasinya. 

Guna memperoleh nilai harga pokok penjualan periode bulan Juli yaitu dengan 

menambahkan nilai harga pokok produksi yaitu Rp 231.900.000 dengan 

persediaan barang dagang awal Rp 55.000.000 dan terbentuklah nilai barang 

tersedia untuk dijual sebesar Rp 286.900.000. Kemudian barang tersedia untuk 

dijual dikurangkan dengan persediaan barang dagang akhir Rp 55.000.000 maka 

terbentuklah nilai harga pokok penjualan. 

 

       Tabel 4.4.5.4 

Laporan Laba/Rugi 

279,400,000Rp    

231,900,000Rp    

47,500,000Rp      

Beban listrik, air , telepon 600,000Rp           

Beban Transportasi 3,600,000Rp        

Beban bunga 97,000Rp             

43,203,000Rp      

Laba kotor

Laba bersih

Perusahaan UD. Utama Karya

Laporan Laba Rugi

Untuk Bulan yang Berakhir 31 Juli 2011

Penjualan

(-) Harga pokok penjualan

 
Sumber : data diolah 

Laporan Laba Rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan 

informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan 
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beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu. Konsep ini diterapkan dengan 

menandingkan atau mengaitkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama 

periode terjadinya beban tersebut. Laporan laba rugi juga melaporkan kelebihan 

pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi yang disebut laba bersih (net 

profit). Jika beban melebihi pendapatan, maka disebut rugi bersih.  

Laporan laba rugi perusahaan utama karya selama periode bulan Juli 2011 

terdiri dari nilai penjualan sebesar Rp 279.400.000. Nilai penjualan terbentuk dari 

penjualan barang dagang selam bulan Juli 2011. Kemudian dikurangkan dengan 

nilai harga pokok penjualan yang diambil dari laporan harga pokok penjualan 

yaitu Rp 231.900.000 menghasilkan laba kotor sebesar Rp 47.500.000. Lalu 

dikurangkan lagi dengan beban bunga dari bunga pinjaman kredit bank oleh 

pemilik perusahaan yaitu sebesar Rp 97.000.  

Bunga sebesar Rp 97.000 per bulan didapat dari utang pemilik pada bank 

sebesar Rp 300.000.000 untuk periode 3 tahun, jadi angsuran per tahun pinjaman 

sebesar Rp 25.000.000 dan angsuran per bulan sebesar Rp 8.300.000 

(pembulatan). Bunga pinjaman sebesar 14% per tahun, jika per bulan maka 

sebesar 1.17%. Angsuran per bulan sebesar Rp 8.300.000 dikalikan dengan 

prosentase bunga 1.17% menghasilkan nilai sebesar rp 97.000 (pembulatan). 

Kemudian laba kotor Rp 47.500.000 dikurangkan dengan beban bunga Rp 97.000 

adalah sama dengan laba bersih sebesar Rp 43.203.000. 
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Tabel 4.4.5.5 

Laporan Perubahan Ekuitas 

349,300,000Rp    

43,203,000Rp      

(-)Prive 45,000,000Rp      

Modal, 31 Agustus 2010 347,503,000Rp   

Perusahaan UD. Utama Karya

Laporan Perubahan Ekuitas

per 31 Juli 2010

Modal, 1 Juli 2010

(+) Laba/rugi

 
Sumber : data diolah 

 

Laporan perubahan ekuitas ini dimaksudkan untuk mengetahui 

perkembangan perusahaan yang dilihat dari hak kepemilikan (modal) selama satu 

periode akuntansi. Jadi laporan perubahan ekuitas (modal) yaitu laporan yang 

disusun untuk mengetahui perubahan modal yang dimiliki atau untuk mengetahui 

modal akhir pada satu periode. Laporan tersebut disiapkan setelah laporan laba 

rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam 

laporan ini. Laporan perubahan ekuitas perusahaan utama karya terdiri dari modal 

awal 1 Juli 2011 sebesar Rp 349.300.000. Kemudian ditambahkan dengan laba 

bersih dari laporan laba rugi sebesar Rp 43.203.000 menghasilkan modal akhir 31 

Juli 2011 sebesar Rp 347.503.000. 
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        Tabel 4.4.5.6 

Neraca 

Perusahaan UD. Utama Karya

Neraca

per 31 Juli 2011

Aktiva Kewajiban

Kas 139,903,000Rp   Kewajiban Jangka Pendek

Piutang usaha 3,500,000Rp       Utang Dagang 56,200,000Rp      

Perlengkapan 2,000,000Rp       

Persediaan Barang Dagang 55,000,000Rp     Kewajiban Jangka Panjang

Utang Bank 241,700,000Rp    

Mesin dan peralatan 10,000,000Rp     Ekuitas

Kendaraan 35,000,000Rp     Modal pemilik 347,503,000Rp    

Bangunan 400,000,000Rp   

Total Aktiva 645,403,000Rp  Total Kewajiban 645,403,000Rp   

dan Ekuitas

Sumber : data diolah 

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (Assets), hutang 

(liabilities), dan modal sendiri (owners equity) ari suatu perusahaan dari tanggal 

tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan atau 

akhir tahun. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang 

dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut:  

aset = liabilitas + ekuitas 

Penyajian neraca dapat ditujukan untuk kepentingan umum, yakni untuk 

kepentingan diluar perusahaan, seperti kreditur, lembaga pemerintah dan 

masyarakat umum, maupun untuk kepentingan khusus yang bersifat intern bagi 

kepentingan manajemen. Bagi manajemen, akuntan dan pemeriksa keuangan 

masalah utama adalah masalah penilaian pos-pos dari laporan keuangan. Misalnya 

penilaian persediaan akhir akan mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aset
http://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekuitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Aset
http://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekuitas
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perhitungan besarnya kerugian karena tidak dibayarnya piutang disamping 

mempengaruhi dalam penentuan pendapatan juga mempengaruhi penilaian pos 

piutang dagang dalam neraca. 

Neraca perusahaan mebel utama karya terdiri dari aktiva yang kas senilai Rp 

139.903.000 yang berasal dari laporan arus kas. Perlengkapan perusahaan senilai 

Rp 2.000.000 dan persediaan barang dagang senilai Rp 55.000.000 yaitu 

merupakan persediaan barang jadi akhir atau barang dagang yang tersisa di toko 

di akhir periode. Mesin dan peralatan perusahaan senilai Rp 10.000.000 lalu 

kendaraan senilai Rp 35.000.000 serta bangunan senilai Rp 400.000.000. 

Kemudian ditambahkan semua nilai aktiva dan totalnya sebesar Rp 645.403.000. 

Kewajiban atau utang perusahaan terdiri dari kewajiban jangka pendek yaitu 

utang dagang senilai Rp 56.200.000 dan kewajiban jangka panjang yaitu utang 

bank senilai Rp 241.700.000 Modal pemilik sebesar Rp 347.503.000 yang 

bersumber dari hasil laporan perubahan ekuitas. Kemudian nilai kewajiban dan 

dan nilai modal ditambahkan menjadi sebesar Rp 645.403.000. Total nilai aktiva 

dan total nilai kewajiban yang ditambahkan dengan nilai modal harus sama atau 

balance. 
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Tabel 4.4.5.7 

Laporan Arus Kas 

Perusahaan UD. Utama Karya

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Bulan yang berakhir 31 Juli 2011

Arus Kas dari Aktivitas Operasi :

Penambahan :

Kas yang diterima dari pelanggan (Penjualan) 279,400,000Rp  

Penerimaan Kas dari penagihan Piutang Usaha -Rp                     

279,400,000Rp  

Pengurangan :

Pembelian Bahan Baku (142,400,000)Rp 

Biaya Tenaga Kerja Langsung (61,200,000)Rp   

Biaya Overhead (28,300,000)Rp   

Total Biaya Manufaktur (231,900,000)Rp 

Beban Bunga (97,000)Rp          

Beban Listrik, Air, Telepon (600,000)Rp        

Beban Transportasi (3,600,000)Rp     

Beban Depresiasi -Rp                     

Pembayaran Pajak -Rp                     

Pembayaran kepada Supplier -Rp                     

Pembayaran atas ketetapan pajak -Rp                     

Total Biaya Admum (4,297,000)Rp     

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 43,203,000Rp     

Arus Kas Aktivitas Investasi :

Penambahan :

Hasil Penjualan Aset Tetap -Rp                     

(Tanah, Peralatan, Gedung, Kendaraan)

Pengurangan :

Pembelian Aset Tetap -Rp                     

(Tanah, Peralatan, Gedung, Kendaraan)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan : -Rp                      

Penambahan :

Penerimaan pinjaman bank -Rp                     

Penerimaan pinjaman dari rekan kerja 50,000,000Rp    

50,000,000Rp     

Pengurangan :

Penarikan kas oleh pemilik perusahaan (45,000,000)Rp   

Pembayaran kas kepada kreditor (8,300,000)Rp     

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (53,300,000)Rp    

Kenaikan Arus Kas 39,903,000Rp     

Saldo Awal Kas, 1 Juli 2011 100,000,000Rp   

Saldo Akhir Kas, 31 Juli 2011 139,903,000Rp   

Sumber : data diolah 
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Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran 

kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. 

Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang 

menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar tersebut. Kegiatan 

perusahaan umumnya terdiri dari tiga jenis yaitu, kegiatan operasional, kegiatan 

investasi serta kegiatan keuangan. 

Manfaat informasi arus kas 

a. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang 

akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas 

yang telah dibuat sebelumnya.  

b. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan 

arus kas keluar selama periode pelaporan.  

c. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam 

mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan 

dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas). 

Laporan Arus Kas terdiri dari tiga bagian : (1) aktivitas operasi, (2) aktivitas 

investasi, (3) aktivitas pendanaan. Ketiganya diuraikan sebagai berikut : 

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Bagian ini melaporkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang 

menyangkut operasi perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi pada 

perusahaan Utama Karya yaitu penambahan kas di aktivitas ini berasal dari 

penjualan berupa kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp 279.400.000. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indikator&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arus_kas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Periode
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Likuiditas
http://id.wikipedia.org/wiki/Solvabilitas
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Kemudian pengurangan kas di aktivitas ini yaitu berisi aktivitas pembelian 

bahan baku sebesar Rp 142.400.000 lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar 

Rp 61.200.000 dan biaya overhead sebesar Rp 28.300.000, jadi total biaya 

manufaktur adalah sebesar Rp 231.900.000. 

Selain aktivitas di atas, ada juga pengurangan kas di aktivitas operasi adalah 

beban-beban yang terjadi, antara lain beban beban bunga Rp 97.000, beban 

listrik, air, dan telepon Rp 600.000, serta beban transportasi Rp 3.600.000. 

Beban lainnya berupa pembayaran pajak, pembayaran kepada supplier, dan 

pembayaran atas ketetapan pajak tidaka da karena tidak ada transaksi atas 

aktivitas trersebut pada bulan Juli 2011. 

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Bagian ini melaporkan transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aktiva 

tetap atau permanen. Pada perusahaan Utama Karya di bulan Juli 2011 tidak 

terjadi penjualan atau pembelian aktiva, jadi arus kas dari aktivitas investasi 

tidak ada. 

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Bagian ini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi 

pemilik, peminjaman dana, dan pengambilan dana oleh pemilik.  

Penambahan kas pada aktivitas pendanaan adalah penerimaan pinjama dari 

rekan kerja sebesar Rp 50.000.000. sedangkan pengurangan kas pada aktivitas 

ini adalah penarikan kas perusahaan oleh pemilik sebesar Rp 45.000.000 dan 

pembayaran kas kepada kreditor Rp 8.300.000. 
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Saldo Kas Awal 1 Juli 2011 sebesar Rp 100.000.000 yaitu jumlah kas pada akhir 

periode bulan Juni 2011. Saldo Kas Akhir 31 Juli 2011 yaitu jumlah dari aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan ditambahkan saldo kas awal 

adalah sebesar Rp 139.903.000 

 

 

 

 

 


