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ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING 

(Studi Kasus Pada Pabrik Pupuk CV. Anugrah Tani Makmur Di Gresik) 

Oleh : Alfa Nehemia Chrisnes 

Dosen Pembimbing : Dra. Juni Herawati, MM 

RINGKASAN 

  Persaingan antar perusahaan dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas 

dengan harga yang bersaing cukup ketat di pasar, sehingga penting bagi perusaan untuk 

melakukan perhitungan harga pokok produksi yang tepat. Selama ini perusahaan memang 

sudah melakukan perhitungan harga pokok produksinya namun masih belum sesuai dengan 

standart akuntansi yang benar, hal tersebut disebabkan karena staf keuangan perusahaan 

belum mengerti bagaimana menghitung harga pokok produksi yang benar sesuai dengan 

standart akuntansi. Sehigga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan 

antara perhitungan harga pokok produk yang ditetapkan oleh pihak perusahaan selama ini 

dengan perhitungan menggunakan metode full costing. 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, 

dan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode full costing. Metode 

full costing merupakan salah satu metode perhitungan harga pokok produksi yang 

memasukkan semua biaya yang muncul dalam proses produksi. Metode full costing 

merupakan metode yang cukup membantu dalam terjadinya suatu produk itu menjadi 

overcosting atau undercosting yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian dalam pembebanan 

biaya. 

 Hasil perhitungan harga pokok produksi dengan perhitungan metode full costing 

terlihat nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi metode 

perusahaan. Perbedaan nilai yang terjadi disebabkan karena pembebanan biaya overhead 

pabrik yang dihitung menggunakan metode full costing lebih lengkap serta terperinci dengan 

baik sesuai dengan akuntansi yang benar. 

 

Kata kunci : Metode Full Costing, Harga Pokok Produksi, Harga Jual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era globalisasi saat ini serta mulai memasuki pasar bebas membuat 

persaingan di dunia usaha semakin ketat. Para pengusaha diharapkan memiliki 

strategi yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, semuanya itu 

akan mengarah kepada pendapatan laba yang diharapkan oleh pengusaha. 

Persaingan harga, kualitas dan lain sebagainya membuat sebagian pengusaha 

harus memperbaiki beberapa aspek dalam usahanya untuk menghadapi persaingan 

tersebut. Perusahaan harus bisa memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat 

berproduksi secara optimal dengan meminimalkan pemborosan serta melakukan 

proses produksi secara efektif dan efisien. 

 Komponen yang ada dalam pembentukan sebuah laba adalah seluruh 

pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi maupun jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan biaya adalah semua pengorbanan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang maupun jasanya. Biaya 

itu sendiri disebut dengan biaya pokok atau harga pokok produksi (Mulyadi, 

2005:20). Dalam menentukan biaya pokok tersebut harus tepat karena biaya 

pokok tersebut yang akan menjadi dasar dalam penentuan harga penjualan produk, 

sehingga perusahaan juga akan terhindar dari kerugian dalam proses produksi. 

Informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan harga pokok produksi adalah biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, ketiga komponen biaya 

tersebut harus diperhitungkan secara tepat. 
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 Penentuan harga pokok produk menurut Mulyadi (2005:48), dapat 

dihitung dengan dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan full costing dan 

variable costing. Full Costing merupakan salah satu metode penentuan cost 

produk, yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai kos produk, baik 

biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Variable costing 

merupakan salah satu metode penentuan cost produk, di samping full costing, 

yang membebankan hanya biaya produksi yang berperilaku variabel saja kepada 

produk. Full costing dan variable costing merupakan metode penentuan cost 

produk konvensional, yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur 

pada masa lalu. Alokasi biaya yang tepat dibutuhkan untuk menentukan harga 

pokok produksi yang akurat. Biaya langsung dapat ditelusuri dengan mudah 

namun biaya overhead sulit untuk ditelusuri. Maka dibutuhkan suatu metode yang 

dapat mengalokasikan biaya overhead secara tepat ke tiap produk. Selama ini 

perusahaan menggunakan biaya konvensional yang membebankan biaya secara 

tidak tepat ke tiap produk. 

 Namun pada kenyataanya, menentukan harga jual yang ideal terkadang 

masih sangat sulit untuk dilakukan oleh perusahaan yang disebabkan oleh keadaan 

ekonomi di dalam negeri sendiri yang tidak stabil. Oleh karena keadaan tersebut 

membuat sebuah perusahaan kesulitan dalam mentukan perencanaan laba dan 

harga jual produk maupun jasa yang sesuai dengan permintaan serta penawaran 

dari konsumen.  

 Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar 

penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di negara yang memiliki latar belakang 

seperti Indonesia ini, menjadi pasar yang potensial bagi industri-industri yang 
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memasok sarana produksi pertanian, salah satu sarana produksi pertanian tersebut 

adalah pupuk. Namun seiring dengan perkembangan industri pupuk di Indonesia 

yang semakin tinggi, terutama untuk industri pupuk non subsidi yang bersaing 

sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan penghasil pupuk 

non subsidi yang ada sehingga memunculkan adanya persaingan antar perusahaan 

pupuk non subsidi. 

 CV. Anugrah Tani Makmur yang merupakan perusahan pupuk non subsidi 

yang berada di Gresik yang sampai saat ini masih tetap bertahan meski persaingan 

di pasar sangat ketat. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan 

pupuk non subsidi yang gulung tikar akibat tidak mampu bersaing serta 

menghadapi keadaan perekonomian pada saat ini. Dalam menentukan harga 

pokok produksi pupuk CV. Anugrah Tani Makmur melakukan perhitungan secara 

sederhana yakni hanya dengan menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

dan biaya lain seperti solar dan biaya beli karung, namun dari perhitungan tersebut 

belum mencakup keseluruhan biaya yang seharusnya di masukkan dalam 

komponen perhitungan harga pokok produksi. Seperti tidak memasukkan biaya 

overhead pabrik, biaya depresiasi, dan biaya lain yang berpengaruh terhadap 

penentuan harga pokok produksi, sehingga harga yang ditetapkan untuk produk 

pupuk CV. Anugrah Tani Makmur masih kurang tepat. Perhitungan harga pokok 

produksi pada CV Anugrah Tani Makmur yang masih belum sesuai dengan 

akuntansi yang benar salah satunya disebabkan oleh staf keuangan perusahaan 

yang masih belum memahami bagaimana melakukan perhitungan harga pokok 

produksi yang sesuai dengan akuntansi.  
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 Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyastuti (2007) 

dalam skripsinya yang berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Tas 

Wanita (Studi Kasus UKM Lifera Hand Bag Collection) menyimpulkan bahwa 

terjadi perbedaan harga pokok produksi yang selama ini dilakukan oleh 

perusahaan dengan metode activity based costing. Penyebab perbedaan nilai 

tersebut karena perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan masih sangat 

sederhana dimana biaya overhead pabrik tidak dialokasikan ke masing-masing 

produk secara rinci dan tidak disesuaikan dengan pemakaian biaya secara nyata 

melainkan hanya merupakan suatu estimasi biaya yang dianggarkan dalam 

kelompok biaya lain-lain. 

Dengan penelitian ini diharapkan CV. Anugrah Tani Makmur dapat 

menentukan harga pokok produksi yang merupakan hal yang sangat penting, 

karena harga pokok produksi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh CV. Anugrah Tani Makmur. Berdasarkan permasalahan yang 

sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK 

PRODUKSI  MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING (Studi Kasus 

Pada Pabrik Pupuk CV. Anugrah Tani Makmur Di Gresik)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting, karena harga 

pokok produksi dapat dipakai dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan khususnya bagi CV. Anugrah Tani Makmur yang merupakan 

objek penelitian. Selama ini CV. Anugrah Tani Makmur telah melakukan 

perhitungan atas biaya produksi, tetapi hal tersebut belum dipakai sebagai dasar 
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penentuan harga pokok produksi. CV. Anugrah Tani Makmur dalam membuat 

laporan harga pokok produksi belum dapat menunjukkan harga pokok produksi 

yang tepat dan benar sesuai dengan pengumpulan biaya produksinya. Perumusan 

masalah di sini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam 

permasalahan yang akan dibahas. Sehingga permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi pada CV. Anugrah Tani 

Makmur?  

2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan. 

Demikian juga penelitian ini memiliki beberapa tujuan dalam hubungannya 

dengan obyek penelitian, yaitu : 

1. Untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan 

oleh CV. Anugrah Tani Makmur. 

2. Untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi dengan metode full 

costing pada CV. Anugrah Tani Makmur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, dapat digunakan untuk memperbanyak wawasan ilmu 

pengetahuan serta penerapan teori yang terkait khususnya mengenai 

penentuan harga pokok produksi bagi perusahaan dan implementasinya 

di lapangan secara langsung. 
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b. Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian, dapat memberikan 

informasi yang berguna sebagai bahan masukan dan referensi 

khususnya yang berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi 

serta dapat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di masa 

depan yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

c. Bagi semua akademik, penulis berharap agar penelitian yang terbatas 

ini dapat menjadi bahan tambahan atau referensi serta dapat juga 

digunakan sebagai pembanding yang dapat membantu dalam 

pengembangan penelitian yang serupa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi dan Pembidangannya 

Menurut Al. Haryono Jusuf ( 2005:4 ), definisi akuntansi dapat dirumuskan 

dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari 

sudut proses kegiatannya. 

Definisi dari Sudut Pemakai: 

Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan  
sebagai”suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk  
melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu  
organisasi”. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk: 

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan 
keputusan oleh manajemen 

2. Pertanggung jawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan 
pemerintah dan sebagainya. 

Definisi dari Sudut Proses Kegiatan, yaitu: 

Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan 
sebagai” proses pencatatan , penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan 
penganalisisan data keuangan suatu organisasi”. Definisi ini menunjukkan bahwa 
kegiatan akuntansi merupakan tugas 
yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya 
akuntansi harus: 

1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan 
yang akan diambil 

2. Memproses atau menganalisis data yang relevan 
3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan 
 

Menurut Al. Haryono Jusup (2005:7) pada umumnya akuntansi dibedakan  

menjadi dua bidang yaitu akuntansi publik dan akuntansi intern. Akuntansi publik 

adalah akuntansi yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan 

masyarakat. Untuk itu akuntansi publik menerima imbalan jasa dari pemakai jasa,  

seperti halnya dokter atau penasihat hukum. Sedangkan akuntansi intern adalah  
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akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan tertentu. Berbeda dengan akuntan 

publik, akuntan intern hanya melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan  

dimana ia bekerja. 

Bidang dari akuntan intern menurut Al. Haryono Jusup (2005:7), diantaranya: 

a. Akuntansi biaya  
Menganalisis biaya perusahaan untuk membantu manajemen dalam 

pengawasan biaya. Biasanya akuntansi biaya ditekankan pada biaya produksi, 
tetapi akhir-akhir ini penekanan atas biaya pemasaran juga semakin 
meningkat. Selain untuk pengawasan, akuntansi biaya yang baik akan 
membantu manajemen dalam menetapkan penetapan harga jual produknya 
sehingga diperoleh laba-laba yang lebih besar. Selain itu akuntansi biaya dapat 
memberi informasi kepada manajemen tentang produk mana yang tidak 
menguntungkan sehingga produknya harus dihentikan, dan produk mana yang 
menguntungkan. Menurut Horngren (2008:2) akuntansi biaya digunakan 
untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan 
nonkeuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber 
daya dalam suatu organisasi. 
b. Peranggaran  

Menetapkan sasaran penjualan dan laba, serta perencanaan yang terinci 
untuk mencapai sasaran tersebut, penyusunan anggaran selalu memperhatikan 
data masa lalu yang dilaporkan dalam laporan akuntansi. Anggaran juga 
digunakan untuk mengawasi jalannya operasi perusahaan melalui 
perbandingan antara data yang sesungguhnya dengan anggaran. 
c. Perancangan sistem informasi 

Mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk kepentingan intern dan 
ekstern. Setelah kebutuhab informasi diketahui, selanjutnya dirancang dan 
dikembangkan sistem yanng sesuai. Sistem informasi akuntansi sangat 
membantu dalam mengawasi jalannya operasi suatu perusahaan. 
d. Akuntansi Keuangan 

Akuntansi yang bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan. Untuk 
kepentinngan luar. Yang dimaksud pihak luar adalah pihak-pihak di luar 
manajemen perusahaan, seperti investor, kreditur , badan pemerintahan, dan 
pihak luar lainnya. 
e. Akuntansi Manajemen 

Akuntansi yang bertujuan utama menghasilkan informasi untuk 
kepentingan manajemen . jenis informasi yang diperlukan dalam manajemen 
dalam banyak hal berbeda dengan informasi yang diperlukan pihak 
luar.umunya informasi untuk keperluan manajemen bersifat sangat mendalam, 
dan diperlukan untuk pengambilan keputusan manajemen. Informasi semacam 
ini biasanya tidak dipublikaiskan kepada umum. 
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Akuntansi Biaya 

Akuntansi Biaya Menurut Sunarto (2003:1) akuntansi biaya adalah bagian 

dari akuntansi keuangan yang membahas mengenai penentuan harga pokok 

produk. Tujuan dari akuntansi biaya adalah untuk menyajikan informasi bagi 

manajemen dalam menentukan harga pokok produksi.  

Menurut Muhadi (2001:1) menyatakan tujuan akuntansi biaya adalah: 

1. Penentuan harga pokok produk (product costing) Untuk memenuhi tujuan 
penentuan harga pokok produksi dilakukan pencatatan, penggolongan dan 
peringkasan biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa dengan 
cara-cara tertentu. 

2. Pengendalian biaya (cost control) Untuk memenuhi tujuan pengendalian 
biaya, maka biaya pembuatan produk yang seharusnya terjadi ditetapkan 
lebih dahulu. 

3. Pengambilan keputusan khusus (special decision working) Untuk 
pengambilan keputusan akuntansi biaya menyediakan informasi  biaya 
masa yang akan datang (future cost) karena pengambilan keputusan 
berhubungan dengan masa depan. 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi biaya adalah 

memberikan informasi bagi kepentingan manajemen dalam melakukan 

pengambilan data yang telah disimpulkan sehingga akan membantu dalam 

melakukan perencanaan, pengawasan atau pengendalian biaya yang diperlukan 

dalam membuat suatu produk dan juga menghitung dalam menghitung pokok  

produk atau jasa yang dihasilkan secara tepat dan teliti. 

2.2 Harga Pokok Produksi  

Harnanto (1994:204) menyatakan bahwa harga pokok produksi merupakan 

biaya produksi yang dianggap melekat pada setiap unit produknya yang tidak lain 

adalah hasil bagi dari total biaya produksi dengan jumlah unit produk yang 

dihasilkan dalam suatu periode proses produksi. 
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Harga pokok produksi atau products cost merupakan elemen penting untuk 

menilai keberhasilan (performance) dari perusahaan dagang maupun manufaktur. 

Harga pokok produksi mempunyai kaitan erat dengan indikator-indikator tentang  

sukses perusahaan, seperti misalnya: laba kotor penjualan dan  

laba bersih. Tergantung pada rasio antara harga jual dan harga pokok produknya, 

perubahan pada harga. Pokok produk yang relatif kecil bisa jadi berdampak 

singnifikan pada indikator  keberhasilannya. 

Perhitungan harga pokok sangatlah penting bagi perusahaan, mengingat  

fungsinya sebagai penyedia informasi untuk pihak manajemen dalam 

pengambilan keputusan-keputusan dalam perusahaan terutama dalam menetukan  

harga jual untuk memperoleh laba yang diharapkan. 

Horngren dan foster (2000:90) berpendapat bahwa tujuan penentapan 

harga pokok produksi terutama untuk manajer adalah: 

a. Untuk memenuhi keperluan pelaporan ekstern dalam hal penilaian 
persediaan dan penentuan laba 

b. Untuk pedoman pengambilan keputusan mengenai harga dan strategi 
produk 

c. Untuk menilai prestasi bawahannya dan bagian organisasi tersebut sebagai 
investasi ekonomi.  

 
Unsur-unsur harga pokok produksi yang dimaksud dalam hal ini adalah 

unsur-unsur harga  produksi yang ada hubungannya dengan harga pokok  

produksi. Menurut Mulyadi (2005:14) biaya produksi merupakan biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap 

dijual. 

Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi dibagi 

menjadi : 
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a. Biaya bahan baku 

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian  menyeluruh 

produk jadi. Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari  bahan baku yang 

dipakai di dalam pengolahan produk (supriyono, 1999:20). Bahan baku yang 

diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, 

impor atau dari pengolahan sendiri. Sebelum perusahaan melakukan proses 

produksi pada umumnya terlebih dahulu menetapkan kebutuhan jumlah 

kebutuhan bahan baku yang akan digunakan. 

b. Biaya Tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan 

karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang 

dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut.  

c. Biaya overhead pabrik 

Biaya ini meliputi semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. Daljono (2004:41), membebankan  biaya 

overhead pabrik ke harga pokok produksi dilakukan dengan cara: 

• Actual Costing 
Pembebanan biaya overhead menurut actual costing yaitu 

membebankan seluruh biaya overhead yang terjadi pada satu periode, ke 
seluruh produk yang diproduksi pada periode tersebut biaya overhead yang 
dibebankan ke produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi. 
Penggunaan actual costing pada metode harga pokok pesanan mengalami 
kesulitan . hal ini dikarenakan tidak semua biaya overhead dapat sefera 
diketahui dan diperhitungkan. 
• Normal Costing 

Pembebanan biaya overhead menurut normal costing yaitu 
membebankan biaya overhead yang ditentukan dengan cara taksiran , yaitu 
dengan membuat tarif yang ditentukan dimuka. Penentuan besarnya tarif 
dilakukan dengan memperhitungkan taksiran biaya overhead untuk satu 
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periode dibagi dengan taksiran atau target  produksi untuk periode 
tersebut. 

 
Apabila pembebanan biaya overhead ke produk berdasarkan biaya yang  

sesungguhnya terjadi, maka akan mengakibatkan harga pokok per unit dari 

periode ke periode akan berubah-ubah. Perubahan tersebut dapat diakibatkan dari  

perubahan tingkat produksi tiap periode, perubahan tingkat efisien produksi, biaya  

overhead pabrik yang terjadisecara sporadik, menyebar tidak merata selama satu  

tahun, serta biaya overhead pabrik yang terjadi pada waktu-waktu tertentu.  

Dalam metode harga pokok proses, meskipun membebankan biaya 

overhead pabrik ke produk, alangkah baiknya jika tarif overhead ditentukan 

terlebih dahulu karena hal ini memperlancar kalkulasi biaya produksi barang dan 

memberikan manfaat lainyang nyata bilamana biaya atau tingkat produksi 

mengalami fluktuasi yang besar. 

Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Di dalam akuntansi biaya terdapat 3 (tiga) klasifikasi dalam metode  

penentuan harga pokok produksi. Supriyono (1999:40), menetukan penggolongan 

biaya sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Pembebanan Biaya  

Metode penentuan harga pokok produksi berdasarkan pembebanan biaya, 

dimaksudkan bahwa penentuan harga pokok dihitung berdasarkan kapan 

dibebankan biaya-biaya yang mebentuk harga pokok tersebut. Supriyono( 

1999:40) mengklasifikasikan penetapan harga pokok produksi menjadi 2 (dua) 

system, yaitu sistem harga pokok sesungguhnya (actual cost system atau 

historical cost system) dan sistem harga pokok yang ditentukan dimuka 

(predetermined cost system). Sistem harga pokok sesungguhnya adalah sistem 
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pembebanan biaya kepada produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan 

harga pokok atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Sedang harga pokok 

yang ditentukan dimuka adalah sistem pembebanan biaya kepada produk atau 

pesanan atau jasa yang dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di 

muka yaitu sebelum suatu produk atau pesanan atau jasa mulai dikerjakan. 

b. Berdasarkan Pengumpulan Biaya 

Pada metode ini untuk dapat menghasilkan suatu perhitungan harga pokok 

produk diperlukan suatu proses pengumpulan dari biaya-biaya yang terjadi 

atas suatu produk. Metode penentuan harga pokok berdasarkan pengumpulan 

biaya dikelompokkan ke dalam 2(dua)metode yaitu metode harga pokok 

pesanan dan harga pokok proses. Supriyono (1999:36) menyatakan bahwa 

penerapan metode tersebut pada suatu perusahaan tergantung pada 

karakteristik pengolahan bahan menjadi produk selesai. 

1. Metode harga pokok pesanan 

Metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga 

pokok produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan, 

kontrak atau jasa secara terpisah (supriyono, 1999:258) menambahkan 

bahwa dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk setiap 

pesanan, metode ini digunakan bila produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan adalah unik, yaitu memiliki spesifikasi khusus sehingga 

setiap produk yang dihasilkan selalu berbeda.  

Jadi, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

metode harga pokok pesanan adalah metode penentuan harga pokok 

produk dimana biaya-biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan sesuai 
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dengan biaya yang dinikmati oleh setiap pesanan dan jenis produknya 

sesuai keinginan pemesan.  

Supriyono (1999:55) mengidentifikasikan beberapa karakteristik 

perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan adalah 

sebagai berikut: 

a. Tujuan produksi perusahaan untuk melayani pesanan pembeli, 
sehingga sifat produksinya terputus-putus dan setiap pesanan 
dapat dipisahkan identitasna secara jelas. 

b. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan 
tujuan dapat dihitung harga pokok pesanan dengan relative 
teliti dan adil 

c. Jumlah total harga pokok untuk pesanan tertentu dihitung pada 
saat pesanan yang bersangkutan selesai, dengan menjumlahkan 
semua biaya yang dibebankan kepada pesanan yang 
bersangkutan 

d. Pesanan yang sudah selesai dimasukkan ke gudang produk 
selesai dan biasanya segera akan diserahkan (dijual)kepada 
pemesan. 
 

2. Metode harga pokok proses 

Horngren (2000:110) mendefinisikan metode harga pokok proses 

adalah suatu sistem untuk membebankan biaya ke produk sejenis yang 

diproduksi secara berkesinambungan lewat serangkaian produksi.  

Supriyono (1999: 139) mengidentifikasikan beberapa karakteristik 

perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses sebagai 

berikut: 

a. Biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misal 
bulan, tahun dan sebagainya. 

b. Produk yang dihasilkan bersifat homogeny dan bentuknya 
standar 

c. Kegiatan produksi didasarkan pada budget produksi atau 
schedule produksi untuk satuan waktu tertentu 

d. Tujuan produksi untuk mengisi persediaan yang selanjutnya 
dijual 

e. Kegiatan produksi bersifat terus menerus 
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f. Jumlah total biaya maupun biaya satuan dihitung setiap akhir 
periode. 

 
c. Berdasarkan elemen-elemen biaya yang mempengaruhi harga pokok 

produksi 

Menurut Mulyadi (2005:17-18) elemen-elemen biaya yang mempengaruhi 

harga pokok produksi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Full Costing 

merupakan metode penentuan kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku 

variabel maupun tetap. (2) Variable Costing adalah metode penentuan kos 

produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berprilaku 

variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. 

2.3 Penetapan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Proses ( Procces cost 

system ) 

Suatu sistem harga pokok proses menetukan bagaimana biaya pabrik yang 

ditetapkan untuk setiap periode akan dialokasikan. Alokasi biaya di dalam suatu 

departemen hanya merupakan sebagian tahapan antara, sedangkan tujuan akhir 

adalah menghitung biaya secara keseluruhan untuk penentuan laba/penghasilan. 

Menurut Mulyadi (2005:70), metode harga pokok proses merupakan metode 

pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah 

produknya secara massa. Sedangkan menurut James A dan Ralph S ( 1985: 285)  

biaya proses adalah suatu sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang  

dilakukan oleh departemen atau pusat biaya(cost center). 

Metode penentapan harga pokok dengan metode procces costing semua unit 

dari produk yang dihasilkan dalam suatu pusat biaya adalah serupa(homogen). 
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Dalam sistem ini, bahan baku, tenaga karje, 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 adalah departemen tetapi bisa 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, bila tidak perhitungan biaya berdasarkan proses dapat mendistorsi 

biaya produk. 

2.3.1 Ciri-Ciri Sistem Biaya Proses  

Kalkulasi biaya atau harga pokok proses membahas arus dari unit 

melalui beberapa operasi atau departemen dan mengumpulkan biaya tambahan 

dalam perjalanannya. Biaya per unit untuk setiap departemen didasarkan pada 

hubungan antara biaya yang ditetapkan pada suatu periode tertentu dengan 

unit yang telah diselesaikan pada periode tersebut.Sistem harga pokok proses 

mempunyai sifat sebagai berikut: 

a. Biaya diakumulasikan dan dibukukan oleh departemen atau pusat 

biaya 

b. Setiap departemen mempunyai buku besar untuk perkiraan barang 

dalam proses. Perkiraan ini dibebankan dengan biaya produksi 

yang terjadi dalam departemen tersebut 

c. Unit yang serupa digunakan untuk menyatakan kembali barang 

dalam proses dibandingkan dengan barang jadi pada akhir suatu 

periode. 

d. Biaya per unit ditentukan oleh departemen untuk setiap periode. 
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e. Barang jadi dan biaya yang sehubungan dipindahkan ke 

departemen berikutnya atau pada barang-barang jadi. Pada waktu 

unit-unit barang tersebut meninggalkan departemen proses yang 

terakhir, biaya keseluruhan untuk periode tersebut sudah 

terakumulasi dan dapat digunakan untuk menentukan biaya per 

unit barang jadi. 

f. Total biaya dan biaya per unit untuk setiap departemen secara 

periodik dijumlahkan, dianalisis dan dihitung melalui penggunaan 

laporan biaya produksi dalam departemen. 

2.3.2 Aliran Produk Berdasarkan Proses (Procces costing) 

Suatu produk dapat berpindah di pabrik dengan berbagai cara. Menurut 

James dan Ralph (1985:263), tiga bentuk aliran produksi fisik yang 

berhubungan dengan perhitungan biaya berdasarkan proses adalah berurutan 

(sequential), paralel dan selektif. Sistem harga pokok yang sama dapat 

digunakan untuk semua aliran produk. 

a. Aliran produk berurutan (sequential)  

Pada aliran produk berurutan (sequential) bahan baku yang paling awal 

diletakkan dalam proses pada departemen yang pertama dan mengalir 

melalui setiap bagian di dalam pabrik. Bahan tambahan yang mungkin 

ditambahkan pada departemen-departemen yang lain mungkin pula tidak, 

semua barang yang diproses melewati proses yang sama dalam urutan 

yang sama. 
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2. Biaya reparasi dan pemeliharaan 

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya 

bahan habis(factory supplies) dan harga perolehan jasa dari pihak luar 

perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, 

perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan ekuipmen, kendaraan, 

perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk 

kepentingan pabrik. 

3. Biaya tenaga kerja tidak langsung  

Tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara 

langsung kepada produk. Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari: 

 Karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti 

departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uap, 

bengkel, dan departemen gudang. 

 Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, 

seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi 

pabrik, mandor. 

4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap 

Biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-

biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan 

ekuipmen, perkakas labiratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang 

digunakan pabrik. 

5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah 

biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan 



21 
 

ekuipmen, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan dan biaya 

amortisasi kerugian. 

6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran tunai 

Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, 

biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik 

PLN dan sebagainya. 

b. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam 

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan 

Biaya overhead pabrik menurut penggolongan ini, dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Biaya overhead tetap 

Biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan 

volume kegiatan tertentu. Misalnya adalah gaji peneyelia, pajak kekayaan, 

penyusutan mesin, gedung, asuransi, sewa, dan sebagianya. 

2. Biaya overhead variable 

Biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan.contohnya adalah perlengkapan, upah tidak langsung. 

3. Biaya overhead semivariabel 

Biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebnading dengan perubahan 

volume kegiatan. 

c. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan 

departemen. 

Dalam penggolongan ini, biaya overhead dapat dibedakan menjadi dua: 
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1. Biaya overhead pabrik langsung departemen (direct departemental 

overhead expenses) 

Biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan 

manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. 

2. Biaya overhead tidak langsung departemen (indirect departemental 

overhead expenses) 

Biaya overhead pabrik yang manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih 

dari satu departemen. langkah-langkah penentu. 

2.4.2 Langkah-Langkah Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik 

Penentuan tarif biaya overhead melalui tiga tahap berikut ini: 

a. Menentukan anggaran biaya overhead pabrik 

Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan 

tingkat kegiatan (kapasitas)yang akan dipakai sebagai dasar penaksiaran biaya 

overhead pabrik. Carter Usry (2004:423) mengungkapkan langkah awal dalam 

menghitung tarif overhead adalah menentukan tingkat aktivitas yang akan 

digunakan untuk dasar yang dipilih. Kemudian setiap item biaya ovrhead 

diestimasikan atau dianggarkan pada tingkat aktivitas tersebut, sehingga 

menghasilkan estimasi total overhead pabruk. Mulyadi (2005:212), ada tiga 

macamkapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya 

overhead pabrik, yaitu: 

1. Kapasitas teoritis (theoritical capacity)  
Kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk 
pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. 

2. Kapasitas Normal (normal capacity) 
Kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya 
dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya 
diperhitungkan kelonggran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor 
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intern perusahaan, dalam penentuan kapasitas normal, perhitungan 
pula kecenderungan penjual dalam jangka panjang. 

3. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan(expected actual capacity) 
Kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam 
tahun yang akan datang. Jika anggaran overhead pabrik didasarkan 
pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka berarti ramalan 
penjualan pada tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar 
penentuan kapasitas, sedangkan jika anggaran tersebut didasrakan pada 
kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada 
kapasitas fisik pabrik. 
 

b. Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk 

Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya 

overhead pabrik kepada produk, di antaranya adalah: satuan produk, biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam 

mesin.Faktor – faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

pembebanan yang dipakai adalah: 

1. Harus diperhatikan jenis biaya yang overhead pabrik yang dominan 

jumlahnya dalam departemen produksi 

2. Harus diperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan 

tersebut dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar 

pmbebanan yang akan dipakai. 

c. Menghitung tarif biaya overhead pabrik 

2.5 Depresiasi  

Menurut Al. Haryono Jusup Depresiasi adalah proses pengalokasian harga 

perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya dengan cara 

rasional dan sistematis.Metode penentuan depresiasimeurut Al hayono Jusup, 

yaitu: 

a. Metode garis Lurus 
Dalam metode garis lurus , bebadn depresiasi periodik sepanjang masa 
pemakaian aktiva adalah sama besarnya. 
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Metode full costing costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai 

berikut : 

Persediaan Awal       xxx 

Biaya bahan Baku    xxx 

Biaya Tenaga Kerja    xxx 

Biaya Overhaed Pabrik variable  xxx 

Biaya Overhaed Pabrik Tetap   xxx 

Total Biaya Produksi       xxx 

Persediaan Akhir                 (xxx) 

Harga Pokok Produksi      xxx 

Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan full costing 

terdiri dari  unsur biaya produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya 

overhaedpabrik variabel, dan biaya overhaed pabrik tetap) ditambah dengan biaya 

non produksi biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum).  

Mulyadi (2005:21) menyatakan bahwa dalam pendekatan full costing, 

berbagai pengorbanan sumber ekonomi ini disajikan dalam laporan laba-rugi yang 

dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu: 

1. Pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi, yang dikelompokkan dengan judul ”biaya produksi”. 

2. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk jadi, 

yang dikelompokkan dengan judul”biaya pemasaran” 

3. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan 

pemasaran produk, yang kemudian dikelompokkan dengan judul” biaya 

administrasi dan umum”. 
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Metode variabel costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai 

berikut : 

Persediaan Awal       xxx 

Biaya bahan Baku    xxx 

Biaya Tenaga Kerja    xxx 

Biaya Overhaed Pabrik variable  xxx 

Total Biaya Produksi       xxx 

xxx 

Persediaan Akhir                 (xxx) 

Harga Pokok Produksi      xxx 

Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan variable costing 

terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel ( biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel) ditambah denganbiaya non 

produksi variabel (biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi dan umum 

variabel) dan biaya tetap (biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, 

biaya administrasi dan umum tetap.  

Sugiri (2004:57) memaparkan beberapa manfaat dan keterbatasan dari 

metode variable costing. Manfaat metode variable costing adalah sebagai berikut: 

a. Laporan laba/rugi dengan format contribution margin mendekati 
pemikiran manajemen bahwa prestasi laba adalah fungsi penjualan, bukan 
fungsi kombinasi antara produksi dan penjualan. 

b. Pengaruh biaya tetap terhadap laba mendapat perhatian lebih karena biaya 
tetap seluruhnya diperlukan sebagai biaya periode dan dilaporkan pada 
satu tempat tertentu di laporan laba/rugi, tidak tersebar di seluruh bagian 
laporan tersebut.  

Keterbatasan penentuan kos variabel adalah: 
a. Pemisahan pola perilaku kos menjadi kos variabel dan tetap sebenarnya 

sulit sehingga jarang digunakan 
b. Variable costing tidak dapat digunakan untuk pelaporan ekstern atau untuk 

pelaporan pajak. 
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2.6.3 Perbandingan Metode Full Costing Dan Variable Costing  

Metode full costing dan metode variable costing merupakan metode 

perhitungan biaya karena berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. 

Perbedaan yang pokok antara keduanya sebetulnya terletak pada perlakuan 

biaya tetap produksi. Perbedaan antara full costing dan variable costing dapat 

dilihat dalam table di bawah ini: 

Tabel 2.1  
Perbandingan Variable Costing Dengan Full Costing 

 
Variable Costing Full Costing 

 
Variable Costing hanya memasukkan 

unsure biaya variabel dalam 

perhitungannya dan biaya tetap 

diperlakkukan sebagai beban periodik. 

 

Metode Full Costing memaukkan semua 

unsur biaya produksi baik tetap maupun 

variabel dalam perhitungannya, sehingga 

memudahkan dalam proses 

penghitungannya. 

Pendekatan full costing menghasilkan 

laporanlaba rugi dimana biaya-biaya 

diorganisir dan disajikan berdasarkan 

fungsi-fungsi produksi, administrasi dan 

penjualan. Laporan laba rugi ang 

dihasilkan dari pendekatan ini banyak 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, 

sistematikanya harus disesuaikan 

dengan prinsip yang berlaku umum. 

Dengan demikian para pemakainya 

dapat membuat berbagai analisis sesuai 

kebutuhannya berdasarkan informasi 

standar. 

Pendekatan variabel costing 

menghasilkan laporan laba rugi yang 

mengelompokkan biaya, dimana biaya-

biaya dipisah berdasarkan fungsi-fungsi 

produksi, administrasi dan penjualan. 

Laporan laba rugi dihasilan dari metode 

ini hanya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak internal perusahaan. 

 

 

 Sumber : Mulyadi (2005:27) 
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2.7 Penelitian Terdahulu  

1. Widiyastuti (2007) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Perhitungan 

Harga Pokok Produksi Tas Wanita (Studi Kasus UKM Lifera Hand Bag 

Collection) menyimpulkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh 

perusahaan masih sangat sederhana dimana biaya overhead pabrik tidak 

dialokasikan ke masing-masing produk secara rinci dan tidak disesuaikan 

dengan pemakaian biaya secara nyata melainkan hanya merupakan suatu 

estimasi biaya yang dianggarkan dalam kelompok biaya lain-lain. Hal ini 

mengakibatkan harga pokok produksi yang diperoleh tidak sesuai dengan 

kaidah. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode ABC 

menghasilkan harga pokok produksi yang lebih besar daripada metode 

yang digunakan perusahaan, yaitu sebesar 32,47 % untuk model 876 A 

dan 2,5 % untuk model 858. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 

penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam proses produksi 

dibandingkan dengan jika menggunakan metode ABC setiap aktivitas 

yang berhubungan dengan proses produksi dimasukkan dalam 

perhitungan. Margin dari penetapan harga jual yang diperoleh perusahaan 

berdasarkan metode perusahaan lebih besar daripada dengan metode ABC, 

yaitu sebesar 56,52 % untuk model 876 A dan 34,85 % untuk model 858. 

Walaupun dengan metode ABC margin yang diperoleh lebih rendah 

daripada margin dengan metode perusahaan, namun dengan metode ABC 

semua biaya produksi yang diperlukan dalam proses produksi sudah 

diperhitungkan sesuai dengan pemakaian biaya yang sebenarnya sehingga 

menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat. 
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2. Ahmad Rozi (2010) dalam skripsinya yang berjudul Penentuan Harga 

Pokok Produksi Lele Pada Petani Lele Di Desa Tuntang Pada penelitian 

ini peneliti memilih menghitung harga pokok produksi yang merupakan 

hal yang sangat penting, karena harga pokok produksi dapat dipakai dalam 

pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan. Selama ini Petani lele 

telah melakukan perhitungan atas biaya produksi. Tetapi hal tersebut 

belum dipakai sebangai dasar penentuan harga pokok produksi yang 

dipakai dalam perhitungan harga pokok produksi perunit. Petani lele 

dalam membuat laporan harga pokok produksi belum dapatmenunjukan 

harga pokok produksi yang tepat dan benar sesuai dengan pengumpulan 

biaya produksinya. Berdasarkan hasil penelitian dalam menentukan harga 

pokok produksi. Dengan adanya harga pokok produksi petani lele dapat 

mengetahui laba yang diperoleh, sekaligus mengetahui seberapa besar 

Pengembalian Modalyang sudah dikeluarakan oleh petani lele. 

3. Irna (2010) dalam skripsinya berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok 

Produksi Roti dengan Metode Procces Costing dan Pengaruhnya Terhadap 

Harga Jual (Studi Kasus UKM Edie’s Bakery, Bogor) dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi perhitungan harga pokok produksi yang diterapkan oleh 

UKM Edie’s Bakery, menghitung harga pokok produksi pada UKM Edie’s 

Bakery, dan menghitung harga jual produk UKM Edie’s Bakery. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa perhitungan harga pokok produksi 

berdasarkan metode perusahaan mempunyai hasil harga pokok produksi 

yang sama untuk setiap jenis topping yaitu sebesar Rp. 641,183 sedangkan 

berdasarkan perhitungan harga pokok produksi dengan metode procces 
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costing menunjukkan bahwa harga pokok produksi setiap jenis topping 

berbeda-beda. Harga pokok produksi topping coklat adalah Rp. 805,316, 

roti dengan topping keju adalah sebesar Rp 1.151,470, roti dengan topping 

sosis adalah sebesar Rp 534,162, roti dengan topping abon sebesar Rp. 

555,316, dan roti dengan topping coctail sebesar Rp. 583,361. Harga jual 

yang ditetapkan berdasarkan metode perusahaan juga sama untuksemua 

jenis roti kecil yang diproduksi yaitu sebesar Rp. 1.200. Sedangkan 

berdasarkan metode cost plus menunjukkan harga jual setiap jenis topping 

berbeda-beda. Harga jual untuk roti dengan topping coklat adalah sebesar 

Rp. 1.300, roti dengan topping keju adalah sebesar Rp. 1.800, roti dengan 

topping sosis adalah sebesar Rp. 900, roti dengan topping abon sebesar 

Rp. 900 dan roti dengan topping coctail sebesar Rp. 950 

4. Dewi (2011) dalam skripsinya berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok 

Produksi Sepatu dengan Metode Full Costing (studi kasus : UKM Galaksi 

Kampung Kabandungan Ciapus, Bogor) pada UKM yang memproduksi 

sepatu. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengalokasian 

perhitungan harga pokok produksi sepatu dengan metode perusahaan dan 

metode full costing serta membandingkan kedua metode tersebut dan 

menetapkan metode mana yang paling baik yang diterapkan oleh 

perusahaan kemudian diharapkan terciptanya ketepatan biaya-biaya yang 

seharusnya terjadi pada aktivitas produksi. Penelitian ini mengambil 

contoh tiga model sepatu yang dihasilkan oleh UKM yaitu model BM01, 

model BM02, dan model BM03. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pada perhitungan harga pokok produksi, diperoleh dua nilai yaitu 
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berdasarkan perhitungan perusahaan dan berdasarkan metode full costing. 

Elemen biaya yang dihitung berdasarkan metode yang diterapkan oleh 

perusahaan adalah meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik (biaya lain-lain) sedangkan elemen 

biaya yang dihitung berdasarkan metode full costing meliputi biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan 

biaya overhead pabrik tetap. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui 

bahwa berdasarkan perhitungan perusahaan untuk harga pokok produksi 

adalah Rp 16.029,106 (Model BM01), Rp 15.185,936 (Model BM02) dan 

Rp 15.429,106 (Model BM03). Metode harga pokok produksi dengan full 

costing adalah Rp 18.191,439 (Model BM01), Rp 17.233,269 (Model 

BM02), dan Rp 17.476,439 (Model BM03). Perbedaan ini sangat 

mempengaruhi pihak perusahaan dalam menentukan harga jual produk, 

karena harga pokok produk merupakan unsure utama dalam penentuan 

harga jual produk. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bawha 

perhitungan harga pokok produksi sebagai dasar penetapan harga jual 

menurut metode full costing lebih akurat karena dalam perhitungannya 

membebankan biaya overhead pabrik lebih tepat termasuk pembebanan 

biaya penyusutan. 

2.8 Kerangka Pemikiran  

Untuk menghitung harga pokok produksi perusahaan membutuhkan 

berbagai informasi yang berkaitan dengan proses produksi, mulai dari biaya bahan 

baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja hingga biaya overhead pabrik. 

Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi harus dihitung secara keseluruhan 
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dan dirinci secara akurat agar diperoleh hasil perhitungan yang sebenarnya 

sehingga perusahaan dapat menetapkan harga jual yang wajar. Salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk memperoleh biaya secara akurat yaitu dengan 

memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi secara 

keseluruhan, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan produk yang mereka produksi. Dalam penelitian 

ini dilakukan untuk menganalisis biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menghitung 

harga pokok produksi pupuk anorganik pada CV. Anugrah Tani Makmur. Dalam 

menghitung harga pokok produksi, perusahaan belum menggambarkan biaya yang 

sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan karena perusahaan belum merinci biaya 

overhead pabrik secara akurat.  

Dalam penelitian ini akan dihitung biaya produksi secara tradisional, yaitu 

dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam 

menghitung harga pokok produksi kemudian melakukan perhitungan harga pokok 

produksi dengan menggunakan metode full costing yaitu dengan 

memperhitungkan seluruh biaya yang digunakan dalam memproduksi telur ayam, 

baik itu biaya variabel maupun biaya tetap.  

Hasil dari perhitungan dengan kedua metode tersebut akan dianalisis untuk 

melihat perbedaannya terhadap perhitungan harga pokok produksi tahu dan 

mengetahui pengaruhnya terhadap harga jual produk. Sehingga dapat ditentukan 

metode mana yang efektif digunakan dalam menghitung biaya produksi sehingga 

perusahaan dapat memilih metode yang tepat, efektif, dan efisien dalam 

menghitung harga pokok produksi dalam upaya menciptakan harga jual yang 
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kompetitif dan dapat bersaing di pasar. Alur penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar di dawah ini. 

 
Gambar 2.6 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV. Anugrah Tani Makmur 

Dalam menghitung harga pokok produksi belum 

memasukkan biaya - biaya yang termasuk dalam 

aspek penentuan harga pokok produksi.

Mengidentifikasi biaya produksi : 

• Biaya bahan baku 
• Biaya tenaga kerja 

langsung 
• Biaya overhead pabrik 

Perhitungan harga pokok produksi 

Biaya pokok produksi 
pada CV. Anugrah Tani 

Makmur 

Tidak memasukkan secara jelas 
komponen biaya bahan baku, 
tenaga kerja langsung dan 
overhead pabrik. 

Biaya pokok produksi 
dengan metode full 

costing 

KESIMPULAN 

Penetapan harga pokok produksi yang tepat 

Harga pokok produksi 
atau disebut harga 
pokok adalah 
pengorbanan sumber 
ekonomi yang diukur 
dalam satuan uang yang 
telah terjadi atau 
kemungkinan terjadi 
untuk memperoleh 
penghasilan (Mulyadi, 
2007). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Sekaran Uma (2006:158) 

adalah dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan 

karakteristik variable yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian ini memberikan 

gambaran tentang realita pada objek yang diteliti secara obyektif dengan 

mengumpulkan informasi mengenai data biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan produksi pada CV. Anugrah Tani Makmur, sehingga dari informasi 

biaya-biaya tersebut dapat dilakukan perhitungan mengenai Harga Pokok 

Produksi (HPP).  

3.2. Objek Penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perhitungan 

harga pokok produksi yang baik dan benar, sehingga objek dari penelitian ini 

adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

pupuk. Perusahaan pembuatan pupuk disini penulis menggunakan CV. Anugrah 

Tani Makmur yang berlokasi di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Gresik Jawa 

Timur. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Menurut Sugiyono (1999:13), ada dua jenis data dalam penelitian yaitu: 

1. Data kuantitatif 
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Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, 

biasanya untuk data yang dapat diukur dengan ukuran yang telah dinyatakan 

dalam bentuk standar.  

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan angka-angka atau data 

yang hanya yang hanya merupakan keterangan yang tidak dapat dinyatakan 

dalam bentuk angka.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu berupa laporan mengenai biaya-biaya yang digunakan untuk penetapan 

harga pokok perusahaan. Dan data kualitatif, yaitu data mengenai profil 

perusahaan. Profil perusahaan mencakup sejarah berdirinya, lokasi, bidang 

usaha, struktur organisasi, kegiatan operasi dan informasi lain yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini.  

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data menurut Indriantoro dan Supomo (2009:147) dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau 

saksi utama dari kejadian yang lalu. (Moh Nazir, 2005: 50) data primer 

merupakan data yang langsung di ambil di tempat penelitian, seperti hasil 

wawancara atau pengisian kuisioner yang dilakukan peneliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berasal bukan langsung dari pihak yang 

bersangkutan (objek yang diteliti), melainkan berasal dari pihak – pihak lain 
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seperti literature, jurnal – jurnal penelitian yang berkaitan, dan sumber media 

massa lainnya dan hasil penelitian terdahulu  

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer meliputi sejarah 

berdirinya CV. Anugrah Tani Makmur, bidang usaha, lokasi, kegiatan, dan 

beberapa informasi yang berkaitan denga penelitian. Dan data sekunder 

berupa data pendukung yang diperoleh dari literatur – literatur kepustakaan 

dan artikel – artikel internet yang  berkaitan dengan isi penelitian.  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

• Studi lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi obyek penelitian 

(perusahaan) untuk mendapatkan data primer berupa fakta–fakta yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam melakukan studi lapangan, 

penulis menggunakan teknik perolehan data sebagai berikut: 

1. Observasi, yakni dengan mengamati secara langsung objek yang akan 

diteliti. 

2. Wawancara atau interview, yaitu dengan berdialog atau berkomunikasi 

langsung dengan pihak yang berhubungan dengan data penelitian yang 

diperlukan. 

3. Dokumentasi, yaitu meneliti dan mempelajari dokumen–dokumen 

yang terdapat di perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

 

 

 



38 
 

3.5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan metode full costing. Pemilihan metode ini 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa dengan metode full costing biaya 

overhead pabrik dibebankan kepada produk jadi atau ke harga pokok produksi 

berdasarkan tarif yang ditentukan pada aktivitas normal atau aktivitas yang 

sesungguhnya terjadi sehingga meningkatkan akurasi analisis biaya. 

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis 

kuantitatif dilakukan dengan menghitung harga pokok produksi dengan metode 

yang digunakan perusahaan yaitu dengan metode tradisional (traditional costing) 

dimana dalam menghitung biaya produksi biaya overhead pabrik dialokasikan 

berdasarkan unit atau volume based measurement misalnya jam tenaga kerja 

langsung, jam mesin ataupun unit bahan baku yang digunakan dan dengan metode 

full costing. Adapun unsur biaya produksi yang digunakan dalam perhitungan 

metode full costing adalah sebagai berikut : 

Biaya Bahan Baku 

Biaya persediaan awal     xxx 

Pembelian bahan baku    xxx   + 

Bahan baku yang tersedia untuk digunakan  xxx 

Persediaan akhir bahan baku    xxx   _ 

Bahan Baku yang digunakan untuk produksi    xxx 

 

Biaya Tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja langsung      xxx 

Biaya Overhead 
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Bahan Baku tidak langsung    xxx 

Tenaga kerja tidak langsung    xxx 

Biaya penyusutan     xxx 

Listrik,air,PBB     xxx 

xxx 

Harga pokok produksi       xxx 

Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan membandingkan hasil 

perhitungan yang diperoleh antara metode full costing dengan metode yang 

digunakan perusahaan (analisis deskriptif komparatif).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Usaha pembuatan pupuk di CV. Anugrah Tani Makmur mulai berdiri sejak 

tahun 2010, Bapak Rohman selaku pemilik ini membuka usaha pembuatan pupuk 

dilatar belakangi oleh usaha beliau sebelumnya yang menyediakan bahan baku pupuk 

yakni dolomite yang berasal dari tanah kapur. Dolomite ini memang sangat melimpah 

khususnya di desa Wadeng-Gresik, sehingga pengusaha mendapatnya dengan harga 

yang cukup terjangkau. 

Oleh karena bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk 

sangat melimpah serta pengalaman dari usaha sebelumnya yang ditekuni oleh 

Bapak Rohman, akhirnya beliau membuka usaha pebuatan pupuk sendiri. 

Sampai saat ini usaha Bapak Rohman sudah berkembang dan mampu bersaing 

dengan pengusaha pupuk lainnya.  

Karyawan yang dimiliki CV. Anugrah Tani Makmur saat ini berjumlah 

13 orang termasuk pemimpin perusahaan dan semua karyawan merupakan 

warga sekitar perusahaan sehingga dengan adanya usaha pembuatan pupuk ini 

membantu mengurangi pengangguran. Produk pupuk yang dihasilkan oleh CV. 

Anugrah Tani Makmur adalah SP dan NPK biru serta NPK merah dengan 

fungsi tiap pupuk yang berbeda.Pendistribusian pupuk yang di produksi CV. 

Anugrah Tani Makmur sudah sangat luas diantaranya di Jawa Timur, Jawa 

Tengan, Jawa Barat, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. 

 



41 

 

4.1.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

CV. Anugrah Tani Mamur memiliki struktur organisasi yang sederhana, 

berikut ini merupakan gambar dari struktur organisasi CV. Anugrah Tani 

Makmur:     Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

  

Sumber : CV. Anugrah Tani Makmur (2016) 

 

CV. Anugrah Tani Makmur memiliki 1 karyawan bagian keuangan, 10 

karyawan bagian produksi dan 1 karyawan bagian pemasaran sehingga total 

karyawan yang dimiliki oleh CV. Anugrah Tani Makmur sejumlah 12 karyawan 

dengan tugas setiap bagian yang berbeda.  

1. Bagian Keuangan 

Bagian ini bertugas menghitung setiap pengeluaran yang dikeluarkan 

dalam proses produksi maupun dalam membayar karyawan serta 

melaporkan laba yang didapat kepada pemimpin CV. Anugrah Tani 

Makmur. 

2. Bagian Produksi 

Bagian ini bertugas dalam proses pembuatan pupuk dari 10 karyawan 

dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang dan setiap kelompok 

memproduksi pupuk yang berbeda, satu kelompok membuat pupuk SP dan 

kelompok satunya membuat pupuk NPK. 

Pemimpin 

Perusahaan 

Bagian 

Keuangan 

Bagian Proses 

Produksi 

Bagian 

Pemasaran 
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3. Bagian Pemasaran 

Bagian ini bertugas dalam melakukan promosi di berbagai media baik 

media cetak maupun elektronik dan mencari pangsa pasar baru bagi 

produk pupuk CV. Anugrah Tani Makmur. 

4.1.3 Peralatan Produksi Pupuk 

Dalam memproduksi pupuk harus mempersiapkan beberapa hal seperti 

peralatan dan bahan baku. Setiap peralatan tentunya memiliki fungsi yang 

berbeda dalam proses produki, berikut merupakan tabel peralatan yang 

digunakan dalam memproduksi pupuk : 

Tabel 4.1 

Peralatan Produksi CV. Anugrah Tani Makmur 

NO Keterangan Umur 

Pakai 

Jumlah 

(Unit) 

Biaya 

(Rp/Unit) 

Tahun Beli 

Peralatan 

Total (Rp) 

1. Parabola 20 th 4 21.000.000 2010 84.000.000 

2. Deasel 15 th 4   2.500.000 2010 10.000.000 

3. Arco 5 th 6      500.000 2010   3.000.000 

4. Terpal 1 th 6      350.000 2015   2.100.000 

5. Pompa air 15 th 1   2.200.000 2010   2.200.000 

6. Tampungan air 10 th 1      800.000 2010      800.000 

7. Mesin jahit 15 th 2   1.600.000 2010   3.200.000 

8. Timbangan duduk 10 th 2      850.000 2010   1.700.000 

9. Jerigen (20 liter) 3 th 4        26.000 2013 `    104.000 

10 Alat saringan  1 th 2      750.000 2015   1.500.000 

       Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 10 peralatan yang dibutuhkan 

dalam memproduksi pupuk, dari setiap peralatan memiliki fungsi yang berbeda. 

Parabola berfungsi mencampur semua bahan-bahan pembuatan pupuk serta 

membentuk yang awalnya bahan-bahan tersebut berupa bubuk menjadi bulat-bulat 

dan cukup keras. Deasel digunakan untuk menggerakan parabola agar berputar 
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sehingga proses pencampuran bahan-bahan merata, arco disini digunakan dalam 

membawa pupuk yang sudah jadi untuk di jemur di bawah sinar matahari. 

 Terpal digunakan sebagai alas bagi pupuk pada saat dijemur agar 

mengeras, pompa air serta tampungan air digunakan untuk menyediakan air dalam 

proses produksi. Mesin jahit digunakan untuk menjahit karung pupuk pada saat 

pupuk di packing, timbangan duduk digunakan untuk menimbang bahan baku 

serta pupuk yang siap di packing dan yang terakhir saringan digunakan untuk 

menyaring pupuk agar memiliki kesamaan besar butir-butirnya. 

 Dalam menjaga agar peralatan yang digunakan dalam proses produksi 

memiliki masa yang panjang Bapak Rohman selaku pemilik selalu melakukan 

pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan peralatan yang dilakukan seperti 

membersihkan peralatan, mengganti beberapa bagian apabila ada kerusakan atau 

sudah berkarat. 

4.1.4 Proses Produksi Pupuk 

Bahan baku utama pupuk yang di produksi oleh CV. Anugrah Tani 

Makmur adalah dolomite yang berasal dari tanah kapur dan kalsium. Dalam sekali 

produksi CV. Anugrah Tani Makmur memproduksi hingga 3 ton pupuk untuk 1 

jenis pupuk, selain bahan utama tersebut dalam memproduksi pupuk 

membutuhkan bahan baku penunjang lainnya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.2 

Bahan Baku Utama Pembuatan Pupuk 

No Uraian Jumlah 

1. Dolomit 2 ton 

2. Kalsium 2 kwintal 

3. Rock Phospate 1 ton 

4. Karbon 20 kg 

5. Pewarna merah 13 kg 

6. Pewarna biru 3 kg 

7. Asam sulfat 6 liter 

8. Urea non subsidi 30 kg 

9. KCL 30 kg 

10. ZA 15 kg 

Sumber : CV. Anugrah Tani Makmur (2016) 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sekali produksi CV. Anugrah Tani 

Makmur memproduksi sekitar 3 ton pupuk. Berikut merupakan proses produksi 3 

jenis pupuk CV. Anugrah Tani makmur yakni SP, NPK merah dan NPK biru : 

Gambar 4.2 

Proses Produksi Jenis Pupuk (SP) 

 

 

 

 

Sumber : CV. Anugrah Tani Makmur (2016) 

Proses produksi untuk membuat produk pupuk SP yang pertama adalah 

menyiapkan input yang berupa bahan baku lalu semua input di campurkan hingga 

membentuk butiran – butiran pupuk setelah menjadi butiran pupuk selanjutnya 

pupuk di jemur 5-6 jam di bawah sinar matahari hingga mengeras dan setelah 

mengeras pupuk siap untuk di packing. 
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Gambar 4.3 

Proses Produksi Jenis Pupuk (NPK Merah/Biru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : CV. Anugrah Tani Makmur (2016) 

Proses produksi pupuk NPK yang pertama adalah menyiapkan input yang 

berupa bahan baku lalu semua input di campurkan hingga membentuk butiran – 

butiran pupuk setelah menjadi butiran pupuk selanjutnya pupuk di jemur 5-6 jam 

di bawah sinar matahari hingga mengeras dan setelah mengeras pupuk siap untuk 

di packing. 

Dari proses produksi pupuk SP dan NPK tersebut memang bahan-

bahannya ada yang tidak sama namun bahan baku utamanya tetap sama dan 

proses pembuatannya pun sama di campurkan semua bahan ke dalam parabola 

selanjutnya di jemur di bawah sinar matahari. Dalam sehari CV. Anugrah Tani 

Makmur mampu memproduksi 10 sampai 12 ton dari ketiga jenis pupuk tersebut 

dengan rincian 6 ton pupuk SP, 3 ton pupuk NPK merah dan 3 ton pupuk NPK 

biru. 
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4.1.5 Harga Jual Pupuk  

Rincian harga jual pupuk pada CV Anugrah Tani Makmur adalah 

sebagai berikut ini :  

Tabel 4.3 

Harga Jual Pupuk Pada CV Anugrah Tani Makmur 

Nama Pupuk Harga per Karung (50 kg) 

Pupuk SP 

Pupuk NPK merah 

Pupuk NPK biru 

Rp. 35.000 

Rp. 40.000 

Rp. 45.000 

Sumber : CV. Anugrah Tani Makmur (2016) 

 Harga tersebut belum termasuk ongkos kirim apabila konsumen meminta 

untuk di kirim ke lokasi konsumen, harga tersebut apabila mengambil di pabrik 

secara langsung. 

4.2. Perhitungan Harga Pokok Produksi Pupuk CV. Anugrah Tani Makmur 

4.2.1. Perhitungan Harga Pokok Produksi Pupuk Metode Perusahaan 

CV Anugrah Tani sudah melakukan perhitungan harga pokok produksi 

produk pupuk, namun perhitungan yang dilakukan masih dengan metode yang 

sederhana dan belum merinci seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi. Dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi pupuk 

perusahaan hanya membebankan biaya bahan baku dan tenaga kerjanya saja, 

perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan ini belum memasukkan seluruh 

biaya overhead pabrik.  

Biaya overhead yang dibebankan perusahaan pada perhitungan harga 

pokok produksi hanya biaya solar sedangkan biaya overhead lainnya seperti 

biaya listrik, pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya penyusutan bangunan, 

mesin, dan peralatan belum dibebankan oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.4 

Harga Pokok Produksi Pupuk SP Sekali Produksi ( 3 Ton ) 

Biaya Kebutuhan 

Sekali 

Produksi 

Harga Per 

Kilogram 

(Rp) 

Harga 

Per 

Liter 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

Dolomit (Kg) 2.000 110  220.000 

Kalsium (Kg) 200 450  90.000 

Rock Phospate (Kg) 1.000 190  190.000 

Karbon (Kg) 20 375  7.500 

Solar (liter) 5  5.650 28.250 

5 Tenaga Kerja ( 1 ton 

= 70.000 ) 

   210.000 

Sak / Karung ( Rp. 

3.850) 

60   231.000 

Benang Jahit Karung ( 

Rp.12.000 ) 

1 Rol   12.000 

Total Biaya Produksi    988.750 

Jumlah Produksi ( Per 

Karung / Sak ) 

   60 

HPP Per Sak / 

Karung 

   16.479,16 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

 

 Dari tabel 4.4 diperoleh informasi bahwa harga pokok produksi untuk satu 

kali produksi pupuk jenis SP adalah Rp. 988.750,- di sini berarti total biaya 

produksi sama dengan harga pokok produksi karena memang perusahaan ini tidak 

ada persediaan awal dan akhirnya. Sehingga harga pokok produksi per karung 

adalah Rp. 16.479,16. 
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Tabel 4.5 

Harga Pokok Produksi Pupuk NPK (merah) Sekali Produksi ( 3 Ton ) 

Biaya Kebutuhan 

Sekali 

Produksi 

Harga Per 

Kilogram 

(Rp) 

Harga 

Per 

Liter 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

Dolomit (Kg) 2.000 110  220.000 

Kalsium (Kg) 200 450  90.000 

Rock Phospate (Kg) 1.000 190  190.000 

Pewarna Merah (Kg) 13 18.800  244.400 

Asam Sulfat (liter) 6  5.750 34.500 

Urea non subsidi (Kg) 30 3.000  90.000 

KCL 30 5.500  165.000 

ZA 15 3.000  45.000 

Solar (liter) 5  5.650 28.250 

5 Tenaga Kerja ( 1 ton 

= 70.000 ) 

   210.000 

Sak / Karung ( Rp. 

3.850) 

60   231.000 

Benang Jahit Karung  

( Rp.12.000 ) 

1 Rol   12.000 

Total Biaya Produksi    1.560.150 

Jumlah Produksi ( Per 

Karung / Sak ) 

   60 

HPP Per Karung    26.002,5 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Dari tabel 4.5 diperoleh informasi bahwa harga pokok produksi untuk satu 

kali produksi pupuk jenis NPK merah adalah Rp. 1.560.150,- di sini berarti total 

biaya produksi sama dengan harga pokok produksi karena memang perusahaan ini 

tidak ada persediaan awal dan akhirnya. Sehingga harga pokok produksi per 

karung adalah Rp. 26.002,5. 
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Tabel 4.6 

Harga Pokok Produksi Pupuk NPK (biru) Sekali Produksi ( 3 Ton ) 

Biaya Kebutuhan 

Sekali 

Produksi 

Harga Per 

Kilogram 

(Rp) 

Harga 

Per 

Liter 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

Dolomit (Kg) 2.000 110  220.000 

Kalsium (Kg) 200 450  90.000 

Rock Phospate (Kg) 1.000 190  190.000 

Pewarna Biru (Kg) 3 130.000  390.000 

Asam Sulfat (liter) 6  5.750 34.500 

Urea non subsidi (Kg) 30 3.000  90.000 

KCL 30 5.500  165.000 

ZA 15 3.000  45.000 

Solar (liter) 5  5.650 28.250 

5 Tenaga Kerja ( 1 ton 

= 70.000 ) 

   210.000 

Sak / Karung ( Rp. 

3.850) 

60   231.000 

Benang Jahit Karung ( 

Rp.12.000 ) 

1 Rol   12.000 

Total Biaya Produksi    1.705.750 

Jumlah Produksi ( Per 

Karung / Sak ) 

   60 

HPP Per Karung    28.429,16 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Dari tabel 4.5 diperoleh informasi bahwa harga pokok produksi untuk satu 

kali produksi pupuk jenis NPK biru adalah Rp. 1.705.750,- di sini berarti total 

biaya produksi sama dengan harga pokok produksi karena memang perusahaan ini 

tidak ada persediaan awal dan akhirnya. Sehingga harga pokok produksi per 

karung adalah Rp. 28.429,16. 
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Tabel 4.7 

Laporan Laba Rugi Menurut Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

 

 Dari tabel 4.7 dapat diperoleh informasi bahwa keuntungan yang didapat 

oleh perusahaan menurut metode perusahaan adalah Rp. 1.067.640.000,- dalam 

satu tahun. 

 

LAPORAN L/R  

 CV. ANUGRAH TANI MAKMUR 

DALAM 1 TAHUN 

(dalam rupiah) 

 

 

Penjualan    

 Pupuk SP (36.000 karung x 35.000)  1.260.000.000 

 Pupuk NPK merah (18.000 karung x 40.000)   720.000.000 

 Pupuk NPK biru (18.000 karung x 45.000)    810.000.000 

         2.790.000.000  

HPP Penjualan 

Pupuk SP (36.000 karung x 16.479,16)     593.250.000 

Pupuk NPK merah (18.000 karung x 26.002,5) 468.045.000 

Pupuk NPK biru (18.000 karung x 28.429,16)  511.725.000 

         1.573.020.000 

BOP 

Biaya Makan Karyawan        75.000.000 

Biaya Pemeliharaan Desel          1.440.000 

Biaya Pemeliharaan Parabola        10.000.000  

Biaya Pemeliharaan Pompa Air            500.000 

Biaya Pemeliharaan Mesin Jahit            400.000 

Biaya Pemeliharaan Timbangan             140.000 

Biaya Pemeliharaan Arco          5.760.000 

              93.240.000  

Laba Kotor        1.123.740.000 

Beban Operasional 

 Biaya Gaji Pegawai Staf        48.000.000 

 Biaya Komunikasi           3.600.000 

 Biaya Sewa Tanah           2.500.000 

 Biaya ATK Perusahaan          2.000.000 

                56.100.000 

Laba Bersih          1.067.640.000  
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4.2.2 Perhitungan Harga Pokok Produksi Pupuk Metode Full Costing 

CV. Anugrah Tani Makmur memproduksi tiga jenis pupuk yaitu pupuk 

SP, NPK (merah), dan NPK (biru). Pada penelitian ini data yang digunakan 

adalah data proses produksi pada tahun 2015. Selama tahun 2015 CV. Anugrah 

Tani Makmur memproduksi 1.800 ton pupuk SP, 900 ton pupuk NPK (merah), 

dan 900 ton pupuk NPK (biru). 

A. Biaya Bahan Baku 

1. Pupuk SP 

Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pupuk SP adalah 

dolomit, kalsium, rock phospate dan karbon. Pada proses produksi pupuk 

SP dalam setahun membutuhkan dolomite sebanyak 1.200.000 kg, 

120.000 kg kalsium, 600.000 kg rock phosphate dan 12.000 kg karbon. 

Untuk perhitungan biaya bahan baku pupuk SP dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.8 

Bahan Baku Pupuk SP 

Biaya Bahan Baku Kebutuhan Satu 

Tahun (Kg) 

Harga Per 

Kilogram (Rp) 

Jumlah (Rp) 

Dolomit (Kg) 1.200.000 110 132.000.000 

Kalsium (Kg) 120.000 450 54.000.000 

Rock Phospate (Kg) 600.000 190 114.000.000 

Karbon (Kg) 12.000 375 4.500.000 

Jumlah 304.500.000 

    

    Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 
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2. Pupuk NPK merah 

Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pupuk NPK (merah) 

adalah dolomit, kalsium, rock phosphate, pewarna merah, asam sulfat, 

urea non subsidi, KCL, ZA. Dalam satu tahun untuk memproduksi pupuk 

NPK (merah) CV Anugrah Tani Makmur membutuhkan 600.000 kg 

dolomite, 60.000 kg  kalsium, 300.000 kg rock phosphate, 3.900 kg 

pewarna merah, 1.800 kg asam sulfat, 9.000 kg urea non subsidi, 9.000 kg 

KCL dan 4.500 kg ZA. Untuk perhitungan biaya bahan baku pupuk NPK 

(merah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.9 

Bahan Baku Pupuk NPK merah 

Biaya Bahan Baku Kebutuhan Satu 

Tahun (Kg/liter) 

Harga Per 

Kg/Liter (Rp) 

Jumlah (Rp) 

Dolomit (Kg) 600.000 110 66.000.000 

Kalsium (Kg) 60.000 450 27.000.000 

Rock Phospate (Kg) 300.000 190 57.000.000 

Pewarna Merah (Kg) 3.900 18.800 73.320.000 

Asam Sulfat (liter) 1.800 5.750 10.350.000 

Urea non Subsidi 9.000 3.000 27.000.000 

KCL 9.000 5.500 49.500.000 

ZA 4.500 3.000 13.500.000 

Jumlah 323.670.000 

   

     Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 
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3. Pupuk NPK biru 

Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pupuk NPK (merah) 

adalah dolomit, kalsium, rock phosphate, pewarna merah, asam sulfat, 

urea non subsidi, KCL, ZA. Dalam satu tahun untuk memproduksi pupuk 

NPK (merah) CV Anugrah Tani Makmur membutuhkan 600.000 kg 

dolomite, 60.000 kg  kalsium, 300.000 kg rock phosphate, 900 kg pewarna 

biru, 1.800 kg asam sulfat, 9.000 kg urea non subsidi, 9.000 kg KCL dan 

4.500 kg ZA.Untuk perhitungan biaya bahan baku pupuk NPK (merah) 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.10 

Bahan Baku Pupuk NPK biru 

Biaya Bahan Baku Kebutuhan Satu 

Tahun (Kg/liter) 

Harga Per 

Kg/Liter (Rp) 

Jumlah (Rp) 

Dolomit (Kg) 600.000 110 66.000.000 

Kalsium (Kg) 60.000 450 27.000.000 

Rock Phospate (Kg) 300.000 190 57.000.000 

Pewarna Biru (Kg) 900 130.000 117.000.000 

Asam Sulfat (liter) 1.800 5.750 10.350.000 

Urea non Subsidi 9.000 3.000 27.000.000 

KCL 9.000 5.500 49.500.000 

ZA 4.500 3.000 13.500.000 

Jumlah 367.350.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 
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Sehingga total bahan baku ketiga pupuk tersebut selama satu tahun 

adalah sebagai berikut ini :   

Tabel 4.11 

Kebutuhan Bahan Baku Selama 1 Tahun 

Nama Pupuk Total (Rp) 

Pupuk SP 

Pupuk NPK merah 

Pupuk NPK biru 

304.500.000 

323.670.000 

367.350.000 

Jumlah Rp. 995.520.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

B. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja terbagi menjadi dua yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga 

kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja yang 

tidak langsung terlibat dalam proses produksi sedangkan tenaga kerja 

langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. 

Pada CV. Anugrah Tani Makmur tenaga kerja langsungnya ada 10 orang dan 

dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok memproduksi pupuk SP dan 

kelompok lain memproduksi pupuk NPK selanjutnya setiap kelompok di 

bayar Rp. 70.000 apabila mampu memproduksi satu ton pupuk. Selama satu 

tahun CV. Anugrah Tani Makmur mampu memproduksi 1.800 ton pupuk SP, 

900 ton NPK merah dn 900 ton NPK biru. Besarnya biaya tenaga kerja 

langsung pada CV. Anugrah Tani Makmur dalam satu tahun dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.12 

Biaya Tenaga Kerja Selama 1 Tahun 

Jumlah Produksi 

(ton) 

Jenis Pupuk Biaya per ton 

(Rp) 

Total Biaya (Rp) 

1.800 SP 70.000 126.000.000 

900 NPK merah 70.000 63.000.000 

900 NPK biru 70.000 63.000.000 

Jumlah Rp. 252.000.000 

        
     Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan biaya tenaga kerja 

langsung pada CV. Anugrah Tani Makmur selama satu tahun sebanyak 

Rp.252.000.000. 

C. Penggunaan Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya yang mempengaruhi proses produksi 

secara tidak langsung. Biaya inilah yang sering kali tidak dihitung secara rinci 

oleh perusahaan dalam menghitung harga pokok produksinya. Biaya overhead 

yang digunakan pada CV. Anugrah Tani Makmur adalah sebagai berikut : 

1. Biaya Bahan Penolong 

Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi 

atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya 

relatif kecil dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Pada 

CV. Anugrah Tani Makmur bahan penolong yang digunakan dalam 

produksi pupuk SP, NPK merah dan NPK biru adalah : 

a. Karung/Sak 

Dalam proses produksi pupuk karung digunakan sebagai tempat 

pupuk sebelum di distribusikan. Biaya yang dikeluarkan untuk 1 
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karung ini adalah Rp. 3.850 dan dalam sehari membutuhkan 240 

karung untuk pupuk SP, NPK merah dan NPK biru sehingga 

kebutuhan biaya karung dalam satu tahun adalah Rp. 277.200.000. 

Tabel 4.13 

Biaya Karung Selama 1 Tahun 

S

u

m

b

e

r

 

Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

b. Benang 

Benang digunakan untuk menjahit karung sebelum pupuk di 

distribusikan. Biaya yang dikeluarkan CV. Anugrah Tani Makmur 

untuk membeli benang selama satu tahun adalah Rp. 7.200.000. 

Tabel 4.14 

Biaya Benang Selama 1 Tahun 

Kebutuhan 

Benang (Pcs) 

Jenis 

Pupuk 

Biaya per 

Benang (Rp) 

Total Biaya 

(Rp) 

600 SP 12.000 7.200.000 

300 NPK merah 12.000 3.600.000 

300 NPK biru 12.000 3.600.000 

Jumlah 14.400.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

 

 

Pemakaian 

Karung (Pcs) 

Jenis Pupuk Biaya per 

Karung (Rp) 

Total Biaya 

(Rp) 

36.000 SP 3.850 138.600.000 

18.000 NPK merah 3.850 69.300.000 

18.000 NPK biru 3.850 69.300.000 

Jumlah 277.200.000 
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c. Solar 

Solar digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel pada CV. 

Anugrah Tani Makmur, solar yang digunakan untuk memproduksi 

ketiga jenis pupuk dalam satu hari adalah 20 liter dengan harga per 

liter Rp. 5.650 sehingga kebutuhan solar dalam satu tahun adalah 

6.000 liter dengan total kebutuhan biaya sebanyak Rp. 33.900.000. 

Tabel 4.15 

Biaya Solar Selama 1 Tahun 

Pemakaian 

Solar (Liter) 

Jenis 

Pupuk 

Biaya per 

Liter (Rp) 

Total Biaya 

(Rp) 

3.000 SP 5.650 16.950.000 

1.500 NPK merah 5.650 8.475.000 

1.500 NPK biru 5.650 8.475.000 

Jumlah 33.900.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Sehingga total keseluruhan biaya penolong selama satu tahun dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.16 

Total Biaya Penolong Selama 1 Tahun 

Bahan Penolong Total Biaya (Rp) 

Karung Rp. 277.200.000 

Benang Rp. 14.400.000 

Solar Rp. 33.900.000 

Jumlah 325.500.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 
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2. Biaya Listrik 

Listrik ini digunakan oleh CV. Anugrah Tani Makmur untuk 

memberikan penerangan pada saat proses produksi serta untuk keperluan 

elektronik lainnya. Biaya listrik di CV. Anugrah Tani Makmur selama satu 

bulan sekitar Rp. 500.000, sehingga dalam satu tahun memerlukan biaya 

sebanyak Rp. 6.000.000 dengan pembagian komposisi 6 : 3 : 3. 

Tabel 4.17 

Biaya Listrik Selama 1 Tahun 

Keterangan Jenis Pupuk Total Biaya (Rp) 

Biaya Listrik (Rp) SP Rp. 3.000.000 

Biaya Listrik (Rp) NPK merah Rp. 1.500.000 

Biaya Listrik (Rp) NPK biru Rp. 1.500.000 

Jumlah Rp. 6.000.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

3. Biaya Makan  

Biaya makan ini setiap hari setiap tenaga kerja di berikan jatah Rp. 

25.000, sehingga apabila setiap hari ada 10 orang yang bekerja dalam 

proses produksi biaya makan yang harus dikeluarkan oleh CV. Anugrah 

Tani Makmur selama satu tahun sebanyak Rp. 75.000.000. 

Tabel 4.18 

Biaya Makan Selama 1 Tahun 

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Biaya Makan 10 orang  

SP 5 orang NPK 5 orang 

Rp. 75.000.000 

 

Jumlah Rp. 75.000.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016  
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4. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 

Biaya perawatan dan pemeliharaan mesin dilakukan untuk menjaga 

mesin dan peralatan agar tahan lebih lama. Pemeliharaan dan perawatan 

yang dilakukan oleh CV Anugrah Tani Makmur adalah dengan mengganti 

peralatan yang sudah tidak layak pakai dan memperbaiki mesin dan 

peralatan yang rusak. Rincian biaya pemeliharaan serta perawatan yang 

dilakukan oleh CV. Anugrah Tani Makmur selama satu tahun dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.19 

Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Diesel Rp. 1.440.000 

Parabola Rp. 10.000.000  

Pompa Air Rp. 500.000 

Mesin Jahit Rp. 400.000 

Timbangan Rp. 140.000 

Arco Rp. 5.760.000 

Jumlah Rp. 18.240.000 

          Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Dalam menghitung biaya perawatan dan pemeliharaan tetap 

menggunakan perbandingan 6 : 3 : 3, sehingga total pembagian adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.20 

Pembagian Komposisi Biaya Perawatan dan Pemeliharaan 

Keterangan Pembagian Komposisi 

Pupuk SP (6) 

Pupuk NPK merah (3) 

Pupuk NPK biru (3) 

9.240.000 

4.500.000 

4.500.000 

Jumlah 18.240.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016  

5. Biaya Penyusutan Mesin, Peralatan dan Bangunan 

Penggunaan mesin dan peralatan menyebabkan penyusutan nilai dari 

mesin dan peralatan yang digunakan tersebut. Penyusutan yang terjadi 

menyebabkan menurunnya atau berkurangnya nilai mesin dan peralatan. 

Untuk menghitung nilai penyusutan mesin dan peralatan yang digunakan 

oleh CV. Anugrah Tani Makmur selama satu tahun digunakan dengan 

metode umur ekonomis atau disebut dengan metode garis lurus. 

Perhitungan dengan metode garis lurus dilakukan dengan : 
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Tabel 4.21 

Biaya Penyusutan Selama 1 Tahun 

 

Keterangan Harga Per 

Unit (Rp) 

(A) 

Jumlah Unit 

(Unit)       

(B) 

Harga Beli 

(Rp)  

(AXB) 

Umur 

Ekonomis 

(Tahun) 

Beban 

Penyusutan 

(Rp/Tahun) 

Parabola 21.000.000 4 84.000.000 20 th 4.200.000 

Deasel   2.500.000 4 10.000.000 15 th 666.666 

Arco      500.000 6   3.000.000 5 th 600.000 

Terpal      350.000 6   2.100.000 1 th 2.100.000 

Pompa air   2.200.000 1   2.200.000 15 th 146.666 

Tampungan air      800.000 1      800.000 10 th 80.000 

Mesin jahit   1.600.000 2   3.200.000 15 th 213.333 

Timbangan duduk      850.000 2   1.700.000 10 th 170.000 

Jerigen (20 liter)        26.000 4 `    104.000 3 th 34.666 

Alat saringan      750.000 2   1.500.000 1 th 1.500.000 

Bangunan 70.000.000 1 70.000.000 25 th 2.800.000 

Jumlah 12.511.311 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Tabel 4.22 

Biaya Penyusutan per Bulan 

Keterangan Penyusutan per Tahun 

(A) 

Penyusutan per Bulan 

(B) = A/12 

Penyusutan peralatan, 

mesin, dan bangunan 

Rp. 12.511.311 Rp. 1.042.609,2 

Jumlah Rp. 1.042.609,2 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

 

 

 



62 

 

Pembagian komposisi biaya penyusutan untuk tiga jenis pupuk tetap 6 : 3 : 

3 sehingga rinciannya adalah sebagai berikut ini: 

Tabel 4.23 

Pembagian Komposisi Biaya Penyusutan 

Keterangan Pembagian Komposisi 

Pupuk SP (6) 

Pupuk NPK merah (3) 

Pupuk NPK biru (3) 

6.511.311 

3.000.000 

3.000.000 

Jumlah 12.511.311 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Jadi total biaya overhead pabrik yang digunakan selama satu tahun adalah 

jumlah dari biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya makan, biaya perawatan 

dan pemeliharaan mesin dan peralatan serta biaya penyusutan mesin, peralatan 

dan bangunan. Berikut rincian secara jelasnya. 
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Tabel 4.24 

Keseluruhan Biaya Overhead untuk 3 Jenis Pupuk 

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Biaya Bahan Penolong 

    SP 

    NPK merah 

    NPK biru 

325.500.000 

   162.750.000 

   81.375.000 

   81.375.000 

Biaya Listrik 

    SP 

    NPK merah 

    NPK biru 

6.000.000 

   3.000.000 

   1.500.000 

   1.500.000 

Biaya Makan  

    SP 

    NPK merah 

    NPK biru 

75.000.000 

   37.500.000 

   18.750.000 

   18.750.000 

Biaya Perawatan dan Pemeliharaan 

Mesin dan Peralatan 

    SP 

    NPK merah 

    NPK biru 

18.240.000 

 

    9.240.000 

    4.500.000 

    4.500.000 

Biaya Penyusutan per tahun 

    SP 

    NPK merah 

    NPK biru 

12.511.311 

    6.511.311 

    3.000.000 

    3.000.000 

Jumlah Rp. 437.251.311 

        Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Selanjutnya adalah perhitungan biaya overhead per jenis pupuk untuk 

menentukan harga produksinya, perhitungan biaya overhead per jenis pupuk 

adalah sebagai berikut ini: 
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1. Pupuk SP 

Tabel 4.25 

Biaya Overhead Pupuk SP 

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Biaya Bahan Penolong 162.750.000 

Biaya Listrik 3.000.000 

Biaya Makan  37.500.000 

Biaya Perawatan dan Pemeliharaan 

Mesin dan Peralatan 

9.240.000 

Biaya Penyusutan per tahun 6.511.311 

Jumlah Rp. 219.001.311 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

 

2. Pupuk NPK merah 

Tabel 4.26 

Biaya Overhead Pupuk NPK merah 

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Biaya Bahan Penolong 81.375.000 

Biaya Listrik 1.500.000 

Biaya Makan  18.750.000 

Biaya Perawatan dan Pemeliharaan 

Mesin dan Peralatan 

4.500.000 

Biaya Penyusutan per tahun 3.000.000 

Jumlah Rp. 109.125.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 
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3. Pupuk NPK biru 

Tabel 4.27 

Biaya Overhead Pupuk NPK biru 

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Biaya Bahan Penolong 81.375.000 

Biaya Listrik 1.500.000 

Biaya Makan  18.750.000 

Biaya Perawatan dan Pemeliharaan 

Mesin dan Peralatan 

4.500.000 

Biaya Penyusutan per tahun 3.000.000 

Jumlah Rp. 109.125.000 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Pada proses produksi CV Anugrah Tani Makmur setiap kali produksi 

langsung habis dan langsung distribusikan oleh karena itu persediaan awal dan 

akhirnya kosong. Proses perhitungan harga pokok produksi dengan metode 

full costing dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

1. HPP Pupuk SP 

Tabel 4.28 

Harga Pokok Produksi Pupuk SP 

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Persediaan Awal Rp. - 

Biaya Bahan Baku Langsung Rp. 304.500.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp. 126.000.000 

Biaya Overhead Pabrik Rp. 219.001.311 

Jumlah Biaya Satu Tahun Rp. 649.501.311 

Persediaan Akhir Rp. - 

Jumlah Produksi 36.000 

Biaya per Karung Pupuk SP 18.041,70 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 
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Dari tabel di atas dapat dilhat bahwa harga pokok pupuk SP per karung 

adalah Rp. 18.041,70 yang di peroleh dari jumlah total pengeluaran dalam satu 

tahun di bagi dengan jumlah produksi. 

2. HPP Pupuk NPK merah 

Tabel 4.29 

Harga Pokok Produksi Pupuk NPk merah 

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Persedian Awal Rp. - 

Biaya Bahan Baku Langsung Rp. 323.670.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp. 63.000.000 

Biaya Overhead Pabrik Rp. 109.125.000 

Jumlah Biaya Satu Tahun Rp. 495.795.000 

Persediaan Akhir Rp.- 

Jumlah Produksi 18.000 

Biaya per Karung Pupuk NPK merah 27.544,16 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Dari tabel di atas dapat dilhat bahwa harga pokok pupuk NPK merah per 

karung adalah Rp. 27.544,16 yang di peroleh dari jumlah total pengeluaran 

dalam satu tahun di bagi dengan jumlah produksi. 
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3. HPP Pupuk NPK biru 

Tabel 4.30 

Harga Pokok Produksi Pupuk NPk biru 

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Persediaan Awal Rp. - 

Biaya Bahan Baku Langsung Rp. 367.350.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp. 63.000.000 

Biaya Overhead Pabrik Rp. 109.125.000 

Jumlah Biaya Satu Tahun Rp. 539.475.000 

Persediaan Akhir Rp. - 

Jumlah Produksi 18.000 

Biaya per Karung Pupuk NPK biru 29.970,83 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Dari tabel di atas dapat dilhat bahwa harga pokok pupuk NPK biru per 

karung adalah Rp. 29.970,83 yang di peroleh dari jumlah total pengeluaran 

dalam satu tahun di bagi dengan jumlah produksi. 

4.3.Perbandingan Hasil Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan 

Menggunakan Cara Perusahaan dan Metode Full Costing 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya dapat dianalisis perbedaan kedua 

metode perhitungan yaitu antara perhitungan harga pokok produksi dengan 

metode yang dilakukan perusahaan dengan metode full costing. Perbedaan antara 

kedua metode tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.31 

Perbandingan Harga Pupuk per Karung 

Keterangan Metode Full 

Costing (Rp) 

Metode 

Perusahaan (Rp) 

Selisih (Rp) 

Pupuk SP 18.041,70 16.479,16 1.562,54 

Pupuk NPK (merah) 27.544,16 26.002,5 1.541,66 

Pupuk NPK (biru) 29.970,83 28.429,16 1.542,67 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

Implikasi Hasil Penelitian 

Perhitungan harga pokok produksi sangatlah penting karena dengan adanya 

perhitungan harga pokok produksi ini perusahaan dapat menentukan harga jual 

produk yang sesuai agar tidak mengalami kerugian, namun terkadang masih 

banyak perusahaan yang belum melakukan perhitungan harga produksinya. 

Terlebih untuk perusahaan yang tarafnya masih menengah kebawah masih sangat 

jarang perusahaan ini melakukan perhitungan harga produksinya kalaupun ada 

masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan standart akuntansi yang benar. 

Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyastuti (2007) 

dalam skripsinya yang berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Tas 

Wanita (Studi Kasus UKM Lifera Hand Bag Collection) menyimpulkan bahwa 

terjadi perbedaan harga pokok produksi yang selama ini dilakukan oleh 

perusahaan dengan metode activity based costing. Penyebab perbedaan nilai 

tersebut karena perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan masih sangat 

sederhana dimana biaya overhead pabrik tidak dialokasikan ke masing-masing 

produk secara rinci dan tidak disesuaikan dengan pemakaian biaya secara nyata 

melainkan hanya merupakan suatu estimasi biaya yang dianggarkan dalam 

kelompok biaya lain-lain. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan di CV Anugrah Tani Makmur dalam 

menghitung harga pokok produksi pupuk menggunakan metode full costing 

menghasilkan perbedaan perhitungan harga pokok produksi yang selama ini di 

pakai perusahaan dengan metode full costing, hal ini disebabkan karena 

perusahaan hanya merinci biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead namum biaya overhead yang dihitung hanya biaya 

solar, biaya benang dan biaya karung. Untuk biaya penyusutan mesin, peralatan, 

dan bangunan, biaya pemeliharaan mesin dan peralatan tidak di bebankan oleh 

perusahaan oleh karena itu perhitungan biaya produksi dengan metode perusahaan 

lebih kecil dibandingkan dengan metode full costing. 

Jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam menghitung biaya 

produksinya maka perusahaan harus : 

1. Mengidentifikasi seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi 

2. Membedakan antara biaya variabel dengan biaya tetap 

3. Memisahkan biaya produksi dengan biaya non produksi 

4. Memperhitungkan biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead 

Selain hal tersebut perusahaan juga harus melakukan pelatihan terhadap staf 

keuangannya karena selama ini perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan 

oleh staf keuangan belum tepat dan belum sesuai dengan stadart akuntansi 

sehingga perhitungan harga pokok produksi yang dihitung tidak sesuai dengan 

komposisi dalam pembuatan pupuk pada CV Anugrah Tani Makmur. 

Untuk perhitungan laba rugi CV Anugrah Tani Makmur menurut metode full 

costing adalah sebagai berikut ini : 
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Tabel 4.32 

Laporan Laba Rugi Menurut Metode Full Costing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Diolah dari data primer  CV. Anugrah Tani Makmur, 2016 

 

Dari tabel 4.32 dapat diperoleh informasi bahwa keuntungan yang didapat 

oleh perusahaan menggunakan metode full costing adalah Rp. 1.049.188.980,- 

dalam satu tahun. 

 

LAPORAN L/R  

 CV. ANUGRAH TANI MAKMUR 

DALAM 1 TAHUN 

(dalam rupiah) 

 

 

Penjualan    

 Pupuk SP (36.000 karung x 35.000)  1.260.000.000 

 Pupuk NPK merah (18.000 karung x 40.000)   720.000.000 

 Pupuk NPK biru (18.000 karung x 45.000)    810.000.000 

         2.790.000.000  

HPP Penjualan 

Pupuk SP (36.000 karung x 18.041,70)       649.501.200 

Pupuk NPK merah (18.000 karung x 27.544,16) 495.794.880 

Pupuk NPK biru (18.000 karung x 29.970,83)    539.474.940 

         1.684.771.020 

Laba Kotor        1.105.288.980 

Beban Operasional 

 Biaya Gaji Pegawai Staf        48.000.000 

 Biaya Komunikasi           3.600.000 

 Biaya Sewa Tanah           2.500.000 

 Biaya ATK Perusahaan          2.000.000 

                56.100.000 

Laba Bersih Sebelum Pajak        1.049.188.980 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

a. CV Anugrah Tani Makmur telah melakukan perhitungan biaya produksi 

untuk pupuk SP, NPK merah dan NPK biru. Perhitungan harga pokok 

produksi yang dilakukan oleh CV Anugrah Tani Makmur masih sangat 

sederhana dengan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi, biaya yang dihitung oleh CV Anugrah Tani Makmur sebagai 

biaya produksi adalah biaya bahan baku pupuk, biaya tenaga kerja dan 

beberapa biaya penolong namun masih terdapat biaya overhead yang 

dikeluarkan dalam proses produksi CV Anugrah Tani Makmur yang 

belum dicatat dalam perhitungan.  

b. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode perusahaan dan metode 

full costing memiliki perbedaan. Pada perhitungan harga pokok produksi 

dengan metode full costing harga pokok produksi yang dihasilkan lebih 

besar dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi dengan 

metode perusahaan. Selisih biaya produksi antara kedua metode tersebut 

adalah : Pupuk SP Rp 1.562,54 per karung, Pupuk NPK merah Rp. 

1.541,66 per karung dan Pupuk NPK biru Rp. 1.542,67 per karung. 

5.2. Saran 

a. CV Anugrah Tani Makmur sebaiknya melakukan peninjauan ulang 

terhadap metode yang selama ini diterapkan perusahaan dalam 
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menetapkan harga pokok produksi pupuk. Biaya overhead pabrik 

sebaiknya dicatat dengan rinci sehingga dapat dialokasikan secara akurat 

ke produk pupuk yang diproduksi oleh CV Anugrah Tani Makmur. 

Seluruh biaya yang terkait pada proses produksi dihitung sacara rinci agar 

dapat menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang akurat. 

b. CV Anugrah Tani Makmur sebaiknya melakukan peninjauan ulang 

terhadap penetapan harga jual masing-masing jenis pupuk yang 

diproduksinya. Harga jual sebaiknya disesuaikan dengan konsumsi biaya 

yang terjadi pada proses produksi pupuk tersebut. Hal ini dikarenakan 

masing-masing jenis pupuk memiliki konsumsi biaya yang berbeda-beda 

sehingga keuntungan yang diperoleh dapat diketahui dengan tepat. 

Penetapan harga jual yang tepat dapat memberikan laba aktual yang tepat 

juga sesuai dengan yang diharapkan oleh CV Anugrah Tani Makmur. 

c. Perlunya pelatihan terhadap staf keungan di CV Anugrah Tani Makmur 

karena selama ini perhitungan yang dilakukan oleh staf keuangan CV 

Anugrah Tani Makmur masih belum sesuai dengan standart akuntansi, 

sehingga dengan adanya pelatihan ini tujuannya agar staf keuangan CV 

Anugrah Tani Makmur dapat menghitung keuangan dengan baik dan 

terperinci sesuai dengan standart akuntansi yang benar.  
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