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ABSTRAK 
 

EVALUASI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA BIDANG 
USAHA REAL ESTATE ATAU DEVELOPER 

(Studi Kasus di PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo) 
 

Oleh: 
Faiqoh Rohmaniyah 

 
Dosen Pembimbing: 

Helmy Adam, S.E., MSA., Ak., CPMA 
 
 

Harga pokok merupakan elemen penting bagi perusahaan yang digunakan 
sebagai dasar dalam penetapan tarif sehingga diperlukan ketepatan dalam 
penentuannya. Harga pokok produksi terdiri atas biaya-biaya yang ditimbulkan 
dari adanya aktivitas produksi, dari aktivitas pembelian bahan sampai dengan 
proses pembuatan hingga menjadi barang jadi. Perusahaan real estate selalu 
menggunakan harga pokok pesanan dalam mengumpulkan harga pokok produksi. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi 

kasus karena peneliti menemukan permasalahan di lapangan dan melakukan 
analisis terhadap masalah tersebut menggunakan teori yang diterima saat kuliah. 
Skripsi ini membahas tentang penentuan harga pokok produksi pada real estate 
PT. Unggul Perkasa Mandiri. Metode pengumpulan datanya menggunakan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan metode 
harga pokok pesanan. 
 

Penggunaan metode harga pokok pesanan memberikan manfaat bagi 
perusahaan dalam menentukan besarnya harga pokok produksi, yaitu perusahaan 
dapat menghitung dan mengalokasikan biaya-biaya yang dikeluarkan ke dalam 
perhitungan yang sesuai dengan teori, yaitu ke dalam kartu biaya pesanan dimana 
setiap biaya produksi dihitung berdasarkan pesanan tertentu. Biaya-biaya tersebut 
meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 
pabrik. Setelah diperoleh besarnya harga pokok produksi, kemudian menghitung 
harga pokok penjualan yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan harga 
jual serta keuntungan yang diharapkan perusahaan. Untuk pengakuan pendapatan, 
yang digunakan adalah metode akrual dimana perusahaan mempunyai hak untuk 
melakukan penagihan dari hasil kegiatan produksinya. 
 
Kata Kunci: Harga Pokok Produksi, Real Estate, Metode Harga Pokok 

Pesanan 
 
 



ABSTRACT 
 

EVALUATING THE PRODUCTION COST METHOD IN A REAL 
ESTATE OR DEVELOPER COMPANY 

(A Case Study at PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo) 
 

By: 
Faiqoh Rohmaniyah 

 
Advisor: 

Helmy Adam, S.E., MSA., Ak., CPMA 
 
 

Basic cost is an important element for a firm as a basis to determine other 
costs, hence requiring accuracy in deciding it. Cost of production consists of costs 
which are brought about by production activities, from the material purchase 
activity, production process, up to the availability of ready-for-sale goods. Real 
estate company always uses costs of goods orders in collecting costs of 
production. 

 
This research used a descriptive case study approach because the researcher 

found a problem in the field and conducted an analysis of the problem using the 
theories received during her study. This thesis discussed the application of cost of 
goods manufactured in the real estate company, PT. Unggul Perkasa Mandiri. The 
methods of data collection were interviews, observation, and documentation. The 
data were analyzed using job order costing. 

 
The use of job order costing was beneficial for the company in 

determining the cost of production. The company could calculate and allocate the 
costs in line with theory-laden calculation, namely put into the job order cost 
sheets where each of the production cost was calculated based on certain orders. 
The costs included the raw materials cost, the direct labors cost, and the factory 
overhead cost. Having obtained the cost of production, the company was, then, 
able to calculate the cost of goods sold which in turn was used to determine the 
selling price and the expected profit of the company. To gain revenue acceptance, 
accrual method was used where the company got the right to enjoy the results of 
its production activities.    
 
Key words: Cost of Production, Real Estate Company, Job Order Costing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis global yang semakin mendunia membawa dampak 

yang cukup signifikan pada peningkatan iklim bisnis dan persaingan usaha. 

Salah satu Negara yang terkena dampaknya adalah Indonesia, dimana sekarang 

kondisi perekonomian di Negara ini mengalami peningkatan yang pesat 

dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan. 

Ironisnya, banyak perusahaan yang baru berdiri tersebut pada akhirnya 

harus terhempas setelah beberapa tahun beroperasi, sebagai akibat dari 

kompetisi yang demikian tajam dalam lingkungan bisnis, baik di bidang jasa, 

perdagangan, maupun manufaktur. 

Untuk dapat bertahan pada situasi seperti ini, mau tidak mau setiap 

perusahaan dituntut untuk semakin meningkatkan daya saingnya supaya dapat 

bergerak maju, minimal supaya bisa bertahan. Masing-masing perusahaan 

harus mempersiapkan suatu strategi yang mengutamakan tujuan jangka 

panjang, dan hal tersebut dapat dilaksanakan jika perusahaan mampu 

beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dengan lingkungan. 

Pada dasarnya setiap perusahaan apapun bentuk dan sifatnya bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan atau laba. Keberhasilan suatu perusahaan dapat 

dinilai dari kinerja perusahaan itu sendiri, baik dari kinerja keuangan maupun 

kinerja operasionalnya. Keberhasilan tidak lepas dari kemampuan pimpinan 
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perusahaan atau manajemen dalam membuat pengendalian pada setiap 

kegiatan yang dilakukan. 

Pimpinan perusahaan ataupun manajemen dituntut untuk bisa mengelola 

dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti 

tenaga kerja yang produktif, modal, bahan baku, kegiatan produksi, serta 

prosedur penjualan yang efektif dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan 

suatu perusahaan sehingga bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk 

menentukan harga yang layak untuk diberikan pada masyarakat, karena 

penentuan harga yang layak merupakan faktor utama pada pengambilan 

keputusan manajerial yang memegang peranan penting dalam strategi bisnis. 

Pengambilan keputusan oleh manajemen dapat dilakukan bila didukung 

dengan informasi yang relevan, dapat dipercaya, tepat waktu, dan dapat 

memberikan perspektif tentang kondisi pasar. Keputusan harga jual yang layak 

ini selain memperhatikan kondisi pasar, permintaan dan penawaran, yang lebih 

utama adalah manajemen harus mempertimbangkan berapa besarnya harga 

pokok produksi. 

Harga pokok produksi terdiri atas biaya-biaya yang ditimbulkan dari 

adanya aktivitas produksi, dari aktivitas pembelian bahan sampai dengan 

membawa barang jadi ke gudang barang jadi. Elemen-elemen biaya utama 

pada proses produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik. 

Penelitian yang berkaitan dengan penetapan harga pokok produksi telah 

dilakukan oleh Santoso (2001), Christiana (2004), dan Citra (2009). Santoso 
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(2001) melakukan penelitian dengan judul “Perhitungan Harga Pokok Produk 

Dengan Mempergunakan Activity-Based Costing System pada PT. 

Randhoetatah Cemerlang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai kelemahan dari sistem akuntansi biaya dan akuntansi 

manajemen konvensional dalam menentukan harga pokok produk, kemudian 

untuk mengatasi kelemahan tersebut digunakanlah suatu pendekatan baru di 

dalam sistem akuntansi biaya dan manajemen yaitu Activity-Based Costing 

(ABC) system. 

Christiana (2004) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Life 

Cycle Costing Sebagai Dasar Penetapan Harga Pokok Produksi (Studi Kasus 

pada PT. Petrokimia Gresik)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan 

gambaran dimana dalam menetapkan harga jual terdapat berbagai macam 

faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah harga pokok produksi. Tetapi 

kadang kala perusahaan kurang tepat dalam mengklasifikasikan biaya pra 

produksi sehingga berpengaruh terhadap penentuan harga pokok produksinya. 

Oleh karena itu perusahaan melakukan analisis life cycle costing untuk 

mengetahui biaya yang dikeluarkan dari setiap proses yang terjadi, dengan 

begitu dapat diketahui juga proses mana yang menyerap biaya paling besar 

sehingga perusahaan bisa merencanakan pengendalian intern untuk melakukan 

efisiensi biaya dalam proses tersebut. 

Citra (2009) melakukan penelitian dengan judul “Pengendalian Biaya 

Produksi untuk Meningkatkan Efisiensi Kegiatan Produksi (Studi Kasus pada 

PT. Perkebunan Nusantara XI Bondowoso)”. Dalam penelitian tersebut 
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dijelaskan bahwa sebuah perusahaan tidak diperkenankan mengurangi kualitas 

dan kuantitas produk yang telah direncanakan. Manajemen harus membuat 

perencanaan yang baik untuk biaya produksinya, dan juga meningkatkan 

efisiensi supaya perusahaan bisa menghasilkan laba yang lebih besar. Dan 

salah satu cara untuk mengendalikan biaya produksi adalah dengan menyusun 

biaya standar produksi sebagai tolok ukur. Penetapan biaya standar ini 

merupakan pedoman dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya (aktual), 

jika biaya aktual menyimpang dari biaya standar maka yang dianggap benar 

adalah biaya standar sepanjang asumsi-asumsi yang mendasari penetapan 

biaya standar tidak berubah. 

Dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual adalah harga pokok 

produksi. Sedangkan dalam memproduksi suatu produk tidak diperbolehkan 

untuk mengurangi kualitas dan kuantitas produk tersebut. Oleh karena itu, 

manajemen harus membuat perencanaan yang baik untuk biaya produksi 

supaya perusahaan dapat mencapai laba yang besar. 

PT. Unggul Perkasa Mandiri Sidoarjo merupakan salah satu contoh 

industri perumahan yang ada. PT. Unggul Perkasa Mandiri yang berkantor 

pusat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Ruko Jenggolo Mas RT. A–15 Larangan 

Sidoarjo ini memiliki 2 buah perumahan, yaitu Puri Maharani yang terletak di 

daerah Masangan Wetan Sukodono Sidoarjo, dan Star Maharani yang berada 

di Jalan Raya Pattimura Probolinggo. 
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Saat ini industri perumahan memang banyak bermunculan, hal tersebut 

disebabkan karena populasi jumlah penduduk mengalami peningkatan yang 

sangat pesat. Dengan banyaknya penduduk, maka pembangunan perumahan 

semakin diperlukan. Sebagaimana telah digariskan dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

pembangunan sektor perumahan rakyat dan pemukiman yang merupakan salah 

satu kebutuhan pokok rakyat akan semakin ditingkatkan dan semakin 

dilanjutkan penanganannya dalam Repelita III. 

Menurut Blaang (1986:28), rumah merupakan bagian dari suatu 

pemukiman yang utuh, dan tidak semata-mata merupakan tempat 

bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan 

pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat 

beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari. 

Perumahan memiliki 2 arti, yaitu sebagai kata benda (produk) dan 

sebagai kata kerja (proses). Perumahan sebagai kata benda menunjukkan 

bahwa tempat tinggal sebagai komoditi, sedangkan rumah sebagai kata kerja 

menunjukkan proses dan aktivitas manusia yang terjadi dalam penghunian 

rumah tersebut. Dengan demikian, rumah tidak hanya dapat dilihat sebagai 

hasil fisik, tetapi juga sebagai suatu proses yang berkembang dan berkaitan 

dengan keinginan penghuninya. 

Terdapat 2 cara dalam pencatatan biaya, yaitu process costing (cara 

pencatatan biaya berdasarkan proses produksi) dan job order costing 

(pencatatan biaya berdasarkan pesanan). Hal tersebut disebabkan karena 
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adanya perbedaan karakteristik dalam proses produksi, sehingga cara 

pencatatan biaya dikembangkan berdasar unit organisasi produksi dan 

pencatatan. 

Dan dalam industri perumahan ini metode yang digunakan adalah 

metode harga pokok pesanan (job order costing) dalam mencatat perhitungan 

biayanya, karena metode ini digunakan pada situasi produksi yang 

menghasilkan berbagai produk yang berbeda, pesanan berbeda, maupun 

kumpulan produksi yang berbeda pada setiap periode. Dalam job order 

costing, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah, 

dimana suatu pesanan merupakan output yang diidentifikasikan untuk 

memenuhi pesanan pelanggan tertentu. Selain pada industri perumahan, 

metode ini juga dapat diterapkan untuk pekerjaan menurut pesanan di pabrik, 

bengkel reparasi, dan bisa juga di perusahaan percetakan. 

Pembebanan biaya ke produk harus dilakukan secara tepat, karena 

apabila perhitungan harga pokok produksi kurang tepat maka hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap keputusan penentuan harga yang keliru dan akan 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan yang direncanakan. Oleh 

karena itu pesanan harus diidentifikasikan secara terpisah supaya rincian 

perhitungan biaya dapat disesuaikan dengan pekerjaan yang harus dilakukan. 

Dengan berdasar pada penjelasan di atas, maka judul skripsi yang 

penulis ambil yaitu: “EVALUASI PENENTUAN HARGA POKOK 

PRODUKSI PADA BIDANG USAHA REAL ESTATE ATAU 

DEVELOPER (Studi Kasus di PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang diteliti dan diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara penentuan harga pokok produksi yang selama ini 

telah dilakukan di perusahaan? 

2. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala di perusahaan berkaitan 

dengan penentuan harga pokok produksi dan bagaimana solusi untuk 

menyelesaikan kendala tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara penentuan harga pokok produksi yang selama 

ini telah diterapkan di perusahaan. 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi perusahaan 

berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi, sekaligus mencari 

solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kendala tersebut. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Adapun manfaat atau kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

antara lain: 

1. Kontribusi Teori 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan dan 

menyesuaikan apakah teori tentang penentuan harga pokok produksi 
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dengan menggunakan metode job order costing telah sesuai dengan 

penerapan yang dilakukan pada PT. Unggul Perkasa Mandiri. 

2. Kontribusi Praktis 

a. Bagi Penulis, penelitian ini untuk mengaplikasikan secara langsung 

ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan terutama yang 

berhubungan dengan penentuan harga pokok produksi, serta dapat 

memperluas wawasan dan kemampuan lain yang nanti akan 

dibutuhkan dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan pertimbangan yang bermanfaat dalam hal penentuan 

harga pokok produksi pada PT. Unggul Perkasa Mandiri. 

c. Bagi Pihak Lain, dapat memperluas wawasan dalam hal penentuan 

harga pokok produksi di perusahaan developer real estate, serta 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya bagi yang 

berminat ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teoritis Akuntansi Biaya 

2.1.1 Istilah Akuntansi Biaya 

Carter dan Usry (2006:11) menyatakan bahwa akuntansi biaya melengkapi 

manajemen dengan alat yang diperlukan untuk aktivitas-aktivitas perencanaan dan 

pengendalian, memperbaiki kualitas dan efisiensi, serta membuat keputusan-

keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. 

Mulyadi (1991:6) menyatakan bahwa akuntansi yang kegiatannya bertujuan 

untuk menyediakan informasi biaya bagi manajemen disebut akuntansi biaya. 

Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan 

penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk atau penyerahan jasa, 

dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadap hasilnya. 

Perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi biaya adalah 

terletak pada objek kegiatan dan tujuannya. Objek kegiatan akuntansi keuangan 

adalah transaksi keuangan yang menyangkut perubahan aktiva, hutang dan modal. 

Sedangkan objek kegiatan akuntansi biaya hanya terbatas pada transaksi keuangan 

yang menyangkut biaya. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan 

laporan keuangan, yang biasanya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, guna 

memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan, sedangkan akuntansi biaya bertujuan 

untuk menghasilkan laporan biaya guna memenuhi kebutuhan manajemen. 
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2.1.2 Peranan Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan alat yang diperlukan untuk 

aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas dan 

efisiensi, serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun 

strategis. Pengumpulan, presentasi, dan analisis dari informasi mengenai biaya 

dan keuntungan membantu manajemen menyelesaikan tugas-tugas berikut: 

1. Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk operasi dalam 

kondisi-kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksikan 

sebelumnya. Suatu aspek penting dari rencana adalah potensi untuk 

memotivasi manusia untuk berkinerja secara konsisten dengan tujuan 

perusahaan. 

Anggaran adalah pernyataan terkuantifikasi dan tertulis dari rencana 

manajemen. Anggaran yang bisa dilaksanakan meningkatkan koordinasi 

dari pekerja, klarifikasi kebijakan, dan kristalisasi rencana. Anggaran 

memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perilaku-perilaku 

individu dan kelompok di setiap tingkatan proses manajemen, termasuk 

menetapkan cita-cita, menginformasikan kepada individu-individu 

mengenai apa yang harus mereka berikan untuk pencapaian cita-cita 

tersebut, memotivasi kinerja yang diinginkan, evaluasi kinerja, dan 

memberikan saran kapan tindakan korektif sebaiknya diambil. 

Sikap manajemen terhadap anggaran bergantung terutama pada hubungan 

dalam kelompok manajemen. Berpedoman pada rencana perusahaan, 

dengan kesempatan untuk kenaikan kompensasi, peningkatan kepuasan, dan 
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akhirnya promosi, manajemen tingkat menengah dan bawah dapat mencapai 

hasil yang luar biasa. 

2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian 

aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas. 

Tanggungjawab atas pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada 

individu-individu tertentu yang juga bertanggungjawab untuk 

menganggarkan biaya yang berada di bawah kendali mereka. Setiap 

tanggungjawab manajer sebaiknya dibatasi pada biaya dan pendapatan yang 

dapat dikendalikan oleh manajer tersebut, dan kinerja secara umum diukur 

dengan membandingkan antara biaya dan pendapatan actual terhadap 

anggaran. 

Untuk membantu dalam mengendalikan biaya, akuntan biaya dapat 

menggunakan jumlah biaya yang telah ditetapkan sebelumnya yang disebut 

biaya standar. Biaya standar juga dapat dijadikan dasar untuk anggaran dan 

laporan biaya. 

3. Mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan, dan menentukan biaya dari 

setiap produk dan jasa yang dihasilkan, untuk tujuan penerapan harga dan 

evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi. 

Kebijakan penetapan harga oleh manajemen idealnya memastikan 

pemulihan atas semua biaya dan mencapai laba, dalam kondisi yang sulit 

sekalipun. Meskipun penawaran dan permintaan biasanya merupakan factor 

penentu dalam penetapan harga, penetapan harga jual yang menguntungkan 

memerlukan pertimbangan atas biaya. 
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4. Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk satu tahun periode akuntansi 

atau untuk periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk menentukan 

nilai persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dengan aturan pelaporan 

eksternal. 

Akuntansi biaya digunakan untuk menghitung biaya output yang dijual 

selama suatu periode; biaya ini dan biaya-biaya lain ditandingkan dengan 

pendapatan untuk menghitung laba. Biaya dan laba dapat dilaporkan atas 

segmen dari perusahaan atau untuk keseluruhan perusahaan, bergantung 

pada kebutuhan manajemen dan pelaporan eksternal.  

5. Memilih diantara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka 

panjang, yang dapat mengubah pendapatan atau biaya. 

Akuntansi biaya menyediakan informasi mengenai pendapatan dan biaya 

yang berbeda yang dapat berasal dari tindakan-tindakan alternative. 

Berdasarkan informasi ini, manajemen membuat keputusan-keputusan 

jangka pendek dan jangka panjang mengenai memasuki pasar baru, 

mengembangkan produk baru, menghentikan produk individual atau seluruh 

lini produk, membeli atau membuat sendiri suatu komponen yang 

diperlukan oleh suatu produk, serta membeli atau melakukan sewa guna 

usaha (leasing) peralatan. 

 

2.1.3 Tujuan Akuntansi Biaya 

Di dalam akuntansi biaya, terdapat istilah different cost for different 

purpose, biaya yang berbeda jenis dan cara pengklasifikasiannya memiliki fungsi 
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dan tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan manajemen. Akuntansi biaya 

membantu manajemen dalam external reporting, merencanakan dan 

mengendalikan (planning and controlling) operasi perusahaan dan mengambil 

keputusan khusus (special decision). Dalam external reporting, akuntansi biaya 

menyediakan informasi biaya berdasarkan biaya historis (historical cost) dari 

pembuatan produk yang akan dijual. Informasi ini secara umum dipakai sebagai 

dasar laporan keuangan yang kemudian untuk menilai persediaan dan harga pokok 

penjualan. 

Pada tingkat perencanaan, akuntansi biaya mengatur masalah biaya masa 

depan, membantu manajemen membuat anggaran biaya masa depan atau 

menetapkan biaya bahan baku, upah, gaji dibayar di muka dan biaya lainnya 

dengan berdasar pada historical cost. Biaya-biaya tersebut dapat membantu dalam 

penetapan harga dan memperlihatkan besarnya laba yang akan diterima dengan 

memperhitungkan persaingan dan situasi perekonomian. 

Pada tingkat pengendalian, akuntansi biaya membandingkan hasil yang 

telah dicapai dengan anggaran yang dibuat sebelumnya. Agar berhasil, 

pengendalian biaya sangat tergantung pada perencanaan biaya yang tepat bagi 

setiap aktivitas, fungsi dan keadaan. Melalui akuntansi biaya ini, mendapatkan 

informasi mengenai kegiatan operasional yang kurang efisien dimana akan 

berpengaruh juga terhadap laba yang dicapai. 

Untuk tujuan pengendalian biaya, dikenal klasifikasi biaya yaitu 

controllable cost dan uncontrollable cost. Controllable cost merupakan biaya 

yang dapat dikendalikan langsung oleh seorang manajer dalam ruang lingkup atau 
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tingkat tanggungjawab tertentu. Sedangkan uncontrollable cost merupakan biaya 

yang berada di luar jangkauan ruang lingkup dan tanggungjawab manajer. Dalam 

hal ini, esensi dari dapat dikendalikan atau tidaknya suatu biaya tidak terletak 

pada siapa yang mengontrolnya, tetapi lebih terfokus padakemampuan manajer 

untuk mempengaruhi. 

Berkaitan dengan pengawasan biaya dikenal suatu istilah pusat biaya (cost 

center). Pusat biaya dapat berupa unit, bagian atau departemen yang mempunyai 

wewenang dan tanggungjawab untuk mengendalikan biaya-biaya yang terjadi 

dalam departemennya. Oleh karena itu, manajer harus bertanggungjawab penuh 

atas semua biaya dan pengeluaran departemennya. 

Untuk mengambil keputusan khusus, manajemen menyediakan informasi 

yang menggambarkan tentang pendapatan dan biaya masa depan, dimana antara 

biaya atau keduanya akan berbeda dalam setiap alternatif keputusan yang berbeda. 

Seperti yang telah disebutkan bahwa akuntansi biaya merupakan bagian integral 

dalam proses manajemen. Dan karena akuntansi biaya digunakan sebagai alat 

bantu manajemen untuk menghasilkan suatu informasi, maka akuntansi biaya 

harus dapat digunakan untuk mencapai tujuan. 

Tujuan dari akuntansi biaya adalah menyediakan informasi biaya untuk 

kepentingan manajemen guna membantu mereka di dalam mengelola perusahaan 

atau bagiannya secara efektif, maka di dalam mencatat dan menggolongkan biaya 

harus selalu diperhatikan untuk tujuan apa manajemen memerlukan informasi 

biaya. Tidak ada satu pun konsep biaya yang dapat memenuhi berbagai macam 

tujuan. 
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2.2 Konsep Biaya 

2.2.1 Definisi Biaya 

Faktor yang memiliki kepastian relatif tinggi yang berpengaruh dalam 

penentuan harga jual adalah biaya. Pengendalian biaya harus didahului dengan 

penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan 

produk.  

Dalam arti luas, menurut Mulyadi (1983:3) biaya didefinisikan sebagai 

pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi 

atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Usry 

(1988:19) mendefinisikan biaya sebagai suatu nilai tukar, prasyarat, atau 

pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. 

Menurut Hansen dan Mowen (1997:36) biaya adalah kas atau ekuivalen kas 

yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberi 

manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Jadi biaya 

dianggap sebagai ukuran rupiah dari sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai keuntungan tertentu. Untuk menghasilkan manfaat saat ini dan masa 

depan, para manajer harus melakukan berbagai usaha untuk meminimumkan 

biaya yang dibutuhkan dalam mencapai manfaat. Manajer juga harus mengerti apa 

yang dimaksud biaya oportunitas, yakni manfaat yang diserahkan atau 

dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif. 

Menurut Horngren (1994:28) biaya (cost) adalah sebagai sumber daya yang 

dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya telah diukur dalam cara 
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akuntansi konvensional sebagai jumlah moneter (misalnya rupiah atau dollar) 

yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang dan jasa, 

Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat masa depan. Pada suatu 

perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti 

pendapatan. Jika biaya telah digunakan untuk menghasilkan pendapatan, maka 

biaya tersebut dinyatakan kadaluarsa yang disebut dengan beban (expense). Agar 

perusahaan tetap eksis, pendapatan harus lebih tinggi daripada beban, dan laba 

yang dihasilkan harus cukup besar supaya dapat memuaskan pemilik perusahaan. 

Jadi biaya dan harga berkaitan dalam pengertian bahwa harga harus melebihi 

biaya agar menghasilkan laba yang memadai. 

Selanjutnya, penurunan harga dapat meningkatkan nilai pelanggan dengan 

mengurangi pengorbanan pelanggan, dan kemampuan menurunkan harga 

berkaitan dengan kemampuan mengurangi biaya. Oleh karena itu, para manajer 

perlu mengetahui biaya dan berbagai kecenderungan pada biaya, serta 

pembebanan biaya untuk menentukan biaya obyek adalah penting dalam 

penyediaan informasi kepada manajer. 

Tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan 

yang dikorbankan memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada nilai 

keluarannya, sehingga tidak memiliki informasi apakah kegiatan usahanya 

menghasilkan laba atau sisa hasil usaha yang sangat diperlukan untuk 

mengembangkan dan mempertahankan eksistensi perusahaannya. Selain itu, tanpa 

informasi biaya, manajemen tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan berbagai 

sumber ekonomi yang dikorbankan dalam menghasilkan sumber ekonomi lain. 
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2.2.2 Objek Biaya 

Objek biaya (cost object) didefinisikan sebagai produk, kerja pesanan, 

kontrak, proyek, departemen (atau bagian lain) organisasi, atau unit lainnya yang 

merupakan ruang lingkup atau tujuan dari pengakumulasian dan pengukuran 

biaya. Akumulasi semacam itu dalam system akuntansi biaya bersifat 

multidimensional karena beragamnya aspek kebutuhan yang mendorong kita 

untuk mengetahui, merencanakan, dan mengendalikan biaya. 

Misalnya, kita perlu menentukan biaya dari setiap unit produk, tetapi juga 

perlu merencanakan dan mengendalikan biaya yang ditanggungjawabi masing-

masing manajer, yaitu biaya per departemen. Perancangan dan implementasi 

system akuntansi harus menyediakan kerangka bagi objek biaya yang beraneka 

ragam ini. 

Konsep dari objek biaya adalah suatu terobosan ide di akuntansi. Pemilihan 

objek biaya memberikan jawaban atas pertanyaan paling mendasar tentang biaya: 

Biaya dari apa? 

Karena begitu banyak penemuan, perencanaan dan pengendalian biaya, 

sistem akuntansi biaya bersifat multidimensi. Misalnya adalah perlu untuk 

membebankan biaya ke setiap unit produksi, tetapi juga perlu untuk 

merencanakan dan mengendalikan biaya yang menjadi tanggung jawab manajer 

individual, berdasarkan departemen, geografis, atau fungsional. Desain dari sistem 

akuntansi biaya dan implementasinya harus memperhatikan kebutuhan yang 

beragam ini. 
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2.2.3 Pembebanan Biaya 

Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sangatlah penting. 

Pembebanan biaya yang terdistorsi dapat menghasilkan keputusan yang salah dan 

evaluasi yang buruk. Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk 

pembebanan biaya: 

1. Penelusuran Langsung 

Penelusuran adalah pembebanan aktual dari biaya ke objek biaya dengan 

menggunakan ukuran yang dapat diamati pada konsumsi sumber daya oleh 

objek biaya. Penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian 

dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan secara fisik 

dengan suatu objek. Contoh, bagi aktivitas pemeliharaan perlengkapan, 

yakni biaya suku cadang, peralatan, dan alat pemeliharaan. 

2. Penelusuran Penggerak 

Penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan sumber 

daya, penggunaan aktivitas, biaya dan pendapatan, sedangkan penelusuran 

penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya ke 

objek biaya. 

3. Alokasi 

Alokasi adalah pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya. 

Contohnya mengalokasikan biaya dengan membebankannya secara 

proporsional ke jam tenaga kerja langsung yang digunakan setiap produk. 
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2.2.4 Klasifikasi Biaya 

Penggolongan biaya umumnya didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai 

seperti halnya konsep “different cost for different purpose” dalam akuntansi 

biaya. Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang 

dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. 

Menurut pendapat Halim (1997:5) biaya dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya digolongkan atas: 

a. Biaya produksi yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan 

produksi dari suatu produk dan akan dipertemukan dengan penghasilan 

di periode produk itu dijual. Sebelum laku dijual, biaya produksi 

diperlakukan sebagai persediaan. Biaya ini terdiri atas biaya bahan baku 

langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya 

bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian 

integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam 

perhitungan biaya produk. Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga 

kerja langsung yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi 

produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Dan 

biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak 

ditelusuri secara langsung ke output tertentu. 

b. Biaya periodik yaitu biaya-biaya yang lebih berhubungan dengan waktu 

dibanding dari unit yang diproduksi (produk). Seluruh biaya ini 

dibebankan kepada penghasilan (revenue) di periode mana biaya tersebut 

terjadi. Biaya periodik ini dinamakan juga biaya komersiil. Contoh dari 



20 

 

biaya ini adalah biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran 

(biaya iklan/promosi dan biaya upah salesgirl/salesman). Khusus biaya 

pemasaran ini akuntan tidak konsisten melakukannya, seperti biaya iklan 

sering ditunda pembebanannya karena masih dianggap bermanfaat untuk 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. 

2. Berdasarkan periode akuntansi/pembukuan, biaya digolongkan atas: 

a. Pengeluaran modal (capital expenditure) yaitu biaya-biaya yang 

dikeluarkan yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu periode 

akuntansi (biaya satu tahun). Pengeluaran ini akan membentuk “cost” 

(harga pokok). Contoh biaya ini yaitu biaya perbaikan gedung yang 

relative besar yang manfaatnya lebih dari satu tahun. 

b. Pengeluaran penghasilan (revenue expenditure) yaitu biaya-biaya yang 

dikeluarkan yang hanya bermanfaat dalam satu periode akuntansi 

(kurang atau sama dengan satu tahun). Pengeluaran ini akan menjadi 

“expense” (biaya) di periode saat terjadinya biaya ini. 

3. Berdasarkan hubungannya dengan volume produksi/kegiatan perusahaan, 

biaya digolongkan atas: 

a. Biaya variabel yaitu biaya-biaya yang selalu berubah secara proporsional 

sesuai dengan perbandingan volume kegiatan perusahaan. Contoh utama 

biaya ini: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian dari 

biaya overhead seperti biaya listrik, gas dan air yang dibayar dengan 

pemakaian. Secara grafik dapat disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Grafik Biaya Variabel 
           Biaya 

       Biaya variabel 

 

 

   0        Volume 

b. Biaya semi variabel atau semi tetap yaitu biaya yang selalu berubah 

tetapi perubahannya tidak proporsional dengan perubahan 

kegiatan/volume perusahaan. Contoh biaya ini: gaji salesgirl/salesman 

yang sistem penggajiannya dengan gaji tetap plus presentase tertentu dari 

penjualan, biaya reparasi dan pemeliharaan, dan lain-lain. Biaya ini tetap 

jumlahnya dalam kisaran (range) tertentu. Secara grafik dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Grafik Biaya Semi Variabel 
Biaya          Biaya 

        

Biaya Semi Variabel      

         

Biaya Semi Variabel 

   0           0  

c. Biaya tetap yaitu biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar 

kecilnya volume kegiatan perusahaan. Contohnya biaya penyusutan yang 

Biaya Semi 
Variabel 

Unsur Biaya 
Variabel 

Unsur Biaya 
Tetap 
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dihitung dengan metode garis lurus, upah yang tetap untuk beberapa 

periode tertentu. Secara grafik dapat disajikan sebagai berikut: 

Gambar 2.3 

Grafik Biaya Tetap 

 

 

 

 

0 

4. Berdasarkan hubungannya untuk tujuan pengawasan, biaya digolongkan 

atas: 

a. Biaya standar yaitu biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu 

(diperkirakan akan terjadi), dan apabila terjadi penyimpangan 

terhadapnya maka biaya standar ini yang dianggap benar. 

b. Biaya taksiran adalah biaya yang ditaksir terlebih dahulu (diperkirakan 

akan terjadi), dan apabila terjadi penyimpangan terhadapnya maka yang 

dianggap benar adalah biaya aktual. 

c. Biaya aktual yaitu biaya yang sungguh-sungguh terjadi atau biaya yang 

dibebankan. 

5. Berdasarkan hubungannya dengan departemen produksi, biaya digolongkan 

atas: 

a. Biaya departemen produksi yaitu biaya yang dibebankan atas 

perhitungan pada bagian/departemen yang secara langsung menangani 

Biaya 

Biaya Tetap 

Volume 
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pembuatan barang (produk). Contoh: biaya bahan baku departemen 

produksi X. 

b. Biaya departemen pembantu yaitu biaya yang dibebankan pada 

departemen yang menyediakan fasilitas/memberikan pelayanan untuk 

departemen lain (dengan departemen produksi atau departemen 

pembantu lainnya). Contoh: biaya gaji departemen pembantu listrik. 

c. Biaya langsung departemen yaitu biaya-biaya yang langsung terjadi pada 

tiap-tiap departemen. 

d. Biaya tidak langsung departemen yaitu biaya-biaya yang diperhitungkan 

terhadap suatu departemen karena departemen tersebut menggunakan 

fasilitas departemen lain. 

6. Berdasarkan hubungannya dengan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan, 

biaya digolongkan atas: 

a. Biaya produksi yaitu total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik dalam rangka memproduksi produk. 

b. Biaya pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memasarkan produk yang dihasilkan. Misalnya biaya iklan, gaji penjual, 

dan lain-lain. 

c. Biaya administrasi dan umum yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

mengarahkan, mengendalikan, dan mengoperasikan perusahaan. Misal 

biaya gaji direksi, biaya surat, telepon, dan lain-lain. 

d. Biaya keuangan yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan 

dana untuk operasi perusahaan. Misal biaya bunga. 
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2.3 Analisis Harga Pokok Produksi 

2.3.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Istilah harga pokok menurut Mardiasmo (1994:9) adalah penggunaan 

berbagai sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan produk 

atau untuk memperoleh aktiva. Harga pokok merupakan elemen penting bagi 

perusahaan termasuk juga bagi rumah sakit yang dapat digunakan sebagai dasar 

penetapan tarif sehingga diperlukan ketepatan dalam penentuannya. 

Menurut Shillinglaw, pengertian harga pokok produksi adalah sebagai 

berikut: 

“Product cost consist of any cost caused by a productive activity that is 
necessary to produce products set, from the purchase of material and parts 
to placing the finishing product in the finished goods storeform.” 

 
Jadi harga pokok produksi terdiri atas biaya-biaya yang ditimbulkan dari 

adanya aktivitas produksi, dari aktivitas pembelian bahan sampai dengan 

membawa barang jadi ke gudang barang jadi. 

Adapun elemen-elemen biaya utama pada proses produksi, meliputi: 

1. Biaya Bahan Baku. Merupakan biaya bahan yang menjadi bagian yang 

diperlukan untuk melengkapi produk jadi suatu perusahaan dan dapat 

ditelusuri dengan mudah ke produk jadi tersebut. Pembebanan biaya bahan 

baku ini langsung dibebankan ke unit produk. Contoh: semen pada industri 

perumahan. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung. Merupakan biaya tenaga kerja yang 

langsung dapat ditelusuri ke penciptaan produk. Contoh: pada industri 

perumahan adalah tenaga kerja yang membangun rumah. 
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3. Biaya Overhead Pabrik. Kelompok biaya ini terdiri dari semua biaya 

pabrikasi lainnya yang penting, di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung. Biaya overhead pabrik ini berisi semua biaya tidak langsung 

dalam proses manufaktur, seperti  bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja 

tidak langsung, dan biaya yang dipergunakan bersama-sama dalam 

perusahaan. Biaya-biaya ini tidak dapat langsung diidentifikasikan pada 

produk. 

 

2.3.2 Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Dalam suatu perusahaan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi 

tentu membutuhkan biaya-biaya dalam proses produksi tersebut. Umumnya biaya-

biaya tersebut dikenal dengan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dari informasi 

biaya inilah terbentuk harga pokok produksi yang menunjukkan biaya untuk 

memproduksi selama periode akuntansi. 

Metode pengumpulan biaya produksi tergantung dari sifat pengolahan 

produk. Pada dasarnya sifat pengolahan produk dapat dibedakan ke dalam dua 

golongan, yaitu pengolahan produk yang didasarkan atas pesanan dan pengolahan 

produk yang merupakan produksi massa. Oleh karena itu metode pengumpulan 

biaya produksi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode harga 

pokok pesanan dan metode harga pokok proses. 
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2.3.2.1 Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Costing Method) 

Metode harga pokok pesanan adalah cara penentuan harga pokok 

produk dimana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk sejumlah produk 

tertentu, atau suatu jasa yang dapat dipisahkan identitasnya, dan yang perlu 

ditentukan harga pokoknya secara individual. 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang berkembang menggunakan 

produksi berdasarkan pesanan, karena proses produksi berdasarkan 

pesanan lebih meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan proses terhadap 

produk yang dikerjakan lebih spesifik sesuai dengan pesanan. Selain itu 

produksi berdasarkan pesanan selalu memperhitungkan karakteristik yang 

sesuai dengan perusahaan itu sendiri. 

Menurut Mulyadi (2003:293), sebelum membahas metode job order 

costing perlu diperhatikan terlebih dahulu uraian karakteristik kegiatan 

usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan yang 

berpengaruh terhadap metode pengumpulan biaya produksi. 

Karakteristik usaha perusahaan: 

1. Proses pengolahan produk atau penyerahan jasa terjadi secara 

terputus-putus. Jika pesanan yang satu selelsai dikerjakan, proses 

produksi dihentikan dan memulai dengan pesanan berikutnya. 

2. Produksi dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh 

pemesan. Dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda dengan 

pesanan yang lain, sehingga biaya produk pesanan yang satu berbeda 

dengan yang lain. 
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3. Dalam perusahaan manufaktur, produksi produk ditujukan untuk 

memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. 

Karakteristik metode harga pokok pesanan: 

1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan 

spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga 

pokok produksinya secara individual. 

2. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan 

produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan 

biaya produksi tidak langsung. 

3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung 

disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. 

4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok 

produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya 

terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam 

harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 

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

diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang 

dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.  

Perusahaan pemborong bangunan adalah salah satu contoh perusahaan 

yang menggunakan metode harga pokok pesanan di dalam mengumpulkan 

biaya produksinya. Dalam perusahaan ini, produksi tergantung dari 
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pesanan yang diterima, yang bervariasi dari pesanan yang satu dengan 

yang lain. Pesanan yang satu dapat dipisahkan identitasnya dari pesanan 

yang lain dan manajemen membutuhkan informasi harga pokok tiap-tiap 

pesanan secara individual. Contoh perusahaan lain yang menggunakan 

metode harga pokok produksi untuk mengumpulkan biaya produksinya 

adalah perusahaan percetakan, pesawat terbang, mebel, kapal dan mesin-

mesin. 

2.3.2.2 Metode Harga Pokok Proses (Process Costing Method) 

Metode harga pokok proses adalah cara penentuan harga pokok 

produksi yang membebankan biaya produksi selama periode tertentu 

kepada proses atau kegiatan produksi dan membagikannya sama rata 

kepada produk yang dihasilkan dalam periode tertentu. 

Karakteristik metode harga pokok proses: 

1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 

2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 

3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi 

yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu 

tertentu. 

Perusahaan semen adalah salah satu contoh perusahaan yang 

menggunakan metode harga pokok proses di dalam pengumpulan biaya 

produksinya. Proses pembuatan semen merupakan produksi massa, yang 

menggunakan satuan biaya (cost unit) yang sama dari periode ke periode. 

Oleh karena itu adalah wajar apabila satuan biaya yang sama tersebut 
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mempunyai harga pokok per satuan yang sama dalam periode tertentu. 

Penentuan harga pokok per satuan produk dilakukan dengan cara membagi 

jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode tertentu dengan 

jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu yang sama. 

Contoh perusahaan lain yang menggunakan metode harga pokok proses 

adalah perusahaan tekstil, pupuk, kertas dan gas oksigen. 

 

2.3.3 Penentuan Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Biaya, terdapat dua metode 

penentuan harga pokok produksi yang merupakan pendekatan dalam memper-

hitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi: 

1. Metode Harga Pokok Penuh (Full Costing) 

Merupakan metode penentuan harga pokok yang membebankan semua 

biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun tetap. Harga pokok 

produksi menurut metode full costing terdiri atas: 

Biaya bahan baku  ...................................................................... Rp. xxx 

Biaya tenaga kerja langsung  ...................................................... Rp. xxx 

Biaya produksi tidak langsung variabel   .................................... Rp. xxx 

Biaya produksi tidak langsung tetap   ......................................... Rp. xxx 

Harga pokok produksi  .............................................................. Rp. xxxx 

Dengan metode full costing, biaya produksi tidak langsung baik bersifat 

variabel maupun tetap dibebankan pada produk yang diproduksi atas dasar 

tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya 
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produksi tidak langsung aktual dan dialokasikan berdasarkan pesanan. Oleh 

karena itu, biaya produksi tidak langsung tetap akan melekat pada harga 

pokok persediaan produk jadi yang belum laku dijual dan baru akan 

dianggap sebagai biaya (elemen harga pokok penjualan) apabila produk jadi 

tersebut telah dijual. 

2. Metode Harga Pokok Variabel (Variable Costing) 

Merupakan penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi 

variabel sebagai elemen harga pokok produksi. Biaya produksi dianggap 

sebagai biaya periode atau biaya waktu (period cost) yang langsung 

dibebankan pada laba rugi periode terjadinya atau tidak diberlakukan 

sebagai biaya produksi. Harga pokok produksi menurut metode variable 

costing terdiri atas: 

Biaya bahan baku variabel  ...........................................................Rp. xxx 

Biaya tenaga kerja langsung variabel   ..........................................Rp. xxx 

Biaya produksi tidak langsung variabel   ......................................Rp. xxx 

Harga pokok produksi  ...............................................................  Rp. xxxx 

Dalam metode ini, biaya produksi tidak langsung tetap diperlakukan sebagai 

biaya periode dan bukan sebagai harga pokok produksi. Dengan demikian, 

biaya tidak langsung tetap di dalam metode ini tidak melekat pada 

persediaan produk yang belum laku dijual, tapi langsung dianggap sebagai 

biaya dalam periode terjadinya. 
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2.3.4 Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi 

Di perusahaan yang berproduksi massa, informasi harga pokok produksi 

yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk: 

1. Menentukan Harga Jual Produk 

Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk 

memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung 

untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi 

per satuan produk. Dengan penetapan harga jual produk, biaya produksi per 

unit merupakan salah satu data yang dipertimbangkan di samping data biaya 

lain serta data non biaya. 

2. Mempertimbangkan Penerimaan atau Penolakan Pesanan 

Untuk dapat mengambil keputusan menerima atau menolak pesanan, 

manajemen memerlukan informasi total harga pokok pesanan yang akan 

diterima tersebut. Informasi total harga pokok pesanan memberikan dasar 

perlindungan bagi manajemen agar di dalam menerima pesanan perusahaan 

tidak mengalami kerugian. Tanpa memiliki informasi total harga pokok 

pesanan, manajemen tidak memiliki jaminan apakah harga yang diminta 

oleh pemesan dapat mendatangkan laba bagi perusahaan. 

3. Memantau Realisasi Biaya Produksi 

Jika neraca produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk 

dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi sesung-

guhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh 

karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya 
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produksi yang dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu untuk memantau 

apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan 

yang diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi untuk 

jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode 

harga pokok proses. 

4. Menghitung Laba atau Rugi Kotor Periode Tertentu 

Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan 

dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba kotor atau mengakibat-

kan rugi kotor, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah 

dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. 

Informasi laba atau rugi kotor periodik diperlukan untuk mengetahui 

kontribusi produk dalam menutup biaya non produksi dan menghasilkan 

laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok produksi yang 

sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna menghasilkan 

informasi laba atau rugi kotor tiap periode. 

5. Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi dan Produk dalam Proses 

yang Disajikan Dalam Neraca 

Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban 

keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus 

menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk 

yang pada tanggal neraca masih dalam proses. 



33 

 

Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya 

produksi tiap periode. Berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat 

menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku 

dijual pada tanggal neraca. Disamping itu berdasarkan catatan tersebut, 

manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada 

produk pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Biaya produksi 

yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca 

disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya 

produksi yang melekat pada produk pada tanggal neraca masih dalam proses 

pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk 

dalam proses. 

 

2.3.5 Penentuan Harga Pokok Penjualan 

Harga Pokok Penjualan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang atau jasa sampai barang atau jasa tersebut terjual. 

Keterangan dari perhitungan HPP: 

1. Bagian bahan baku langsung terdiri atas persediaan bahan baku awal, 

pembelian dan persediaan bahan baku akhir dengan penyesuaian terhadap 

bahan baku tidak langsung yang ditambahkan ke overhead pabrik. 

2. Bagian tenaga kerja langsung mengindikasikan biaya tenaga kerja yang 

dapat diidentifikasikan langsung dengan produk yang diproduksi. 

3. Overhead pabrik memasukkan semua biaya yang secara tidak langsung 

terlibat dalam produksi produk. 
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Bahan Baku: 

Persediaan bahan baku, 1 Jan ...................................................... Rp. xxx 

Pembelian  ................................................................................... Rp. xxx 

Bahan baku tersedia untuk digunakan  ....................................... Rp. xxx 

(-): Bahan baku tidak langsung yang digunakan ........ Rp. xxx
 

 

persediaan bahan baku 31 Jan  ............................. Rp. xxx     Rp. xxx 

Bahan baku yang digunakan .......................................................................... Rp. xxx 

Tenaga Kerja Langsung  ................................................................................... Rp. xxx 

Overhead Pabrik (FOH): 

Bahan baku tidak langsung  ........................................................ Rp. xxx 

Tenaga kerja tidak langsung  ...................................................... Rp. xxx 

Penyusutan  ................................................................................. Rp. xxx 

Asuransi  ..................................................................................... Rp. xxx 

Overhead pabrik umum   ............................................................. Rp. xxx      Rp. xxx 

Total biaya manufaktur   ................................................................................... Rp. xxx 

(+): persediaan barang dalam proses, 1 Jan   .................................................... Rp. xxx 

Rp. xxx 

(-): persediaan barang dalam proses, 31 Jan   ................................................... Rp. xxx 

Harga pokok produksi ....................................................................................... Rp. xxx 

(+): persediaan barang jadi, 1 Jan  .................................................................... Rp. xxx 

Barang tersedia untuk dijual  ...................................................................... Rp. xxx 

(-): persediaan barang jadi, 31 Jan   .................................................................. Rp. xxx 

Harga pokok penjualan  .................................................................................... Rp. xxx 

 

4. Total biaya produksi yang terjadi selama periode tersebut disesuaikan 

dengan persediaan barang dalam proses di awal dan akhir periode. 

5. Harga pokok produksi selama periode tersebut disesuaikan dengan 

persediaan barang jadi di awal dan akhir periode. 

Gambar 2.4 

Harga Pokok Penjualan 
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2.4 Industri Perumahan 

2.4.1 Pengertian Rumah dan Perumahan 

Menurut UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman pasal 1 ayat 

(1, 2 dan 3), rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan keluarga. Perumahan pengertiannya adalah 

sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Dan 

pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 

yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung peri kehidupan dan penghidupan. 

Menurut Yudohusodo (1991:432), rumah adalah bangunan yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung 

dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah juga merupakan tempat 

awal pengembangan kehidupan. 

Sedangkan menurut Blaang (1986:28), rumah sebagai bangunan merupakan 

bagian dari suatu pemukiman yang utuh, dan tidak semata-mata merupakan 

tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan 

pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat 

beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari. 

Pemukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap dengan prasarana 

lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan 
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kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan. 

Perumahan dan pemukiman merupakan kesatuan fungsional, sebab pembangunan 

perumahan harus berlandaskan suatu pola pemukiman yang menyeluruh, yaitu 

tidak hanya meliputi pembangunan fisik rumah saja, melainkan juga dilengkapi 

dengan prasarana lingkungan, sarana umum dan fasilitas sosial, terutama di 

daerah perkotaan yang mempunyai permasalahan majemuk dan multidimensional. 

Menurut Sastra M. dan Marlina (2006:29) pengertian perumahan adalah 

kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 

Sedangkan permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia untuk 

menunjukkan suatu tujuan tertentu. 

Perumahan atau housing mengandung 2 (dua) arti, yaitu sebagai kata benda 

(produk/komoditi) dan sebagai kata kerja (proses/aktivitas). Perumahan sebagai 

kata benda menunjukkan bahwa tempat tinggal sebagai komoditi, sedangkan 

rumah sebagai kata kerja menunjukkan proses dan aktivitas manusia yang terjadi 

dalam penghunian rumah tersebut. Dengan demikian, rumah tidak hanya dapat 

dilihat sebagai hasil fisik, tetapi juga sebagai suatu proses yang berkembang dan 

berkaitan dengan keinginan penghuninya. 

Keterkaitan yang sangat erat antara rumah dengan nilai dan harkat 

penghuninya menjadi penting, yaitu; manusia sebagai insan sosial, insan ekonomi, 

insan politik dan sebagai insan budaya. Sebagai insan sosial, manusia akan 

memandang fungsi rumah dalam lingkup pemenuhan kebutuhan kehidupan sosial 
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budaya masyarakat. Sebagai insan ekonomi, rumah punya fungsi ekonomi 

merupakan investasi jangka panjang. 

Memperhatikan pengertian rumah tersebut di atas, cenderung adanya 

penyesuaian terhadap aspek kehidupan manusianya. Pada awalnya rumah 

merupakan tempat berlindung dari bahaya gangguan fisik, kemudian rumah 

sebagai tempat tinggal dan beristirahat keluarga serta melakukan hubungan sosial, 

sampai pada akhirnya rumah merupakan identitas penghuninya. 

 

2.4.2 Faktor Penentu Pembangunan Real Estate 

Sebelum pembangunan dimulai, sebelumnya dilakukan aktivitas persiapan 

pembangunan. Aktivitas tersebut mencakup pemilihan lokasi atau tempat dan 

penentuan kelayakan proyek. Hal inilah yang harus dicermati betul dalam 

merencanakan suatu pembangunan real estate ataupun produk properti apapun. 

Hal-hal tersebut memiliki beberapa poin penting yang sangat menentukan 

keberhasilan suatu pengembangan real estate ataupun produk properti, antara lain: 

1. Pemilihan Tempat 

Hal ini yang menjadi pekerjaan utama bagi developer ataupun perencana 

dimana mencoba mencari lokasi yang sesuai bagi proyek yang akan 

dibangun dengan cara menyeleksi sejumlah lokasi dan tempat. Ada 

beberapa kriteria paling utama dalam pemilihan lokasi atau tempat: 

a. Hukum dan lingkungan 

Dengan mencermati apakah hukum ataupun peraturan yang berlaku 

mengizinkan didirikannya gedung ataupun bangunan dengan ukuran 
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tertentu dilokasi tersebut. Seperti persyaratan tempat parkir, KLB 

(Koefisien Lantai Bangunan), dan lain-lain. 

b. Sarana 

Suatu proyek nantinya akan membutuhkan pemasangan aliran air, listrik, 

telepon, selokan. Apakah keseluruhan ini tersedia? Apakah masih 

diperlukan perbaikan-perbaikan lagi? Hal ini juga harus dilihat. 

c. Faktor Teknis 

Dengan melihat bagaimana keadaan tanahnya, drainase dan topografinya. 

d. Lokasi  

Hal ini merupakan pertimbangan yang sangat penting. Dengan melihat 

apakah ada pasar di lokasi proyek yang diusulkan, apakah 

aksesibilitasnya mudah, apakah banyak lalu lintas kendaraan, hal tersebut 

perlu diketahui. 

e. Estetika 

Yaitu dengan melihat apakah ada pemandangan yang bagus. Hal tersebut 

perlu diperhatikan sebab adanya pemandangan dan kondisi pertamanan 

yang terencana merupakan salah satu aspek yang sangat penting guna 

menarik pasar ataupun konsumen. 

f. Masyarakat 

Dengan melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap rencana 

pembangunan tersebut, apakah akan menyebabkan lalulintas yang 

berlebihan dan kebisingan, serta bagaimana terhadap nilai kepemilikan di 

daerah tersebut. 
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g. Biaya  

Dengan melihat harga tanah yang ada, apakah memungkinkan 

pembangunan memenuhi berbagai kriteria yang ada dan juga apakah 

dapat dijangkau oleh para penyewa atau pemakai hasil proyek tersebut 

nantinya 

2. Menentukan Kelayakan Proyek  

Apabila developer telah menemukan tempat yang akan dibangun, maka 

selanjutnya adalah melakukan pengamatan lebih dalam tentang kelayakan 

akan proyek tersebut. Maksudnya adalah apakah proyek yang diusulkan itu 

memungkinkan dilihat dari sudut teknis, pemasaran maupun ekonomi. Hal 

pengamatan secara mendalam tersebut meliputi: 

a. Pendekatan terhadap para pemuka masyarakat, Developer dan pejabat. 

Hal tersebut untuk melihat apakah rencana pembangunan tersebut  

dapat mereka terima. Hal ini yang terkadang lalai untuk dilakukan. 

b. Memperhitungkan pemecahan masalah teknis yang berkaitan dengan 

tempat, salah satunya adalah pengujian atas tanah. 

c. Membuat analisis pasar secara seksama, termasuk anaisis demografi. 

Dapat pula dilakukan survei terhadap pasar.  

d. Memilih arsitek yang akan menggambarkan beberapa alternatif desain. 

e. Membuat proyeksi ekonomi untuk berbagai alternatif desain. hal ini 

adalah perkiraan dari keseluruhan biaya pembangunan yang juga 
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termasuk biaya konstruksi, serta pemasukan serta pengeluaran ketika 

proyek telah selesai (Cash Flow). 

Beberapa hal tersebut diatas adalah hal yang harus diperhatikan dalam 

memulai suatu pembangunan real estate ataupun suatu produk properti. 

Untuk tahapan sebelum proyek di kerjakan adalah memilih lokasi atau 

tempat yang tepat. Setelah itu adalah menilik lebih dalam akan kelayakan 

pembangunan real estate atau produk properti nantinya. Hal itu semua patut 

menjadi perhatian khusus karena akan menjadi ujung tombak keberhasilan 

suatu pembangunan serta juga keberhasilan dalam pemasarannya juga. 

 

2.4.3 Izin untuk Mendirikan Perumahan 

Pembangunan perumahan kadangkala terkendala karena tidak adanya proses 

perizinan, salah satunya adalah izin mendirikan bangunan yang dimiliki oleh 

pengembang. Untuk itu perlu diketahui apa saja pengertian tentang proses izin 

yang dilakukan dan persyaratan yang dibutuhkan: 

1. Izin Prinsip 

Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur/ 

Bupati/Walikota bahwa calon lokasi perumahan yang diajukan pengembang 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau daerah. Untuk luasan lahan 

kurang dari 15 ha surat permohonan ditujukan dan dikeluarkan oleh 

Bupati/Walikota, apabila luasan lahan 15-200 ha surat permohonan 

ditujukan dan dikeluarkan oleh Gubernur. Proses izin 3-4 bulan dengan 

masa berlaku enam bulan. 
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Syarat: Fotokopi akte pendirian badan hukum, fotokopi NPWP, gambar site 

tanah yang diajukan, surat keterangan tentang letak luas dan jenis tanah 

yang akan digunakan, surat pernyataan dengan materai tentang kesanggupan 

akan memberi ganti rugi bagi pemilik tanah yang berhak dan surat 

keterangan tentang uraian rencana kegiatan. 

2. Izin Lokasi 

Izin lokasi merupakan landasan hukum yang dapat difungsikan untuk 

membeli/melaksanakan pembebasan tanah masyarakat. Proses izin 3-5 

bulan dengan masa berlaku 12 bulan. 

Syarat: Mengisi surat permohonan dengan dilampiri fotokopi KTP pemohon 

dan kuasanya (bila dikuasakan), fotokopi NPWP, fotokopi akte pendirian 

badan usaha dan bukti pengesahannya, proposal kegiatan, site plan 

sementara, surat pernyataan dengan materai tentang tanah-tanah yang sudah 

dimiliki, fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang direncanakan, surat 

pernyataan dengan materai tentang kerelaan dari pemilik hak atas tanah, 

surat pernyataan dengan materai tentang kesanggupan akan memberi ganti 

rugi bagi pemilik tanah yang berhak, fotokopi SPPT dan tanda lunas pajak 

tahun terakhir, notulensi rapat sosialisasi rencana kegiatan diketahui dukuh, 

lurah desa, camat dan disertai daftar hadir, surat pernyataan dengan materai 

tentang rencana penyediaan fasilitas makam, gambar denah letak tanah yang 

dimohon dan surat kuasa bila diurus orang lain. Berkas permohonan 

disampaikan dalam rangkap 15 buah, termasuk 1 bendel bermaterai asli. 
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3. Pembebasan Tanah 

Pembebasan tanah dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah (Panitia 

Sembilan) dengan menggunakan azas ganti rugi berdasarkan musyawarah. 

Enam bulan atau paling lambat 12 bulan setelah ijin lokasi dikeluarkan 

pengembang harus melaksanakan pembebasan tanah secara bertahap. 

4. Permohonan dan Pelepasan Hak Atas Tanah 

Permohonan dan pelepasan hak atas tanah diajukan oleh pengembang 

kepada PPAT dengan legalitas dari Kepala BPN Kabupaten/Kota, Camat 

dan Notaris. 

5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Merupakan izin yang diajukan kepada Bupati/Walikota melalui bagian 

Perizinan Satu Atap yang kemudian dilanjutkan di Dinas Kimpraswil 

dengan persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Syarat: mengisi surat permohonan yang diketahui Kepala Desa dan Camat 

dengan dilampiri fotocopi pemilik tanah dan kuasanya (bila dikuasakan), 

fotokopi sertifikat tanah hak milik, gambar perencanaan (site plan, denah, 

tampak empat buah, potongan A-A’ dan B-B’, rencana pondasi, rencana 

sanitasi dan rencana atap), denah lokasi yang akan dibangun, Surat Perintah 

Kerja (SPK) apabila pekerjaan diborongkan pihak ketiga, perhitungan 

struktur untuk bangunan dua lantai atau lebih, hasil pengecekan tanah bila 

bangunan tiga lantai atau lebih dan surat kuasa bila diurus orang lain. 

Berkas permohonan disampaikan dalam rangkap tiga buah, termasuk satu 

bendel bermaterai asli. 
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2.4.4 Pengajuan Permohonan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

2.4.4.1 Alur Proses dan Cara Mengajukan KPR 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah produk pembiayaan yang 

diberikan kepada pembeli rumah dengan skema pembiayaan sampai 

dengan 80% dari nilai aset properti (appraisal). Berikut adalah alur proses 

mengajukan KPR: 

1. Pilih properti (rumah, ruko, apartemen, dan lain-lain) 

2. Tentukan bank KPR 

3. Lakukan booking deal 

4. Isi form pengajuan KPR 

5. Bank melakukan analisa kredit 

6. Bank melakukan survei (appraisal nilai aset properti) 

7. Akad kredit 

8. Membayar angsuran bulanan 

KPR akan ditangani oleh developer. KPR biasanya dimulai setelah 

calon pembeli memiliki dana sekitar 30-40% dari harga rumah. Jadi dana 

30-40% dari harga rumah tersebut dibayarkan sebagai down payment (DP) 

untuk membeli rumah, setelah uang muka dibayarkan, developer meminta 

calon pembeli untuk mengumpulkan persyaratan untuk administrasi KPR. 

Kemudian bagian marketing perumahan akan mengajukan KPR ke dua 

atau tiga bank sekaligus (paralel). Tujuan utamanya adalah membuat 

backup bila pengajuan KPR ke suatu bank tidak berhasil, dan juga 

memberi pilihan penawaran program KPR yang lebih menarik dari 
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beberapa bank. Dalam hal ini developer perumahan juga menginginkan 

pengajuan KPR calon pembeli diterima oleh bank, karena hal itu artinya 

proses penjualan rumah telah closing. 

Setelah dokumen diserahkan ke bank, pihak bank akan melakukan 

checking ke Bank Indonesia (BI) berhubungan dengan status calon 

pembeli. Pihak bank akan menghubungi calon pembeli mengenai hasil BI 

checking, melakukan konfirmasi dan interview dalam upaya memproses 

lebih lanjut pengajuan KPR.  

Rule umum untuk jumlah pinjaman yang disetujui oleh bank adalah 

apabila kekuatan finansial (pendapatan) bulanan calon pembeli 3x jumlah 

pembayaran kredit bulanan. Jadi misal cicilan KPR perbulan Rp. 5 juta, itu 

artinya pendapatan perbulan calon pembeli minimal harus Rp. 15 juta. 

Setelah pengajuan KPR disetujui oleh bank, maka terjadi akad kredit. 

Di sini bank hanya akan membantu membayar 70% sisanya dari total KPR 

yang belum dibayar oleh calon pembeli kepada developer. Dan calon 

pembeli melakukan pembayaran kepada bank dengan cara mencicil tiap 

bulan ditambah dengan bunga. 

2.4.4.2 Syarat Pengajuan KPR 

Syarat-syarat pengajuan KPR yang disajikan oleh bank-bank pada 

umumnya adalah sebagai berikut: 

1. Pemohon adalah WNI dengan status karyawan tetap, pengusaha atau 

profesional. 
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2. Usia minimum pemohon adalah 21 tahun atau sudah menikah, dan 

usia maksimum pemohon adalah 55 tahun untuk karyawan dan 60 

tahun untuk pengusaha atau profesional pada saat kredit berakhir. 

3. Lama bekerja atau berusaha minimal 2 tahun. 

4. Tujuan pembelian rumah adalah untuk dihuni sendiri (tidak 

disewakan/investasi). 

5. Angsuran (pokok+bunga) dari seluruh jumlah hutang yang ada (bank 

sendiri+bank lain) dan permohonan baru, maksimal 1/3 kali dari gaji 

kotor pemohon/joint income suami-istri. 

6. Pemohon wajib menutup asuransi (jiwa dan kebakaran) dengan syarat 

banker's clause. 

7. Bersedia menandatangani perjanjian kredit. 

Syarat bagi Karyawan: 

1. KTP Suami & Istri 

2. Kartu Keluarga 

3. Akta Nikah/cerai/kematian (fotocopy) 

4. Surat WNI, Akta Lahir/ganti nama (copy) 

5. Slip Gaji & Surat Keterangan Kerja 

6. Rekening Koran 3 bulan terakhir (copy) 

7. NPWP Pribadi/SPT PPH 21 (copy) 

8. Surat Pesanan dari Developer 

Syarat untuk Pengusaha: 

1. KTP Suami & Istri 
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2. Kartu Keluarga 

3. Akta Nikah/cerai/kematian (fotocopy) 

4. Surat WNI, Akta Lahir/ganti nama (copy) 

5. Rekening Koran Perusahaan 3 bln terakhir (copy) 

6. NPWP Pribadi/SPT PPH 21 (copy) 

7. NPWP Perusahaan (copy) 

8. Surat Pesanan dari Developer 

9. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar 

Perusahaan), Surat Keterangan Domisili, Akta Pendirian Usaha, 

Laporan Keuangan Terakhir (Fotocopy) 

Syarat bagi Profesional: 

1. KTP Suami & Istri 

2. Kartu Keluarga 

3. Akta Nikah/cerai/kematian (fotocopy) 

4. Rekening Koran 3 bulan terakhir (copy) 

5. NPWP Pribadi/SPT PPH 21 (copy) 

6. Surat Ijin Praktek/SK Pengangkatan (copy) 

7. Surat Pesanan dari Developer 

2.4.4.3 Jaminan yang Diberikan pada Bank saat Mengajukan KPR 

Ketika calon pembeli telah sepakat untuk mengajukan KPR, developer 

akan mengajukan KPR tersebut ke bank. Setelah bank bersedia 

bekerjasama, barulah uang cair dan diberikan pada developer. Tetapi yang 

diterima developer masih 90% dari total KPR karena yang 10% masih 
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ditahan oleh bank hingga proyek selesai, dan jaminan yang diberikan 

developer ke bank berupa: 

1. AJB (Akta Jual Beli) 

2. SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) 

3. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

4. Bestex, merupakan contoh desain bangunan. 

 

2.4.5 Metode dalam Kontrak Konstruksi Jangka Panjang 

Industri perumahan merupakan salah satu contoh kontrak jangka panjang, 

dimana kontrak jangka panjang seringkali menetapkan bahwa kontraktor dapat 

menagih pembeli pada selang waktu tertentu, ketika berbagai tahap dari proyek itu 

telah dicapai. Proyek ini terdiri dari unit-unit terpisah yaitu sekelompok bangunan, 

maka perpindahan hak milik dan pengajuan tagihan dapat dilakukan pada tahap 

penyelesaian yang telah ditetapkan, yaitu saat penyelesaian setiap unit bangunan. 

Ketentuan kontrak seperti ini menetapkan penyerahan secara cicilan, dan catatan 

akuntansi harus melaporkan hal ini dengan mencatat penjualan ketika cicilan 

“diserahkan”. 

Terdapat dua metode akuntansi yang sangat berbeda untuk kontrak 

konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi: 

1. Metode Persentase Penyelesaian. Pendapatan dan laba kotor diakui setiap 

periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase 

penyelesaian. Biaya konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai 

hari ini diakumulasi dalam sebuah akun persediaan (konstruksi dalam 
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proses) dan termin diakumulasi dalam akun kontra persediaan (tagihan atas 

konstruksi dalam proses). 

2. Metode Kontrak Selesai. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat 

kontrak diselesaikan. Biaya konstruksi diakumulasi dalam suatu akun 

persediaan (konstruksi dalam proses), dan termin diakumulasi dalam akun 

kontra persediaan (tagihan atas konstruksi dalam proses). 

Dasar pemikiran digunakannya akuntansi persentase penyelesaian adalah 

bahwa dalam kebanyakan kontrak ini pembeli dan penjual mendapatkan hak yang 

dapat dipaksakan pemberlakuannya (enforceable rights). Pembeli memiliki hak 

legal untuk mensyaratkan kinerja tertentu atas kontrak, sementara penjual 

memiliki hak untuk meminta pembayaran sesuai dengan kemajuan proses yang 

menjadi bukti hak kepemilikan pembeli. Akibatnya, terjadi penjualan yang terus 

menerus selama pekerjaan berlangsung, dan pendapatan harus diakui sesuai 

dengan itu. 

Profesi akuntan mewajibkan bahwa metode persentase penyelesaian harus 

digunakan apabila estimasi kemajuan ke arah penyelesaian, pendapatan, serta 

biaya secara layak dapat dipercaya, dan semua syarat berikut terpenuhi: 

1. Kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan 

pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang akan diberikan dan 

diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan diper-

tukarkan, serta cara dan syarat penyelesaian. 

2. Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban dalam 

kontrak. 
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3. Kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual 

tersebut. 

Sedangkan metode kontrak selesai (completed-contract method) harus 

digunakan hanya jika: 

1. Suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pendek, atau 

2. Syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak 

dapat dipenuhi, atau 

3. Terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak itu di luar risiko bisnis yang 

normal dan berulang. 

Asumsinya adalah bahwa metode persentase penyelesaian merupakan 

metode yang lebih baik dan metode kontrak selesai hanya akan digunakan jika 

metode persentase penyelesaian dianggap tidak tepat. 

 

2.5 Akuntansi untuk Industri Real Estate 

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia, khususnya PSAK No.44 “Akuntansi Aktivitas Pengembangan 

Real Estate”, yang mengatur tentang akuntansi real estate. Laporan keuangan 

tersebut disusun dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus 

kas. Untuk penyajian neraca, sesuai dengan PSAK No.44 tidak dikelompokkan 

menurut lancar dan tidak lancar (unclassified basis). 

1. Pengakuan Pendapatan 

a. Penjualan Bangunan Rumah, Ruko dan Bangunan Sejenis Lainnya 

beserta Kapling Tanahnya 
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Pendapatan penjualan bangunan rumah, ruko, bangunan sejenis 

lainnya beserta kapling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh 

(full accrual method) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: 

1) Proses penjualan telah selesai. 

2) Harga jual akan tertagih. 

3) Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan 

datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli. 

4) Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit 

bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara 

substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau 

terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut. 

Pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh dilakukan atas 

seluruh nilai jual dengan cara sebagai berikut: 

1) Piutang bersih didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan 

tingkat bunga yang sesuai, yang tidak boleh lebih rendah dari tingkat 

bunga yang diperjanjikan di pengikatan atau perjanjian jual beli. 

Diskonto tidak dilakukan bila umur sisa tagihan kurang dari 12 

bulan. 

2) Dibuat penyisihan untuk piutang yang diperkirakan tidak akan 

tertagih. 

3) Apabila penjual merencanakan untuk memberikan potongan harga 

jual atau memperjanjikan hal demikian dalam pengikatan atau 

perjanjian jual beli sebagai insentif bagi pembeli untuk melunasi 
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hutangnya lebih awal, jumlah potongan harga yang diperkirakan 

akan diambil pembeli harus ditaksir dan dibukukan pada saat 

penjualan. Potongan harga yang diberikan secara seketika atau tanpa 

rencana dibebankan ke laba rugi pada periode pembeliannya. 

b. Pengakuan Laba bila Metode Akrual Penuh Tidak Terpenuhi 

Apabila suatu transaksi real estate tidak memenuhi kriteria pengakuan 

laba dengan metode akrual penuh, pengakuan penjualan ditangguhkan 

dan transaksi tersebut diakui dengan metode deposit (deposit method) 

sampai seluruh kriteria penggunaan metode akrual penuh terpenuhi. 

Penerapan metode deposit adalah sebagai berikut: 

1) Penjual tidak mengakui pendapatan atas transaksi penjualan unit real 

estate, penerimaan pembayaran oleh pembeli dibukukan sebagai 

uang muka. 

2) Piutang dari transaksi penjualan unit real estate tidak diakui. 

3) Unit real estate tersebut tetap dicatat sebagai aktiva penjual, 

demikian juga dengan kewajiban yang terkait dengan unit real estate 

tersebut, walaupun kewajiban tersebut telah dialihkan kepada 

pembeli. 

4) Khusus untuk unit real estate, penyusutan atas unit real estate 

tersebut tetap diakui oleh penjual. 

c. Keterlibatan Penjual Tanpa Pengalihan Risiko dan Manfaat Kepemilikan 

Keterlibatan penjual tanpa pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan 

masih ada, apabila: 
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1) Penjual masih akan terlibat secara signifikan dengan unit bangunan 

yang dijual dan tidak mengalihkan, secara signifikan, risiko dan 

manfaat kepemilikan unit bangunan yang telah dijual. 

2) Penjual menjamin hasil yang akan diperoleh pembeli dari hasil 

investasinya atau menjamin hasil atas investasi tersebut untuk suatu 

periode tertentu. 

3) Penjual diharuskan untuk memulai atau mendukung kegiatan atau 

terus mengoperasikan unit bangunan atas risiko sendiri, atau dapat 

dianggap menanggung risiko, tersebut untuk suatu periode tertentu. 

Penjual tidak boleh mengakui penjualan, apabila terdapat kewajiban 

untuk membeli kembali unit bangunan yang telah dijual atau pembeli 

dapat memaksanya untuk membeli kembali unit bangunan tersebut. 

Apabila penjual memiliki opsi untuk membeli kembali unit bangunan 

yang telah dijual, maka perlakuannya mengacu kepada PSAK 30, 

Akuntansi Sewa Guna Usaha, kecuali apabila kemungkinan pelaksanaan 

opsi tersebut sangat kecil. 

Apabila pengikatan atau perjanjian jual beli mensyaratkan pemberian 

jasa manajemen (management service) sesudah penjualan atas unit 

bangunan tanpa kompensasi atau dengan kompensasi di bawah tarif 

nomal, kompensasi tersebut diestimasi untuk seluruh masa jasa dan 

dikurangkan dari pendapatan yang diakui sebagai biaya yang masih harus 

dibayar. 
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Apabila penjual melakukan penjualan parsial (partial sale), yaitu 

penjual memiliki atau memperoleh saham pembeli, laba diakui pada saat 

penjualan jika persyaratan pengakuan pendapatan telah terpenuhi. Dalam 

hal ini laba yang diakui adalah proporsional dengan hak pemilikan pihak 

ketiga di perusahaan pembeli pada saat penjualan. Seandainya penjual 

mengendalikan pembeli, maka laba penjualan tidak boleh diakui sebagai 

realisasi penjualan melalui transaksi dengan pihak ketiga, baik dengan 

penjualan ataupun pengoperasian unit bangunan tersebut. 

d. Penjualan Bangunan Kondominium, Apartemen, Perkantoran, Pusat 

Perbelanjaan dan Bangunan Sejenis Lainnya serta Unit dalam 

Kepemilikan Time Sharing 

Pendapatan penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, 

perkantoran, pusat perbelanjaan dan bangunan sejenis lainnya, serta unit 

dalam kepemilikan secara time sharing, diakui dengan menggunakan 

metode presentase penyelesaian (percentage-of-completion method) 

apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: 

1) Proses konstruksi telah melampui tahap awal, yaitu fondasi 

bangunan telah selesai dalam semua persyaratan untuk memulai 

bangunan telah dipenuhi. 

2) Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga 

jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta 

kembali oleh pembeli. 
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3) Jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat 

diestimasi dengan andal. 

Apabila satu atau lebih kriteria tidak terpenuhi, maka jumlah uang 

yang telah diterima dari pembeli diakui sebagai uang muka (deposit) 

dengan metode deposit sampai seluruh kriteria tersebut terpenuhi.  

Pendapatan penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, 

perkantoran, pusat perbelanjaan dan bangunan sejenis lainnya, serta unit 

dalam kepemilikan secara time sharing yang telah selesai diproses 

pembangunannya diakui dengan metode akrual penuh. 

e. Penjualan Kapling Tanah Tanpa Bangunan 

Pendapatan penjualan kapling tanah tanpa bangunan, diakui dengan 

menggunakan metode akrual penuh (full accrual method) pada saat 

pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: 

1) Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga 

jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali 

oleh pembeli. 

2) Harga jual akan tertagih. 

3) Tagihan penjual tidak subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan 

diperoleh pembeli di masa yang akan datang. 

4) Proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak 

berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kapling tanah yang dijual, 

sepeti kewajiban untuk mematangkan kapling tanah atau kewajiban 

untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau 
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yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli 

atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Hanya kapling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan 

penjual dalam pendirian bangunan di atas kapling tanah tersebut. 

Untuk pengakuan pendapatan penjualan kapling tanah tanpa 

bangunan, kewajiban penjual untuk membangun fasilitas yang dijanjikan 

atau menjadi kewajiban penjual dianggap telah terpenuhi apabila 

fasilitas-fasilitas pokok (seperti jalan penghubung dan saluran drainase 

atau pembuangan) telah selesai dibangun. 

Apabila kriteria pengakuan pendapatan penjualan kapling tanah tanpa 

bangunan dengan metode akrual penuh tidak terpenuhi, maka penjualan 

kapling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode deposit. 

 

2. Unsur-unsur Biaya Pengembangan Proyek Real Estate 

Biaya yang berhubungan langsung dengan aktivitas pengembangan real 

estate dan biaya proyek tidak langsung yang berhubungan dengan beberapa 

proyek real estate dialokasi dan dikapitalisasi ke proyek pengembangan real 

estate. Biaya yang tidak jelas hubungannya dengan suatu proyek real estate, 

seperti biaya umum dan administrasi, diakui sebagai beban pada saat 

terjadinya. 

Berikut ini adalah biaya aktivitas pengembangan real estate yang 

dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estate: 

1) Biaya pra perolehan tanah 
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Pada saat tanah berhasil diperoleh, biaya praperolehan tanah 

dipindahkan ke biaya proyek pengembangan real estate. Apabila besar 

kemungkinan (probable) tanah tidak akan berhasil diperoleh, biaya pra 

perolehan tanah langsung diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. 

2) Biaya perolehan tanah 

3) Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek 

4) Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real 

estate 

Biaya pengembangan sarana umum yang dapat dikomersialkan 

diperlakukan sesuai dengan rencana manajemen sebagai berikut: 

Apabila sarana tersebut akan dijual atau dialihkan sehubungan dengan 

penjualan unit yang ada, maka biaya yang melebihi hasil yang 

diperkirakan akan diperoleh dialokasikan sebagai beban proyek. 

5) Biaya pinjaman 

Sesuai dengan siklus usahanya yang panjang karena usaha yang 

diperlukan untuk membebaskan area yang diusahakan dan kegiatan 

pengembangan yang dilakukan dalam berbagai tahapan dengan tingkat 

pengembangan yang berbeda-beda, maka perusahaan pengembang tetap 

mengkapitalisasi biaya pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan 

pengembangan. 
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3. Penyisihan dan Alokasi 

Akumulasi biaya ke proyek pengembangan real estate tidak boleh 

dihentikan walaupun realisasi pendapatan pada masa mendatang lebih 

rendah dari nilai tercatat proyek. Namun, dilakukan penyisihan secara 

periodik atas perbedaan tersebut. Jumlah penyisihan tersebut akan 

mengurangi nilai tercatat proyek dan dibebankan ke laba rugi tahun 

berjalan. 

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estate 

dialokasi ke setiap unit real estate dengan metode identifikasi khusus. 

Apabila metode identifikasi khusus tidak mungkin diterapkan maka biaya 

yang telah dikapitalisasi tersebut dialokasi berdasarkan perbandingan harga 

jual. Apabila metode perbandingan harga jual tidak mungkin diterapkan 

maka biaya yang dikapitalisasi tersebut dialokasi dengan dasar luas areal 

atau metode lain yang sesuai dengan kondisi proyek pengembangan real 

estate. Metode tersebut harus diterapkan secara konsisten. 

 

4. Perlakuan Akuntansi untuk Hal-hal Khusus 

Estimasi dan alokasi biaya harus dikaji kembali pada setiap akhir periode 

pelaporan sampai proyek selesai secara substansial. Apabila telah terjadi 

perubahan mendasar pada estimasi kini, biaya direvisi dan direalokasi. 

Apabila timbul kemungkinan pembatalan pengikatan jual beli, pendapatan 

yang telah diakui segera disesuaikan. 

 



58 

 

5. Penyajian 

Dalam penyajian neraca perusahaan yang aktivitas utamanya adalah 

aktivitas pengembangan real estate, aktiva dan kewajiban tidak 

dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar (unclassified). 

Dalam penyajian neraca perusahaan yang melakukan aktivitas 

pengembangan real estate tetapi aktivitas pengembangan real estate 

tersebut bukan aktivitas utama perusahaan, aktiva real estate disajikan 

sebagai bagian dari aktiva tidak lancar. 

Berikut ini adalah jenis aktiva real estate yang diungkapkan secara 

terpisah dalam catatan atas laporan keuangan: 

a. Tanah dan bangunan 

b. Bangunan yang sedang dikonstruksi 

c. Tanah yang sedang dikembangkan 

d. Tanah yang belum dikembangkan 

Aktiva real estate yang dikembangkan disajikan terpisah dari aktiva real 

estate yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri, yang dilaporkan sebagai 

aktiva tetap. 

 

6. Pengungkapan 

Di samping pengungkapan yang diatur dalam standar akuntansi yang 

berlaku umum, hal-hal berikut wajib diungkapkan: 

a. Kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan, yaitu mencakup: 
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1) Metode pengakuan pendapatan yang digunakan, termasuk alasan 

dan kriteria penggunaan metode tersebut, dengan menyertakan 

kriteria apa saja yang tidak memungkinkan pendapatan penjualan 

unit real estate diakui dengan metode akrual penuh (untuk 

penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya 

beserta kapling tanah tanpa bangunan); atau metode persentase 

penyelesaian (untuk penjualan bangunan kondominium, apartemen, 

perkantoran, pusat perbelanjaan, dan bangunan sejenis lainnya). 

2) Apabila pendapatan diakui dengan metode persentase penyelesaian 

maka metode penentuan tingkat penyelesaian aktivitas 

pengembangan real estate diungkapkan. 

3) Saat pengakuan penjualan dan pendapatan yang berasal dari 

penjualan real estate. 

b. Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi dan metode alokasi biaya 

proyek pengembangan real estate. 

c. Apabila transaksi penjualan real estate tidak memenuhi kriteria 

pengakuan penjualan maka pengungkapan mencakup: 

1) Sifat transaksi. 

2) Jumlah kontrak yang tidak diakui sebagai penjualan dan piutang 

pembeli yang tidak diakui. 

d. Jumlah biaya perolehan aktiva real estate yang pengikatan jual belinya 

telah berlaku namun penjualannya belum diakui, termasuk jumlah 

hutang terkait yang akan dialihkan, bila ada. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Studi Kasus dan 

Lapangan (Case and Field Study). Menurut Indriantoro (1999:26): 

“Studi kasus dan lapangan (Case and Field Study) merupakan 
penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 
belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta 
interaksinya dengan lingkungan.” 

 
Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam 

mengenai subyek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai 

subyek tertentu. Lingkup penelitian kemungkinan berkaitan dengan suatu siklus 

kehidupan atau hanya mencakup bagian tertentu yang difokuskan pada faktor-

faktor tertentu atau unsur-unsur dan kejadian secara keseluruhan. 

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dalam arti 

penelitian dilaksanakan dengan mengungkapkan suatu masalah dan keadaan 

sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Tujuan studi 

deskriptif adalah untuk mempelajari aspek apa, siapa, bilamana, dan bagaimana 

dari suatu topik, untuk dapat membuat suatu deskriptif mengenai situasi dan 

kejadian tertentu, sehingga tidak perlu untuk mencari atau mengembangkan 

keterkaitan antar variabel atau menguji hipotesis. 

Dan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini 

berbentuk studi kasus dan lapangan dengan menggunakan metode deskriptif, yang 



61 
 

 
 

menggambarkan penerapan metode job order costing pada penghitungan harga 

pokok produksi perumahan yang diterapkan pada PT. Unggul Perkasa Mandiri, 

sehingga peneliti hanya menganalisis, mengungkapkan dan mendeskripsikan 

fakta-fakta yang ada tanpa melakukan pengujian hipotesis. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dilakukan untuk membatasi bahasan agar obyek penelitian 

tidak terlalu luas. Selain itu, fokus penelitian berguna untuk menentukan apakah 

data penelitian yang dikumpulkan di lapangan sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Penentuan harga pokok produksi real estate. 

2. Penerapan metode job order costing pada perhitungan harga pokok produksi 

real estate. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Unggul Perkasa Mandiri, yang berkantor 

pusat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Ruko Jenggolo Mas RT. A–15 Larangan 

Sidoarjo. Dan perumahan yang dijadikan obyek penelitian adalah Puri Maharani 

yang terletak di daerah Masangan Wetan Sukodono Sidoarjo, dan Star Maharani 

yang terletak di Jalan Raya Pattimura Probolinggo. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode 

yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data subyek, adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang 

menjadi subyek penelitian. Dalam penelitian ini memerlukan respon verbal 

sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. 

2. Data dokumenter, adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa data 

biaya harga pokok, prosedur aktivitas, proses produksi, artikel, dan literatur 

yang terkait dengan pembahasan dari penulisan ini. 

Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber utamanya (sumber asli) baik berupa data kualitatif 

maupun kuantitatif, dan dikumpulkan oleh peneliti dalam rangka menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dikumpulkan saat peneliti 

melakukan observasi atas penelitian yang dilakukan. Data primer ini dapat 

berupa: 

a. Hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam perusahaan mengenai 

permasalahan dalam penghitungan harga pokok produksi, berbagai 

aktivitas yang berhubungan dengan penghitungan tersebut, serta metode 

yang digunakan dalam menetapkan harga pokok produksi. 



63 
 

 
 

b. Hasil pengamatan terhadap berbagai aktivitas yang berhubungan dengan 

penghitungan harga pokok produksi secara langsung untuk memastikan 

bahwa harga pokok produksi yang dilaporkan benar-benar terjadi. 

2. Data Sekunder 

Menurut Cooper dan Emory (1995:256), data sekunder merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Berdasarkan sumbernya, 

data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

a. Data internal, merupakan data yang didapat dari perusahaan dimana 

penelitian dilakukan. Data ini dapat berupa data mengenai proses 

produksi, prosedur aktivitas, informasi keuangan perusahaan yang 

berkaitan dengan harga pokok produksi, dan data mengenai gambaran 

umum perusahaan. 

b. Data eksternal, merupakan data yang disusun oleh suatu entitas selain 

peneliti organisasi yang bersangkutan. Misalnya literatur, buku teori, atau 

kepustakaan dan media lainnya yang mendukung pembahasan penentuan 

harga pokok produksi dengan menggunakan metode job order costing. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam rangka untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini Penelitian Lapangan (Field Research). Dimana data yang 
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dibutuhkan dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang 

diteliti. Penelitian lapangan dapat dilakukan secara partisipatif maupun non-

partisipatif. Dalam penelitian lapangan partisipatif, peneliti turut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya saja seperti ikut serta dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Sedangkan dalam penelitian lapangan non-partisipatif, 

peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, tidak perlu ikut serta dalam kegiatan 

perusahaan. 

Dalam penelitian lapangan ini, dilakukan dengan beberapa cara: 

1. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara 

langsung sehingga terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku 

pewawancara dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan 

jawaban. Di sini jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Pewawancara perlu 

membuat petunjuk garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk 

menjaga agar tetap pada jalur yang direncanakan tetapi tidak perlu 

menanyakannya secara berurutan. Petunjuk ini merupakan dasar atas 

anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum akan sama diberikan oleh 

responden, tetapi tidak ada perangkat pertanyaan baku yang disiapkan 

terlebih dahulu.   

2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah penelitian, 

sehingga penulis dapat memahami bagaimana elemen-elemen harga pokok 

produksi pada produk perumahan PT. Unggul Perkasa Mandiri. 
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3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah formulir, catatan-catatan 

akuntansi yang digunakan, dan sebagainya. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk memecahkan masalah yang diteliti, diperlukan suatu analisis data 

agar data yang terkumpul dapat digunakan dengan baik. Dalam penelitian ini 

digunakan analisis secara teoritis maupun pemikiran logis untuk memperoleh 

suatu gambaran tentang penentuan harga pokok produksi di perusahaan dengan 

menggunakan metode job order costing. Data yang diperoleh akan disusun dan 

diolah, selanjutnya dipilih data yang relevan untuk dianalisis secara lengkap atas 

masalah yang diteliti. 

Secara keseluruhan, peneliti melakukan analisis data melalui beberapa 

tahapan berikut ini: 

1. Menganalisis kegiatan produksi perusahaan dalam hal pembangunan rumah. 

2. Mengevaluasi metode apa yang digunakan perusahaan untuk penentuan 

harga pokok produksi, serta metode untuk pengumpulan harga pokok 

produksinya. 

3. Mengetahui bahan baku yang digunakan oleh perusahaan kemudian 

dianalisis mana yang termasuk bahan baku langsung dan bahan baku tidak 

langsung, sekaligus mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk pembelian bahan baku. 



66 
 

 
 

4. Mencari tahu tentang tenaga kerja. Untuk membangun 1 unit rumah 

dibutuhkan berapa orang pekerja, kemudian pembagian pekerjaan untuk 

masing-masing pekerja beserta upah tenaga kerja. 

5. Menganalisis dan megelompokkan biaya apa saja yang termasuk dalam 

biaya overhead pabrik. 

6. Mencari tahu dasar apa yang digunakan perusahaan untuk menentukan tarif 

penetapan overhead yang akan dibebankan. 

7. Menghitung harga pokok produksi perusahaan dengan metode job order 

costing menggunakan kartu biaya pesanan. 

8. Menghitung harga pokok penjualan yang digunakan sebagai patokan untuk 

menentukan harga jual, serta mengetahui besarnya keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. 

9. Menghitung termin-termin pembayaran dari bank yang akan diterima oleh 

perusahaan terkait dengan KPR yang diajukan. 

10. Melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan harga pokok 

produksi di perusahaan. 

11. Mencoba mencari solusi dan penyelesaian dari permasalahan yang telah 

ditemukan di perusahaan tentang harga pokok produksi. 

12. Membuat simpulan, keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk 

penelitian yang akan datang terutama tentang harga pokok produksi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Perusahaan PT. Unggul Perkasa Mandiri ini didirikan berdasarkan atas 

pengalaman pemilik dimana bisa dibilang bahwa pengalaman ini merupakan 

pengalaman pahit yang membawa berkah, karena pada awalnya pasangan suami 

istri ini (yaitu Bapak Roid dan Ibu Endang) ditipu oleh seseorang. Orang tersebut 

mengajak Bapak Roid untuk membuka usaha koperasi bersama, karena Bapak 

Roid merasa sudah cukup dekat dan mengenal orang tersebut maka terjadilah 

kesepakatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, koperasi itu tidak berkembang dan 

bahkan menimbulkan kerugian bagi Bapak Roid karena modal yang dikeluarkan 

untuk koperasi ini hilang entah kemana. Setelah dikonfirmasi ke orang tersebut, 

ternyata orang tersebut memang memiliki niat yang kurang baik terhadap Bapak 

Roid. 

Tetapi karena kebaikan hati dari Bapak Roid, orang tersebut tidak 

dilaporkan ke pihak yang berwajib dan permasalahan ini diselesaikan secara 

kekeluargaan. Orang tersebut tidak memiliki uang cukup banyak untuk mengganti 

kerugian yang dialami Bapak Roid sehingga dia membayarnya dengan sebidang 

tanah. Bapak Roid mulai bingung mau diapakan tanah yang dia dapat dari orang 

tersebut. Awalnya berniat dijadikan rumah tetapi Bapak Roid baru saja selesai 
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membangun rumah, jadi untuk apa dia membangun rumah lagi, percuma nanti 

tidak ada yang menempati. 

Selain itu sempat terlintas juga mau dijual kaplingan tapi kemudian kata 

seorang teman ada arsitek di dekat rumah Bapak Roid yang mungkin bisa 

membantu memberi ide hendak dijadikan apa tanah itu. Menurut pendapat arsitek 

tersebut sebaiknya dijadikan perumahan saja karena dari segi posisi juga sudah 

tepat, dan juga bisa lebih memberi manfaat bagi masyarakat. 

Luas tanah tersebut kira-kira 8000 m2 dengan modal awal 50 juta rupiah 

yang diperoleh dari hutang ke sebuah bank, akhirnya Bapak Roid bekerjasama 

dengan arsitek tersebut. Arsitek bertugas membuat desain rumahnya sekaligus 

mendesain untuk brosur yang akan dipromosikan ke masyarakat. Perumahan 

pertama yang didirikan oleh PT. Unggul Perkasa Mandiri berdiri pada tahun 2001. 

 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

PT. Unggul Perkasa Mandiri berkantor pusat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, 

Ruko Jenggolo Mas RT. A–15 Larangan Sidoarjo. Perusahaan ini memiliki 2 

perumahan, yang pertama yaitu “Puri Maharani” yang terletak di daerah 

Masangan Wetan Sukodono Sidoarjo, dan yang kedua adalah “Star Maharani” 

yang berada di Jalan Raya Pattimura Probolinggo. 

 

4.1.3 Visi dan Misi 

Visi dan Misi: Menawarkan investasi yang menguntungkan bagi para user  

agar user tidak kecewa. 
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Motto: “Bukan Sekedar Rumah, Tapi Tempat Tinggal”. 

Strategi utama: Keakraban dan keindahan lingkungan merupakan konsep 

hunian yang dikembangkan di kawasan Puri Maharani dengan berbagai tipe 

rumah minimalis dan fasilitas yang memadai menjadikannya sebagai tempat 

tinggal ideal yang nyaman dan asri, strategis, sekaligus memiliki nilai investasi 

tinggi yang menguntungkan. 

 

4.1.4 Bentuk Dasar Hukum 

Perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas yang bernama: PT. Unggul 

Perkasa Mandiri. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik 

di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh 

Direksi. 

 

4.1.5 Lambang Perusahaan 

Gambar 4.1 

Lambang PT. Unggul Perkasa Mandiri 

 

 

 

Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri 

PT. Unggul Perkasa Mandiri memiliki lambang bertuliskan huruf “e” dan 

“r”. Arti dari lambang tersebut adalah inisial dari nama pasangan pemilik 

perusahaan, yaitu Ibu Endang dan Bapak Roid. 
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4.1.6 Bidang Usaha 

Bidang usaha yang dilakukan perusahaan ini antara lain: 

1. Bidang Pembangunan yang meliputi: 

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan. 

b. Bertindak sebagai pengembang (developer), yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya 

termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, 

pembukaan, pengurugan dan pemerataan. 

c. Pengembangan wilayah permukiman yang meliputi pengembangan 

wilayah pedesaan, perkotaan dan perindustrian serta wilayah transmigrasi 

dan kegiatan usaha terkait. 

d. Pemborongan pada umumnya (General Contractor) yaitu pembangunan 

kawasan perumahan (real estate), gedung, perkantoran, apartemen, mall 

dan plasa, kondominium, rumah sakit, tempat ibadah, dan usaha terkait. 

e. Pembangunan dan renovasi konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, 

dermaga taman, bendungan, pengairan (irigasi) dan sejenisnya. 

f.   Pemasangan komponen bangunan berat (heavy lifting) yang meliputi 

pengerjaan beton pra-tegang (pre-stressing), beton pra-cetak, serta 

produk-produk beton lainnya. 

g. Pemasangan instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, air 

minum, perangkat telekomunikasi, air conditioner (AC), plumbing atau 

limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin. 
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h. Konstruksi besi dan baja, yang meliputi antara lain pembuatan, 

pemeliharaan, pengecatan, serta kegiatan usaha terkait. 

2. Bidang Jasa yang meliputi: 

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa 

dalam bidang hokum dan pajak. 

b. Jasa agen properti memberikan jasa informasi dan penjualan dibidang 

properti serta kegiatan usaha terkait. 

c. Jasa konsultan manajemen properti. 

d. Agen pemasaran properti. 

3. Bidang Perdagangan yang meliputi: 

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan pada umumnya baik 

secara party maupun eceran. 

b. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti. 

c. Ekspor-impor yang meliputi perdagangan ekspor-impor, antar pulau atau 

daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi 

sendiri dan hasil produksi perusahaan lain. 

d. Perdagangan besar lokal, yang meliputi perdagangan besar dalam negeri 

antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair kecuali perdagangan 

mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor. 

e. Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan. 

4. Bidang Pengangkutan Darat yang meliputi: 

a. Menjalankan usaha dibidang transportasi. 

b. Ekspedisi dan pergudangan. 
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c. Transportasi penumpang yaitu bidang transportasi menggunakan 

angkutan bis, sedan serta angkutan darat lainnya. 

d. Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, container, 

tracking trailer, peti kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan 

dikirim/bawa dan kegiatan usaha terkait. 

 

4.1.7 Struktur Organisasi 

Dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, struktur organisasi sangat 

diperlukan untuk menegaskan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing departemen. Kelancaran tata kerja staff dalam membantu usaha 

bisnis klien perusahaan, semua tergantung pada bagaimana struktur organisasi 

perusahaan tersebut serta pembagian job description masing-masing divisi. 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi PT. Unggul Perkasa Mandiri 

 
Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo, tahun 2010 
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4.1.8 Job Description 

Berikut ini merupakan uraian tugas dari masing-masing bagian pada PT. 

Unggul Perkasa Mandiri: 

1. Komisaris Utama (Drs. H. Ahmad Roid, MM, Ak): 

a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan 

Perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. 

b. Berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang 

digunakan Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat 

dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas 

dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah 

dijalankan oleh direksi. 

c. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan 

tentang segala hal yang ditanyakan oleh komisaris. 

d. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara 

seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut 

bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

e. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang 

bersangkutan disertai alasannya. 

2. Direktur/Direksi (Dra. Endang Christiani): 

a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk 

kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 
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b. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama 

direksi serta mewakili perseroan. 

d. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih 

sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan 

yang diatur dalam surat kuasa. 

e. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan oleh 

rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum 

pemegang saham dapat dilimpahkan kepada kepada komisaris. 

3. Manajer Administrasi dan Keuangan (Erny Ferdianah, S.E.): 

a. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran keuangan. 

b. Mengatur masuk dan keluarnya kas perusahaan. 

c. Melaksanakan transaksi keuangan dengan calon pembeli dan bank. 

d. Mengkonfirmasi ke bank tentang pencairan dana KPR. 

e. Membuat laporan keuangan. 

4. Manajer Administrasi (Lailatul Fitriyah, S.sos): 

a. Mengatur dan membuat jadwal dengan notaris, bank dan pembeli untuk 

menentukan waktu realisasi dana KPR. 

b. Mengatur pemecahan sertifikat tanah induk menjadi split yang berupa 

SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) ke BPN (Badan Pertanahan 
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Nasional), dan kemudian melakukan balik nama dari SHGB menjadi 

SHM (Sertifikat Hak Milik). 

c. Mengatur pembuatan AJB (Akta Jual Beli) ke notaris. 

d. Menyusun gaji bagi karyawan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan 

persyaratan yang berlaku. 

5. Manajer Marketing (Kristina B.R. Karo): 

a. Memimpin pelaksanaan pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan 

perusahaan dalam hal pemasaran dan penjualan. 

b. Mengawasi dan mengendalian pekerjaan dari para staf pemasaran. 

6. Staf Marketing: 

a. Mencari dan menentukan calon pembeli yang sekiranya berminat untuk 

bekerjasama dengan perusahaan. 

b. Mencoba mempengaruhi (follow up) calon pembeli tersebut untuk 

membeli rumah. 

c. Mengajak calon pembeli ke lokasi proyek untuk melihat bangunan 

perumahan. 

d. Meminta calon pembeli untuk membayar booking-fee, dan kemudian 

diminta untuk mengumpulkan persyaratan untuk mengajukan KPR ke 

bank. 

e. Mengajukan berkas (yang berisi syarat-syarat dari calon pembeli) ke 

bank dan menunggu ACC dari bank tersebut. 

7. Manajer Operasional Produksi/Kontraktor (Mochammad Noer Choliq, ST): 

a. Menjalankan proyek. 
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b. Mengawasi dan mengendalikan proses produksi yang dilakukan oleh 

para staf produksi, dan membantu apabila bagian produksi mengalami 

kesulitan. 

c. Mengawasi pengadaan material (bahan baku) termasuk pembangunan-

nya (bangunan dan infrastruktur). 

8. Staf Produksi: 

a. Melakukan proses produksi. 

b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan desain/gambar yang disepakati. 

c. Melaporkan hasil produksi (baik yang masih dalam proses maupun yang 

sudah jadi) kepada manajer produksi. 

 

4.1.9 Hasil Produksi 

Produk-produk yang diproduksi oleh PT. Unggul Perkasa Mandiri di 

Perumahan Puri Maharani, Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

1. Tipe Rumah Ratu Kalinyamat (36/91) 

Gambar 4.3 

Tipe Rumah Ratu Kalinyamat 

 

 

 

 

 
Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 
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2. Tipe Rumah Dewi Sekartadji (36/105) 

Gambar 4.4 

Tipe Rumah Dewi Sekartadji 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 

3. Tipe Rumah Ratu Kencono Wungu (45/120) 

Gambar 4.5 

Tipe Rumah Ratu Kencono Wungu 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 

4. Tipe Rumah Tri Buana Tungga Dewi (54/135) 

Gambar 4.6 

Tipe Rumah Tri Buana Tungga Dewi 

 

 

 

 

 

 
Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 
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5. Tipe Rumah Dewi Shinta (70/150) 

Gambar 4.7 

Tipe Rumah Dewi Shinta 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 

6. Tipe Ruko Puri Maharani (74/56) 

Gambar 4.8 

Tipe Ruko Puri Maharani 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 

Produk-produk yang diproduksi oleh PT. Unggul Perkasa Mandiri di 

Perumahan Star Maharani, Probolinggo adalah sebagai berikut: 

1. Tipe Rumah Pluto (36/91) 

Sentuhan modern minimalis dan warna yang hangat memberi nilai kesatuan 

yang harmonis pada setiap ruang. 
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Gambar 4.9 

Tipe Rumah Pluto 

 

 

 

 

Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 

2. Tipe Rumah Mars (48/96) 

Suasana tenang, hijau dan sejuk, dengan one gate system sangat menghargai 

privasi dan keamanan keluarga. 

Gambar 4.10 

Tipe Rumah Mars 

 

 

 

 

Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 

3. Tipe Rumah Venus (62/112) 

Kecermatan dalam desain menghasilkan tata ruang yang lapang tanpa 

banyak sekat. 

Gambar 4.11 

Tipe Rumah Venus 

 

 

 

 

 Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 
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4. Tipe Rumah Saturnus (70/128) 

Kenyamanan yang dihadirkan dalam sentuhan keindahan dapat mewujudkan 

harapan keluarga tentang rumah impian. 

Gambar 4.12 

Tipe Rumah Saturnus 

 

 

 

 

Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 

5. Tipe Rumah Jupiter (90/128) 

Bukan sekedar tempat tinggal namun sebuah hunian yang memenuhi gaya 

hidup eksklusif sekaligus sebagai investasi yang sangat bernilai. 

Gambar 4.13 

Tipe Rumah Jupiter 

 

 

 

 

Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri, Sidoarjo 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Analisis Kegiatan Produksi pada PT. Unggul Perkasa Mandiri 

Sebelum perusahaan ini melakukan kegiatan produksinya untuk 

membangun rumah, harus ada suatu proses dimana ada user yang berminat untuk 
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membeli produk berupa rumah hasil produksi PT. Unggul Perkasa Mandiri 

terlebih dahulu. Dan proses tersebut sering disebut dengan KPR (Kredit Pemilikan 

Rumah) oleh masyarakat luas. Proses KPR yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Developer melakukan promosi dan pemasaran terlebih dahulu dengan cara 

melakukan pameran di berbagai tempat, menyebarkan brosur dimana-mana, 

setiap Hari Sabtu memasang iklan di media cetak (koran Jawa Pos), serta 

menyebarkan informasi melalui internet. 

2. Kemudian jika ada orang yang tertarik, developer melakukan aksi menanyai 

orang tersebut dan mengarsip biodatanya (seperti nama, alamat serta nomor 

telepon). 

3. Setelah beberapa hari orang tersebut ditelepon lagi oleh developer, dan 

orang tersebut mulai bertanya tentang perusahaan dan produk-produknya. 

4. Developer mengajak orang tersebut untuk ke proyek dan melihat-lihat 

rumah di perumahan, kemudian ditanyai bagaimana pendapat tentang 

produk perusahaan serta tanggapannya. 

5. Developer dan orang tersebut bertemu lagi untuk membicarakan tentang 

harga-harga rumah, besarnya uang muka yang harus dibayar, beserta cicilan-

cicilannya. 

6. Apabila orang tersebut sudah setuju, dia harus membayar booking fee 

sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai dengan peraturan perusahaan, sebagai bukti 

dan tanda bahwa orang tersebut jadi membeli rumah. 
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7. Setelah fix, uang muka boleh dicicil 3 kali (maksimal 5 kali) selama 3 bulan 

(masing-masing bank berbeda dan memiliki peraturan sendiri). Besarnya 

uang muka biasanya 20% dari harga jual. 

8. Developer meminta orang tersebut untuk melengkapi syarat-syarat untuk 

melakukan KPR sesuai ketentuan perusahaan, setelah semua lengkap 

barulah developer mengajukannya KPR orang tersebut ke bank. 

9. Untuk bisa mendapatkan ACC dari bank, developer harus menemui bagian 

marketing. 

10. Ketika sudah dapat ACC, baru bank mau merealisasikan KPR tersebut. 

11. Sebelum bank merealisasikannya, harus diadakan akad jual beli terlebih 

dahulu yang dihadiri oleh pihak bank, developer, notaris, dan user (untuk 

serah terima). 

12. Dalam hal realisasi masing-masing bank memiliki aturan yang berbeda, 

misalnya BNI, jika rumah sudah jadi bank mau mencairkan semuanya tetapi 

jika rumah belum jadi maka yang cair hanyalah 35% dari total KPR, baru 

setelah rumahnya jadi, yg 65% bisa dicairkan. Kalau Mandiri apabila rumah 

belum jadi dia mau mencairkannya tetapi hanya 90%, yang 10% masih 

ditahan dulu sebelum surat-surat dari notaris jadi dan diterima oleh bank. 

Kalau BTN tidak mau mencairkan dulu sebelum rumahnya benar-benar jadi. 

13. Setelah bank mencairkan semua dana KPR kepada developer, maka urusan 

cicilan nanti hanya akan terjadi antara user dan bank saja, developer sudah 

lepas tangan karena telah mendapatkan dana dari bank tersebut. 
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Setelah ada user yang berminat untuk membeli rumah di perumahan ini, 

barulah kontraktor mulai mengurus untuk melakukan pembangunan. Pada 

pembangunan rumah, proses produksi dimulai dengan: 

1. Pembelian bahan baku yang dilakukan oleh pelaksana produksi (pengadaan 

barang). 

2. Kemudian tahap persiapan yang diawali dengan pembersihan lokasi, dan 

dilanjutkan dengan pengukuran (utiliset) dan bouwplank. 

3. Selanjutnya pekerjaan tanah yang dimulai dengan penggalian tanah dan 

diurug kembali, mengurug tanah untuk peninggian, serta urugan pasir 

bawah pondasi dan bawah lantai. 

4. Untuk pekerjaan struktur terdiri dari pekerjaan pondasi dan pekerjaan beton. 

5. Pekerjaan arsitektur terdiri dari pekerjaan dinding, pekerjaan kayu (yang 

terdiri dari pemasangan kusen, pintu, jendela, kuda-kuda, rangka atap, dan 

rangka langit-langit plafond), kemudian pekerjaan atap, pekerjaan plafond 

(lanjutan dari tahap langit-langit plafond), pekerjaan lantai, dan diakhiri 

pekerjaan finishing dan pengecatan. 

6. Selanjutnya adalah pekerjaan mekanikal seperti pemasangan kaca pada 

pintu dan jendela, kemudian engsel pintu serta jendela, dan pemasangan 

kunci. 

7. Pekerjaan sanitasi terdiri dari pemasangan kloset, bak penampungan air, dan 

bak untuk pengendali kotoran dari dapur dan kamar mandi, septic tank, 

sumur resapan, dan sebagainya. 

8. Terakhir pekerjaan instalasi, yaitu instalasi listrik dan air. 
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4.2.2 Evaluasi Penentuan Harga Pokok Produksi 

Harga pokok merupakan elemen penting bagi perusahaan yang digunakan 

sebagai dasar dalam penetapan tarif sehingga diperlukan ketepatan dalam 

penentuannya. Harga pokok produksi terdiri atas biaya-biaya yang ditimbulkan 

dari adanya aktivitas produksi, dari aktivitas pembelian bahan sampai dengan 

proses pembuatan hingga menjadi barang jadi. 

4.2.2.1 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. 

Dalam hal ini PT. Unggul Perkasa Mandiri dalam menentukan harga 

pokok produksinya dengan menggunakan metode full costing, dimana 

metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok yang 

membebankan semua biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun 

tetap. Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri atas: 

Biaya bahan baku  ................................................................Rp. xxx 

Biaya tenaga kerja langsung  ................................................Rp. xxx 

Biaya produksi tidak langsung variabel   ..............................Rp. xxx 

Biaya produksi tidak langsung tetap   ...................................Rp. xxx 

Harga pokok produksi  ......................................................  Rp. xxxx 

Dengan metode full costing, biaya produksi tidak langsung baik 

bersifat variabel maupun tetap dibebankan pada produk yang diproduksi 

atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas 
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dasar biaya produksi tidak langsung aktual dan dialokasikan berdasarkan 

pesanan. 

4.2.2.2 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Pengumpulan harga pokok produksi yang dipakai oleh PT. Unggul 

Perkasa Mandiri adalah metode harga pokok pesanan. Metode harga 

pokok pesanan adalah cara penentuan harga pokok produk dimana biaya-

biaya produksi dikumpulkan untuk sejumlah produk tertentu, atau suatu 

jasa yang dapat dipisahkan identitasnya, dan yang perlu ditentukan harga 

pokoknya secara individual. Metode ini digunakan apabila produk yang 

diproduksi dalam suatu departemen bersifar heterogen. 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang berkembang menggunakan 

produksi berdasarkan pesanan, karena proses produksi berdasarkan 

pesanan lebih meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan proses terhadap 

produk yang dikerjakan lebih spesifik sesuai dengan pesanan. Selain itu 

produksi berdasarkan pesanan selalu memperhitungkan karakteristik yang 

sesuai dengan perusahaan itu sendiri. 

Dalam pengumpulan harga pokok produksi, perusahaan seharusnya 

membuat kartu biaya pesanan (job order cost sheet). Kartu tersebut 

digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap-tiap pesanan, dan 

untuk memudahkan pencatatan biaya-biaya langsung ke dalam kartu harga 

pokok masing-masing pesanan nomor order produksi atau nomor pesanan 

harus dicantumkan di atas kartu biaya pesanan tersebut. Kemudian bukti-

bukti pembukuan yang berhubungan dengan pengeluaran biaya langsung 
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untuk pesanan tertentu, harus diberi nomor pesanan tersebut sehingga 

memudahkan pencatatan biaya ke dalam kartu harga pokok yang 

bersangkutan. Tetapi pada kenyataannya PT. Unggul Perkasa Mandiri 

belum menerapkan penggunaan kartu biaya pesanan dalam 

mengumpulkan dan menghitung harga pokok produksinya. 

Metode harga pokok pesanan harus mengalami perubahan apabila 

diterapkan dalam perusahaan kontraktor, terutama dalam kontrak-kontrak 

besar yang memerlukan jangka waktu penyelesaian yang relatif panjang. 

Metode harga pokok pesanan yang diterapkan dalam perusahaan 

kontraktor dikenal dengan nama metode harga pokok kontrak (contract 

costing atau multiple job costing). Karakteristik kegiatan perusahaan 

kontraktor (bangunan, jalan, dan pekerjaan teknik sipil lainnya) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pekerjaan biasanya dilaksanakan jauh dari perusahaan. 

2. Hampir semua bahan dibeli khusus untuk pekerjaan tertentu. Oleh 

karena itu, bahan dapat dibebankan langsung atas dasar faktur dari 

penjual. 

3. Hampir semua biaya merupakan biaya langsung terhadap pekerjaan 

tertentu. 

4. Hampir semua tenaga kerja merupakan tenaga kerja langsung. 

5. Hampir semua biaya overhead terdiri dari biaya kantor pusat, dan 

kenyataannya jumlahnya hanya merupakan bagian kecil dari seluruh 

biaya. Oleh karena itu kesalahan dalam pembebanan biaya overhead 
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kantor pusat terhadap pekerjaan-pekerjaan tidak mempunyai akibat 

yang serius, sehingga dalam metode harga pokok kontrak hanya 

diperlukan metode pembebanan biaya overhead yang sederhana saja. 

6. Biaya untuk pengerjaan suatu kontrak ditaksir lebih dahulu. Untuk 

kepentingan penawaran harga, pekerjaan biasanya dibagi menjadi 

beberapa bagian (sesuai dengan tahapan kontrak). 

7. Mesin-mesin dan peralatan dibebankan kepada pekerjaan tertentu 

dengan salah satu cara berikut ini: 

a. Atas dasar tarif penyusutan per jam pemakaian. 

b. Jika mesin dan peralatan dipakai dalam suatu pekerjaan dalam 

jangka panjang, maka pekerjaan tersebut dibebani dengan biaya 

penyusutan tahunan (atau bulanan). 

Dalam perusahaan manufaktur, siklus akuntansi biaya dimulai dengan 

pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan dalam proses 

produksi, dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk produksi, serta berakhir 

dengan disajikannya harga pokok produk jadi. Akuntansi biaya dalam 

perusahaan manufaktur bertujuan untuk menyajikan informasi harga 

pokok produksi per satuan produk jadi. 

Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur digunakan untuk 

mengikuti proses pengolahan produk, sejak dari dimasukkannya bahan 

baku ke dalam proses produksi sampai dengan dihasilkannya produk jadi 

dari proses produksi tersebut. 
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4.2.2.3 Biaya Bahan Baku Langsung 

PT. Unggul Perkasa Mandiri menggunakan asumsi bahwa semua 

bahan baku yang dibeli habis dipergunakan dalam proses produksi 

sehingga tidak memiliki persediaan, dan oleh sebab itu perusahaan selalu 

mengusahakan untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan sehingga tidak perlu ada sisa. 

Selain itu bahan baku tidak dikategorikan ke dalam bahan baku 

langsung ataupun bahan baku tidak langsung. Jadi dalam penghitungan 

harga pokoknya, semua bahan baku dimasukkan dalam bahan baku 

langsung. 

Adapun proses pencatatan akuntansi yang dilakukan bagian 

administrasi saat perusahaan hendak membeli bahan baku, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagian pelaksana produksi atau mandor melaporkan ke bagian 

administrasi ketika kekurangan bahan baku, kemudian bagian 

administrasi menghubungi toko (vendor) by phone untuk memesan 

bahan baku. 

2. Jika barang yang dipesan langsung tersedia di vendor tersebut, maka 

pada hari itu juga barang akan dikirim ke proyek. Tetapi apabila 

barang belum tersedia, batas waktu untuk mengirim barang ke proyek 

adalah 3 hari hingga 1 minggu setelah pemesanan. 

3. Ketika vendor mengirimkan barang ke proyek, vendor juga 

mengirimkan Surat Order Barang (SOB) lembar kedua dan diberikan 
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ke bagian pelaksana produksi sedangkan lembar pertama masih 

dipegang oleh vendor. 

4. Setelah itu bagian administrasi melakukan pengecekan ke proyek (by 

phone) apakah barang sudah diterima, dan apakah jumlah barang yang 

diterima sesuai dengan pesanan. 

5. Sekitar 2 minggu setelah barang diterima, vendor mengirimkan surat 

jalan ke bagian administrasi untuk melakukan penagihan (surat jalan 

berupa SOB lembar pertama beserta dengan nota yang berisi total 

pembelian yang telah dilakukan perusahaan).  

6. Kemudian pelaksana produksi memberikan SOB lembar kedua ke 

bagian administrasi. Dan admin mulai mencocokkan SOB lembar 

pertama dari vendor dengan lembar kedua dari produksi. 

7. Jika sudah cocok, untuk masalah pembayaran, admin baru akan mulai 

membayar ke vendor yaitu 1 bulan setelah menerima tagihan dari 

vendor tersebut (atau dengan kata lain sekitar 1,5 bulan setelah barang 

diterima). 

Sebelum melakukan proses produksi dan memesan bahan baku, 

perusahaan sudah mempersiapkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

terlebih dahulu (terutama untuk bahan baku) sebagai acuan dalam 

membangun rumah, yang kemudian setelah bangunan rumah selesai 

perusahaan mulai menghitung dan membandingkan apakah biaya aktual 

lebih besar atau lebih kecil daripada RAB. Dan pada praktiknya, besarnya 

biaya aktual yang dikeluarkan perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan 
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RAB (surplus). Berikut rekapan perbandingan antara biaya bahan baku 

aktual dan RAB: 

Table 4.1 

Perbandingan Biaya Bahan Baku Aktual dan RAB Puri Maharani 

No Jenis Pekerjaan Aktual RAB 
1 Persiapan  Rp        478,467   Rp        675,000  
2 Pekerjaan pondasi  Rp     3,066,700   Rp     3,167,380  
3 Pekerjaan struktur  Rp     6,577,423   Rp     6,702,000  
4 Pekerjaan rabatan  Rp        627,810   Rp        560,800  
5 Pekerjaan pasangan bata  Rp     9,087,211   Rp     9,445,594  
6 Pekerjaan atap dan plafond  Rp     7,181,205   Rp     7,520,000  
7 Pasangan keramik  Rp     2,705,241   Rp     2,826,201  
8 Pekerjaan finishing  Rp     1,920,000   Rp     3,004,284  
9 Kusen dan daun jendela  Rp     2,897,025   Rp     2,816,500  

10 Plumbing  Rp     3,120,500   Rp     3,290,500  

 11 
Pekerjaan kunci & alat 
penggantung  Rp        252,500   Rp        464,000  

  TOTAL  Rp   37,914,082   Rp   40,472,259  

 Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri (data diolah) 

Table 4.2 

Perbandingan Biaya Bahan Baku Aktual dan RAB Star Maharani 

No Jenis Pekerjaan Aktual RAB 
1 Persiapan  Rp        521,529   Rp        735,750  
2 Pekerjaan pondasi  Rp     3,342,703   Rp     3,452,444  
3 Pekerjaan struktur  Rp     7,169,391   Rp     7,305,180  
4 Pekerjaan rabatan  Rp        684,313   Rp        611,272  
5 Pekerjaan pasangan bata  Rp     9,905,060   Rp   10,295,697  
6 Pekerjaan atap dan plafond  Rp     7,827,514   Rp     8,196,800  
7 Pasangan keramik  Rp     2,948,713   Rp     3,080,559  
8 Pekerjaan finishing  Rp     2,092,800   Rp     3,274,670  
9 Kusen dan daun jendela  Rp     3,157,757   Rp     3,069,985  

10 Plumbing  Rp     3,401,345   Rp     3,586,645  

11 
Pekerjaan kunci & alat 
penggantung  Rp        275,225   Rp        505,760  

  TOTAL  Rp   41,326,349   Rp   44,114,762  

Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri (data diolah) 
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(untuk daftar biaya bahan baku selengkapnya, dapat dilihat di lampiran) 

4.2.2.4 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Gaji baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan 

dengan produktivitas dan keahlian para pekerja. Produktivitas tenaga kerja 

didefinisikan sebagai suatu ukuran kinerja produksi menggunakan 

pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolok ukurnya. Dalam pengertian 

yang lebih luas, produktivitas dapat dijelaskan sebagai efisiensi dari 

konversi sumber daya menjadi komoditas dan/atau jasa. 

Untuk tenaga kerja, pengalokasian waktu kerja karyawannya 

menggunakan penetapan upah harian. Penetapan besarnya upah untuk 

pekerjaan yang telah dikerjakan dalam memproduksi barang dilakukan 

berdasarkan sistem upah menurut waktu, yaitu cara penetapan upah 

dimana waktu kerja dari buruh merupakan ukuran untuk menetapkan 

besarnya upah, jadi tidak tergantung dari banyaknya prestasi yang telah 

dihasilkan oleh buruh selama waktu kerjanya. 

 (Penghitungan upah tenaga kerja langsung dapat dilihat di lampiran) 

4.2.2.5 Biaya Overhead Pabrik 

Biaya produksi tidak langsung atau dikenal dengan istilah biaya 

overhead pabrik adalah biaya-biaya yang timbul dalam proses pengolahan, 

yang tidak dapat digolongkan dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung. Dalam perhitungannya, biaya overhead ini memerlukan 

akuntansi yang lebih rumit dibandingkan dengan akuntansi elemen biaya 

produksi lainnya. Hal ini disebabkan karena biaya produksi tidak langsung 
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baru diketahui saat pembukuan. Menurut Mulyadi (2000:206), biaya 

produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan 

menjadi beberapa golongan yaitu: 

1. Biaya bahan penolong, adalah biaya bahan yang tidak menjadi bagian 

produk jadi, meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya 

relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. 

Misalnya saja seperti timba, gerobak, kuas, dan lain-lain. 

2. Biaya reparasi dan pemeliharaan, berupa biaya bahan habis pakai dan 

harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan 

perbaikan dan pemeliharaan perumahan, bangunan pabrik, mesin-

mesin dan peralatan, kendaraan dan aktiva tetap lain yang digunakan 

untuk keperluan pabrik, contohnya adalah bensin untuk kendaraan 

(transportasi). 

3. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, 

antara lain biaya-biaya depresiasi bangunan pabrik, mesin dan 

peralatan, alat kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. 

Pembebanan biaya overhead PT. Unggul Perkasa Mandiri ditentukan 

dengan cara taksiran, yaitu dengan membuat tarif yang ditentukan dimuka, 

kurang lebih sebesar 2% dari besarnya perhitungan biaya bahan baku. 

Dasar yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan tarif 

overhead adalah dasar biaya bahan baku langsung. Dalam beberapa 

perusahaan, suatu studi atas biaya lampau menunjukkan korelasi yang 

tinggi antara biaya bahan baku langsung dan overhead. Hal ini mungkin, 
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 Overhead pabrik sebagai persentase 
dari biaya bahan baku langsung 

x 100 =  

misalnya, ketika banyak pekerjaan produksi terdiri atas penerimaan, 

penyimpanan, pengambilan, dan penanganan banyak lot bahan baku yang 

mahal. Dalam kasus semacam ini, suatu tarif berdasarkan biaya bahan 

baku mungkin sesuai. Tarif tersebut dihitung dengan cara membagi 

estimasi total overhead dengan estimasi total biaya bahan baku langsung 

sebagai berikut: 

Estimasi overhead pabrik 

Estimasi biaya bahan baku 

Perusahaan mengestimasikan overhead pabrik totalnya sebesar 

Rp800.000 dan estimasi biaya bahan baku totalnya sebesar Rp37.941.000, 

maka setiap pesanan atau produk dibebankan suatu jumlah overhead 

pabrik yang setara dengan Rp800.000 ÷ Rp37.914.000 = 0.021, atau 

sekitar 2% dari biaya bahan baku langsungnya. 

4.2.2.6 Harga Pokok Penjualan 

Pada awalnya, perusahaan berusaha menetapkan besarnya keuntungan 

yang ingin diperoleh, yaitu 20% dari harga pokok produksinya. Keputusan 

tersebut hanya berdasarkan pada hasil survei harga pasar perumahan, 

survei ke beberapa lokasi perumahan lain yang juga mengambil 

keuntungan sekitar 20% (karena apabila mengambil keuntungan terlalu 

kecil nantinya akan rugi sedangkan jika keuntungannya terlalu besar nanti 

rumahnya menjadi tidak laku). 

Dari hasil perhitungan harga pokok produksi ditambah dengan biaya-

biaya nonproduksi, diperoleh harga pokok penjualan. Berikut rekapan 
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perhitungan untuk perumahan Puri Maharani (perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat di lampiran): 

Bahan baku langsung  Rp     37,914,082  

Tenaga kerja langsung  Rp       8,370,000  

Overhead pabrik  Rp          758,282  

Total biaya produksi  Rp     47,042,363  
Harga Jual Tanah  Rp     59,150,000  

   Biaya produksi  Rp   106,192,363  

Setelah diperoleh biaya produksinya, kemudian dihitung besar harga 

pokok penjualannya: 

Biaya produksi   Rp   106,192,363  

Beban pemasaran   Rp       7,200,000  

Beban administrasi dan umum   Rp     11,532,000  

Harga Pokok Penjualan  Rp124,924,363  

Dengan harga pokok penjualan Rp124.924.393 dan harga jual sebesar 

Rp145.000.000, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan dari 

penjualan rumah tipe 36 Puri Maharani kurang lebih hanya sebesar 16%. 

Dan begitupula pada perumahan Star Maharani, besarnya keuntungan 

tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Berikut rekapan 

perhitungannya: 

Bahan baku langsung  Rp   41,326,349  

Tenaga kerja langsung  Rp     9,420,000  

Overhead pabrik  Rp        826,527  

Total biaya produksi  Rp  51,572,876  

Harga Jual Tanah  Rp   68,250,000  

   Biaya produksi  Rp119,822,876  



95 
 

 
 

Setelah diperoleh biaya produksinya, kemudian dihitung besar harga 

pokok penjualannya: 

Biaya produksi   Rp119,822,876  

 Biaya pemasaran   Rp    7,200,000  

 Biaya administrasi dan umum   Rp  11,532,000  

Harga Pokok Penjualan  Rp 138,554,876  

Dengan harga pokok penjualan Rp138.554.876 dan harga jual sebesar 

Rp162.200.000, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan dari 

penjualan rumah tipe 36 Star Maharani kurang lebih hanya sebesar 17%. 

4.2.2.7 Metode dalam Kontrak Konstruksi Jangka Panjang 

Industri perumahan merupakan salah satu contoh kontrak jangka 

panjang, dimana kontrak jangka panjang seringkali menetapkan bahwa 

kontraktor dapat menagih pembeli pada selang waktu tertentu, ketika 

berbagai tahap dari proyek itu telah dicapai. Proyek ini terdiri dari unit-

unit terpisah yaitu sekelompok bangunan, maka perpindahan hak milik dan 

pengajuan tagihan dapat dilakukan pada tahap penyelesaian yang telah 

ditetapkan, yaitu saat penyelesaian setiap unit bangunan. 

Karena di PT. Unggul Perkasa Mandiri ini menyediakan jasa KPR 

yang bekerjasama dengan bank, maka untuk masalah cicilan rumah 

nantinya akan menjadi urusan antara user dengan bank, developer sudah 

tidak perlu ikut campur lagi karena sudah mendapatkan uang sebesar harga 

jual rumah dari bank. 

Tetapi pada proses pengajuan KPR di atas, juga telah disebutkan 

bahwa masing-masing bank memiliki aturan yang berbeda dalam 
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merealisasikan KPR, seperti BNI, sebelum rumahnya benar-benar jadi, 

bank hanya mencairkan 35% dari total KPR, baru setelah rumahnya jadi, 

yg 65% bisa dicairkan. Sedangkan Bank Mandiri, apabila rumah belum 

jadi, bank mau mencairkan sebesar 90%, tetapi yang 10% masih ditahan 

dulu sebelum surat-surat dari notaris selesai dibuat dan diterima oleh bank. 

Tapi kalau BTN tidak mau mencairkan dananya terlebih dahulu sebelum 

rumahnya benar-benar selesai dibangun. Jadi perusahaan harus 

menyelesaikan pembangunan rumahnya terlebih dahulu, barulah 

mendapatkan dana realisasi dari bank-bank yang telah diajak bekerjasama. 

Termin pembayaran BNI (untuk Puri Maharani): 

Pembayaran I: (35% x Rp145.000.000 = Rp50.750.000) dibayar pada saat 

perusahaan baru memulai pembangunan rumah hingga selesai. 

Pembayaran II: (65% x Rp145.000.000 = Rp94.250.000) dibayar pada saat 

serah terima rumah dari developer ke bank beserta surat-surat yang terkait. 

Termin pembayaran Bank Mandiri (untuk Puri Maharani): 

Pembayaran I: (90% x Rp145.000.000 = Rp130.500.000) dibayar pada 

saat perusahaan baru memulai pembangunan rumah hingga selesai. 

Pembayaran II: (10% x Rp145.000.000 = Rp14.500.000) dibayar pada saat 

serah terima rumah dari developer ke bank beserta surat-surat yang terkait. 

Dan ada pula termin-termin pembayaran untuk perumahan Star 

Maharani, yaitu sebagai berikut. 
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Termin pembayaran BNI: 

Pembayaran I: (35% x Rp162.200.000 = Rp56.770.000) dibayar pada saat 

perusahaan baru memulai pembangunan rumah hingga selesai. 

Pembayaran II: (65% x Rp162.200.000 = Rp105.430.000) dibayar pada 

saat serah terima rumah dari developer ke bank beserta surat-surat yang 

terkait. 

Termin pembayaran Bank Mandiri: 

Pembayaran I: (90% x Rp162.200.000 = Rp145.980.000) dibayar pada 

saat perusahaan baru memulai pembangunan rumah hingga selesai. 

Pembayaran II: (10% x Rp162.200.000 = Rp16.220.000) dibayar pada saat 

serah terima rumah dari developer ke bank beserta surat-surat yang terkait. 

 

4.2.3 Permasalahan yang Dihadapi oleh Perusahaan dan Penyelesaiannya 

Terdapat beberapa permasalahan yang ada di perusahaan yang tidak sesuai 

dengan teori dalam ilmu akuntansi, yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan tidak memiliki catatan untuk persediaan bahan baku, dan 

kelemahannya adalah apabila terdapat sisa bahan baku maka sisa tersebut 

tidak akan dipergunakan. Hal tersebut menyebabkan pemborosan dalam 

pembelian bahan baku. 

2. Dalam perhitungannya, biaya overhead memerlukan akuntansi yang lebih 

rumit dibandingkan dengan akuntansi elemen biaya produksi lainnya, hal ini 

disebabkan karena biaya produksi tidak langsung baru diketahui saat 
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pembukuan. Dan karena pembukuan perusahaan masih kurang teratur, maka 

biaya overheadnya pun menjadi sulit ditentukan. 

3. Pada proses pencatatan akuntansi pembelian bahan baku, bagian 

administrasi melakukan pemesanan bahan baku hanya melalui telepon, tidak 

membuat Surat Order Pembelian. Hal tersebut menjadi kelemahan bagi 

perusahaan karena perusahaan jadi tidak mempunyai bukti kalau pernah 

memesan barang ke vendor tersebut. 

4. Setiap kali perusahaan melakukan transaksi, bagian administrasi tidak 

pernah membuat jurnal umum sehingga tidak bisa mengetahui besarnya 

biaya-biaya yang sebenarnya telah dikeluarkan dan tidak mengetahui 

bagaimana kebenaran laba dan ruginya. 

5. Untuk pengakuan pendapatan, perusahaan mengakuinya di awal yaitu saat 

perusahaan sudah mendapatkan uang dari bank hasil dari realisasi pesanan 

pembeli (dengan kata lain perusahaan menerapkan metode cash basis). 

6. Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan metode job order costing dalam 

penghitungan harga pokok produksi perumahannya. Misal, dalam job order 

seharusnya perlu untuk membuat kartu biaya pesanan (job order cost sheet) 

yang bisa lebih mempermudah perusahaan untuk mencatat dan menghitung 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk rumah, tetapi karena 

perusahaan belum menerapkannya sehingga dalam pencatatan biaya pun 

kadang masih kurang teratur dan bercampur antara produk rumah yang satu 

dengan rumah yang lain. 

Misal seperti contoh di bawah ini: 
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Table 4.3 

Contoh Pencatatan Biaya Bahan Baku Perusahaan 
Nama 
vendor 

Jenis 
Material 

Tgl 
Order Blok Pesanan 

Harga 
Satuan Jumlah Ket. 

CV. Buana 
Indah Batu kali 

10-Sep-
10 

B-
24 8 400,000 3,200,000 

Lunas 
tgl 

  
 Sirtu 
urug    3 280,000 840,000 

24 Okt 
2010 

  
 Sirtu 
ayak    8 350,000 2,800,000   

      TOTAL   6,840,000   
Nama 
vendor 

Jenis 
Material 

Tgl 
Order Blok Pesanan 

Harga 
Satuan Jumlah Ket. 

CV. 
Agung 
Makmur 

Batu 
Bata 

20-Sep-
10 

B-
22 360 36,000 12,960,000 

Lunas 
tgl 

   Pasir    1 520,000 520,000 
4 Nov 
2010 

   Coral    1 425,000 425,000   

      TOTAL   13,905,000   
Sumber: PT. Unggul Perkasa Mandiri (data diolah) 

Hal ini berpengaruh pada efisiensi, karena ketika perusahaan belum 

menerapkan kartu biaya pesanan, diperlukan waktu yang cukup lama untuk 

mencari, mengumpulkan dan menghitung biaya mana saja yang termasuk 

produk (misal) rumah tipe 36/91 blok B2-24. Sedangkan apabila telah 

menggunakan kartu biaya pesanan hal tersebut akan lebih mudah untuk 

dilakukan dan itu berarti lebih efisien dalam hal waktu. 

Selain itu bisa juga terjadi kesalahan pencatatan ketika hendak membuat 

laporan biaya untuk tipe 36/91 blok B2-24, tetapi yang ditulis malah biaya 

untuk tipe 36/91 blok B2-22 (hanya berbeda angka bloknya). Itu bisa 

merugikan perusahaan apalagi jika biaya yang ditulis angkanya cukup besar. 

7. Perusahaan ini memiliki 2 buah perumahan, yaitu Puri Maharani dan Star 

Maharani, dan yang digunakan dalam penelitian adalah rumah tipe 36 dari 

masing-masing perumahan. Pada kedua sampel ini, terdapat perbedaan 
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besarnya biaya (baik bahan baku, tenaga kerja langsung, maupun overhead 

pabrik), dimana biaya pada Star Maharani lebih besar dibanding Puri 

Maharani. Biaya bahan baku Puri sebesar Rp37.914.082 sedangkan Star 

Rp41.326.349, dan besarnya biaya tenaga kerja langsung di Puri yaitu 

Rp8.370.000 sedangkan di Star Rp9.420.000. Begitupula untuk biaya 

overheadnya, Puri sebesar Rp758.282 sedangkan Star Rp826.527. 

8. Perusahaan menentukan besarnya keuntungan yang ingin didapatkan dari 

hasil penjualan rumah adalah kurang lebih sebesar 20% dari total harga 

pokok produksi. Keputusan menentuan angka tersebut hanya berdasarkan 

pada hasil survei harga pasar perumahan, survei ke beberapa lokasi 

perumahan lain yang juga mengambil keuntungan sekitar 20% (karena 

apabila mengambil keuntungan terlalu kecil nantinya akan rugi sedangkan 

jika keuntungannya terlalu besar nanti rumahnya menjadi tidak laku) tanpa 

melakukan perhitungan sesuai akuntansi. 

Dari beberapa permasalahan yang ada di atas, peneliti mencoba mencari 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut: 

1. Seharusnya perusahaan membuat akun dalam pencatatan akuntansinya 

untuk persediaan bahan baku supaya tidak terjadi pemborosan dan bisa lebih 

mengurangi biaya produksi. 

2. Dalam menentukan tarif overhead, perusahaan menggunakan dasar biaya 

bahan baku langsung karena terdapat korelasi yang tinggi antara biaya 

bahan baku langsung dengan overhead. Tarif tersebut dihitung dengan cara 
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membagi estimasi total overhead dengan estimasi total biaya bahan baku 

langsung. 

Yang termasuk dalam overhead pabrik adalah bahan penolong (yaitu biaya 

bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi, meskipun menjadi bagian 

produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga 

pokok produksi, contohnya kuas, timba, paku, palu, dan lain sebagainya), 

biaya reparasi dan pemeliharaan (yaitu barang habis pakai yang digunakan 

dalam keperluan produksi, misalnya seperti bensin untuk kendaraan), dan 

biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap (yaitu 

biaya-biaya depresiasi bangunan pabrik, kendaraan, peralatan, dan aktiva 

tetap lain yang digunakan). 

3. Sebelum melakukan pemesanan bahan baku, perusahaan harus membuat 

Surat Order Pembelian dulu sebagai bukti bahwa perusahaan pernah 

membeli bahan baku ke vendor. Apabila perusahaan tidak membuat SOP, 

misal suatu saat barang yang dipesan perusahaan di vendor belum diterima 

kemudian perusahaan komplain ke vendor, tetapi karena tidak ada bukti 

pemesanan sehingga vendor tidak mau mengirim barang tersebut maka 

perusahaan yang akan rugi. 

4. Sebaiknya perusahaan membuat jurnal umum setiap kali terjadi transaksi 

apapun supaya dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang telah 

terjadi di perusahaan, sehingga nanti bisa mengetahui berapa besarnya 

keuntungan atau kerugian yang ditanggung perusahaan secara akurat. 
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5. Pengakuan pendapatan dari hasil penjualan rumah seharusnya diakui dengan 

metode akrual penuh (full accrual method) yaitu pada saat perusahaan 

mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. 

Dalam konsep accrual method menjadi hal yang kurang penting mengenai 

kapan kas benar-benar diterima. Oleh karena itu, dalam accrual method 

muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah 

diakui padahal kas belum diterima. 

6. Mulai menerapkan pembuatan kartu biaya pesanan (job order cost sheet) 

yang bisa lebih mempermudah perusahaan untuk mencatat dan menghitung 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk rumah. (Perhitungan 

kartu biaya pesanan dapat dilihat di lampiran) 

7. Pada kedua perumahan milik PT. Unggul Perkasa Mandiri ini (Puri 

Maharani dan Star Maharani) terdapat perbedaan besarnya biaya (bahan 

baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik) yang dikeluarkan. Biaya 

untuk rumah tipe 36 Star lebih besar dibanding Puri. Hal tersebut terjadi 

karena ada beberapa bahan baku untuk Star Maharani yang beli di Sidoarjo 

atau Surabaya karena kualitasnya lebih bagus daripada yang ada di 

Probolinggo, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk 

ongkos angkut. Karena biaya bahan bakunya lebih besar, sehingga otomatis 

biaya overhead juga besar karena tarif overhead dihitung atas dasar biaya 

bahan baku. 

Selain dari faktor biaya yang lebih besar, harga tanah di Probolinggo 

(tempat didirikannya perumahan Star Maharani) juga lebih mahal dibanding 
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dengan Puri Maharani, karena letak Star ada di tengah kota sehingga lebih 

strategis sedangkan Puri terletak di tepi kota Sidoarjo. Karena faktor-faktor 

tersebut, sehingga harga jual rumah di Star Maharani juga lebih mahal 

dibandingkan dengan Puri Maharani. 

8. Dalam menentukan besarnya keuntungan yang diharapkan (yaitu sebesar 

20%), perusahaan hanya berdasarkan hasil survei di beberapa perumahan 

lain tanpa melakukan perhitungan. Dan setelah dilakukan perhitungan sesuai 

teori, untuk Puri Maharani dengan harga jual yang telah ditetapkan yaitu 

Rp145.000.000 maka keuntungan yang sebenarnya diperoleh perusahaan 

hanya sebesar 16% dan bukan 20%. Apabila perusahaan ingin mendapat 

keuntungan 20%, maka harga jualnya harus Rp150.000.000. 

Dan untuk Star Maharani, dengan harga jual Rp162.200.000 besar 

keuntungan yang sebenarnya diperoleh perusahaan hanya 17%. Apabila 

perusahaan ingin mendapatkan untung 20%, maka harga jual harus 

dinaikkan menjadi Rp167.000.000. 

 

 

 



104 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan di PT. Unggul Perkasa Mandiri, dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Harga pokok produksi merupakan total biaya-biaya yang digunakan untuk 

melakukan proses produksi yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 

Biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. 

2. Dalam menentukan harga pokok produksinya, PT. Unggul Perkasa Mandiri 

menggunakan metode full costing, dan untuk pengumpulan harga pokok 

produksi, digunakan metode job order costing. 

3. Pencatatan dan penghitungan biaya bahan baku perlu tidak dikategorikan ke 

dalam biaya bahan baku langsung ataupun tidak langsung. Karena ketika 

metode harga pokok pesanan diterapkan dalam perusahaan kontraktor maka 

metode tersebut harus mengalami perubahan, terutama dalam kontrak besar 

yang memerlukan jangka waktu penyelesaian yang relatif panjang. Di 

metode ini, hampir semua bahan baku dibeli khusus untuk pekerjaan 

tertentu. Oleh karena itu hampir semua biaya merupakan biaya langsung. 

4. Begitu pula untuk biaya tenaga kerja, hampir semuanya merupakan biaya 

tenaga kerja langsung. Penetapan besarnya upah untuk pekerjaan yang telah 

dikerjakan dalam memproduksi barang dilakukan berdasarkan sistem upah 
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menurut waktu, yaitu cara penetapan upah dimana waktu kerja dari buruh 

merupakan ukuran untuk menetapkan besarnya upah, jadi tidak tergantung 

dari banyaknya prestasi yang telah dihasilkan oleh buruh selama waktu 

kerjanya. 

5. Dalam menentukan penetapan tarif biaya overhead, PT. Unggul Perkasa 

Mandiri menggunakan dasar biaya bahan baku langsung. Tarif tersebut 

dihitung dengan cara membagi estimasi total overhead dengan estimasi total 

biaya bahan baku langsung. 

6. Dalam metode kontrak konstruksi jangka panjang, terdapat termin-termin 

pembayaran yang diterima perusahaan dari pihak bank. Masing-masing 

bank memiliki aturan yang berbeda, seperti BNI, sebelum rumahnya benar-

benar jadi, bank hanya mencairkan 35%, baru setelah rumahnya jadi, 65% 

bisa dicairkan. Bank Mandiri, sebelum rumahnya selesai, bank mau 

mencairkan tapi baru 90%, yang 10% masih ditahan dulu sebelum surat-

surat dari notaris selesai dibuat dan diterima oleh bank. Sedangkan BTN 

tidak mau mencairkan dananya sebelum rumahnya selesai dibangun. 

7. Pencatatan akuntansi untuk pengakuan pendapatan, menggunakan full 

accrual method dimana perusahaan mempunyai hak untuk melakukan 

penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. 

8. Dari perhitungan harga pokok produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik) ditambah dengan biaya 

nonproduksi (biaya pemasaran, biaya adminisrtrasi dan umum), diperoleh 

harga pokok penjualan untuk rumah tipe 36 Puri Maharani yaitu sebesar 
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Rp124.924.363 dan dari situ dapat diketahui bahwa besar keuntungan yang 

sebenarnya diperoleh perusahaan adalah sekitar 16%. Dan untuk rumah tipe 

36 Star Maharani, besar harga pokok penjualannya adalah Rp138.554.876, 

dan keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah 17%. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan: 

1. Perusahaan tidak pernah mencatat persediaan bahan baku. Oleh karena itu 

sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan efisiensi dalam penggunaan 

bahan baku dengan cara membuat sebuah akun khusus untuk mencatat 

persediaan bahan baku, supaya biaya bahan baku lebih bisa dikurangi 

sehingga keuntungan perusahaan juga bisa lebih besar. 

2. Untuk perhitungan tenaga kerja langsung, selain berdasarkan pada 

penentuan upah menurut waktu, sebaiknya juga diterapkan penetapan upah 

berdasarkan pada kinerja dan prestasi yang telah dilakukan oleh para pekerja 

selama waktu kerjanya, karena dengan begitu maka pekerja juga pasti akan 

lebih bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-

baiknya. 

3. Dalam konsep accrual method (untuk pengakuan pendapatan) menjadi hal 

yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima, sehingga 

muncul kemungkinan piutang akan tak tertagih. Pada saat perusahaan 

berkeyakinan penuh bahwa ada piutang yang tidak dapat ditagih, maka 

saldo piutang yang bersangkutan tersebut mulai diestimasikan sebagai 
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piutang tak tertagih, atau bisa juga langsung dihapuskan dari piutang 

tersebut. 

4. Apabila suatu transaksi rela estate tidak memenuhi kriteria pengakuan 

pendapatan dengan metode akrual penuh, pengakuan penjualan 

ditangguhkan dan transaksi tersebut diakui dengan metode uang muka 

(deposit method) sampai seluruh kriteria penggunaan metode akrual 

terpenuhi. 

5. Karena perusahaan real estate selalu menggunakan metode harga pokok 

pesanan dalam menentukan harga pokok produksinya, maka perusahaan 

harus membuat kartu biaya pesanan (job order cost sheet) untuk menghitung 

berapa besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 1 

buah rumah, dimana biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

6. Seharusnya perusahaan melakukan analisis dan perhitungan yang lebih baik 

sebelum menentukan harga jual produk rumahnya, dan juga tidak asal-

asalan dalam menetapkan besarnya keuntungan yang ingin diperoleh. 

Sehingga perusahaan tidak akan kecewa karena besarnya harga jual serta 

keuntungan sudah seimbang dan sesuai dengan harapan. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian tentunya tidak terlepas dari keterbatasan, begitu pula 

dengan penelitian yang dilakukan penulis: 
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1. Pada penelitian ini, analisis penentuan harga pokok produksi hanya 

dilakukan pada 1 perumahan saja sehingga tidak ada yang bisa dijadikan 

sebagai bahan perbandingan dengan perumahan lain. 

2. Penelitian di perusahaan real estate hanya memfokuskan pada analisis 

penentuan harga pokok produksi saja, dan mengesampingkan perhitungan-

perhitungan lain. 
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LAMPIRAN 1

PURI MAHARANI
RUMAH TINGGAL TYPE 36/91

Luas Bangunan 36
Harga per meter 1,053,169Rp         
Total Bangunan 37,914,082Rp       
Luas Tanah 91 Biaya bahan baku 97,064,082Rp           
Harga tanah per meter 650,000Rp            
Total harga tanah 59,150,000Rp       

No Volume Satuan Harga satuan Total harga Sub total %
1 Persiapan

Pembersihan lokasi 0 ls -Rp                        -Rp                        0.00
Bouwplank 44.00 m 5,410Rp                238,040Rp            0.63
Galian pondasi 18.53 m3 12,975Rp              240,427Rp            0.63

478,467Rp                1.26
2 Pekerjaan pondasi

Pondasi batu kali 14.83 m3 175,000Rp            2,595,250Rp         6.85
Urugan pondasi 16.90 m3 3,500Rp                59,150Rp              0.16
Urugan peninggian lantai t=30 cm 11.78 m3 35,000Rp              412,300Rp            1.09

3,066,700Rp             8.09
3 Pekerjaan struktur

Pekerjaan sloof 15/20 1.81 m3 1,202,728Rp         2,176,938Rp         5.74
Pekerjaan kopel 12/12 0.06 m3 1,202,728Rp         72,164Rp              0.19
Pekerjaan kolom praktis 15/15 1.15 m3 1,269,099Rp         1,459,464Rp         3.85
Pekerjaan ring balk 15/15 0.83 m3 1,202,728Rp         998,264Rp            2.63
Pekerjaan plat beton 0.29 m3 1,319,500Rp         382,655Rp            1.01
Pekerjaan plat leuvel 0.125 m3 1,319,500Rp         164,938Rp            0.44
Gewel 1.10 m3 1,202,728Rp         1,323,001Rp         3.49

6,577,423Rp             17.35
4 Pekerjaan rabatan

Rabatan lantai 1.964 m3 236,999Rp            465,466Rp            1.23
Rabatan carport 0.685 m3 236,999Rp            162,344Rp            0.43

627,810Rp                1.66
5 Pekerjaan pasangan bata

Pasangan bata 183.50 m2 26,537Rp              4,869,540Rp         12.84
Pekerjaan plesteran dan acian 262.80 m2 10,627Rp              2,792,776Rp         7.37
Pasangan bata gewel 21.05 m2 26,537Rp              558,604Rp            1.47
Pasangan bata pagar belakang 22.30 m2 26,537Rp              591,775Rp            1.56
Pekerjaan plesteran dan acian pagar + kupingan 23.95 m2 10,627Rp              254,517Rp            0.67
Pekerjaan bak kontrol 2.00 unit 10,000Rp              20,000Rp              0.05

9,087,211Rp             23.97
6 Pekerjaan atap dan plafond

Pekerjaan rangka atap galvalum 42.10 m2 105,000Rp            4,420,500Rp         11.66
Pemasangan rangka plafond & gypsum 42.00 m2 43,000Rp              1,806,000Rp         4.76
Pemasangan nok 6.50 m 11,536Rp              74,984Rp              0.20
Pemasangan genteng 84.00 m2 3,610Rp                303,240Rp            0.80
Pemasangan wuwung 6.50 m 13,600Rp              88,400Rp              0.23
Pemasangan lisplank 12.45 m 10,625Rp              132,281Rp            0.35
Pemasangan lis gyp 43.00 m 5,000Rp                215,000Rp            0.57
Pemasangan genteng lisplank 8.00 m 17,600Rp              140,800Rp            0.37

7,181,205Rp             18.94
7 Pasangan keramik

Pekerjaan keramik lantai 30x30 35.00 m2 56,133Rp              1,964,655Rp         5.18
Pemasangan keramik Lantai kamar mandi 2.00 m2 56,133Rp              112,266Rp            0.30
Pemasangan keramik dinding kamar mandi 7.00 m2 48,510Rp              339,570Rp            0.90

Uraian pekerjaan



Pekerjaan kol-kolan 57.75 m 5,000Rp                288,750Rp            0.76
2,705,241.00Rp        7.14

8 Pekerjaan finishing
Pekerjaan cat tembok + genteng + kusen 36.00 m/plat 35,000Rp              1,260,000Rp         3.32
Pemasangan saklar 6.00 titik 60,000Rp              360,000Rp            0.95
Pemasangan MCB 1.00 titik 60,000Rp              60,000Rp              0.16
Pemasangan stop kontak 4.00 titik 60,000Rp              240,000Rp            0.63

1,920,000Rp             5.06

9 Kusen dan daun jendela
Pekerjaan kusen 0.282 m3 3,000,000Rp      846,000Rp         2.23
Pekerjaan daun pintu panil 1.00 biji 450,000Rp         450,000Rp         1.19
Pintu double triplek 3.00 biji 120,000Rp         360,000Rp         0.95
Pintu PVC 1.00 biji 145,000Rp         145,000Rp         0.38
Pekerjaan daun jendela 14.00 biji 65,000Rp           910,000Rp         2.40
Pemasangan kaca 3.57 m2 32,500Rp           116,025Rp         0.31
Pemasangan kaca es 2.00 unit 35,000Rp           70,000Rp           0.18

2,897,025.00Rp     7.64
10 Plumbing

Pemasangan pipa 3/4" 12.00 m 15,000Rp           180,000Rp         0.47
Pemasangan pipa air hujan 3" 3.50 m 35,000Rp           122,500Rp         0.32
Pemasangan pipa air kotor 3" 25.00 m 35,000Rp           875,000Rp         2.31
Pemasangan pipa kotoran 4" 9.00 m 35,000Rp           315,000Rp         0.83
Pembuatan septictank 1.00 biji 500,000Rp         500,000Rp         1.32
Pembuatan resapan 1.00 biji 150,000Rp         150,000Rp         0.40
Pemasangan kloset duduk 1.00 biji 210,000Rp         210,000Rp         0.55
Kran kamar mandi 2.00 biji 30,000Rp           60,000Rp           0.16
Keni 3/4" 1.00 biji 28,000Rp           28,000Rp           0.07
Sok 3/4" 1.00 biji 60,000Rp           60,000Rp           0.16
Sok drat 3/4" 1.00 biji 50,000Rp           50,000Rp           0.13
T 3/4" 1.00 biji 50,000Rp           50,000Rp           0.13
Avour kamar mandi 1.00 biji 20,000Rp           20,000Rp           0.05
Sumur buis beton 1.00 biji 500,000Rp         500,000Rp         1.32

3,120,500.00Rp     8.23
11 Pekerjaan kunci dan alat-alat penggantung

Handle pintu biasa 4.00 buah 25,000Rp           100,000Rp         0.26
Handle pintu kamar mandi/WC 1.00 buah 15,000Rp           15,000Rp           0.04
Engesel pintu 4" 4.00 psg 3,750Rp             15,000Rp           0.04
Engesel jendela 3" 14.00 psg 3,000Rp             42,000Rp           0.11
Grendel jendela 14.00 biji 2,000Rp             28,000Rp           0.07
Hak angin 14.00 biji 3,750Rp             52,500Rp           0.14

252,500.00Rp        0.67
TOTAL 37,914,081.80Rp   100





LAMPIRAN 2

Puri Maharani 36/91
Tenaga Kerja Langsung

Persiapan dan Pekerjaan Tanah
Nama Karyawan Jabatan Upah per Hari Hari Kerja per Minggu Hari Kerja per Pekerjaan Upah per Pekerjaan

Bagus Tukang 45,000Rp                    6 18 810,000Rp                                     
Supriyanto Tukang 45,000Rp                    6 18 810,000Rp                                     

Ihsan Kuli 30,000Rp                    6 18 540,000Rp                                     
TOTAL 2,160,000Rp                                  

Pekerjaan Dinding & Atap
Nama Karyawan Jabatan Upah per Hari Hari Kerja per Minggu Hari Kerja per Pekerjaan Upah per Pekerjaan

Suyono Tukang 45,000Rp                    6 24 1,080,000Rp                                  
Arman Tukang 45,000Rp                    6 24 1,080,000Rp                                  

Joko Kuli 30,000Rp                    6 24 720,000Rp                                     
TOTAL 2,880,000Rp                                  

Pekerjaan Keramik, Plumbing & Cat
Nama Karyawan Jabatan Upah per Hari Hari Kerja per Minggu Hari Kerja per Pekerjaan Upah per Pekerjaan

Luki Tukang 45,000Rp                    6 24 1,080,000Rp                                  
Benu Tukang 45,000Rp                    6 24 1,080,000Rp                                  

Dadang Kuli 30,000Rp                    6 24 720,000Rp                                     
TOTAL 2,880,000Rp                                  

Pekerjaan Elektrikal & Mekanikal
Nama Karyawan Jabatan Upah per Hari Hari Kerja per Minggu Hari Kerja per Pekerjaan Upah per Pekerjaan

Untung Tukang 45,000Rp                    6 6 270,000Rp                                     
Wawan Kuli 30,000Rp                    6 6 180,000Rp                                     

TOTAL 450,000Rp                                     

TOTAL 8,370,000Rp                                  



LAMPIRAN 5

Star Maharani 36/91
Tenaga Kerja Langsung

Persiapan dan Pekerjaan Tanah
Nama Karyawan Jabatan Upah per Hari Hari Kerja per Minggu Hari Kerja per Pekerjaan Upah per Pekerjaan

Budi Tukang 50,000Rp                    6 18 900,000Rp                                     
Suyitno Tukang 50,000Rp                    6 18 900,000Rp                                     

Bambang Kuli 35,000Rp                    6 18 630,000Rp                                     
TOTAL 2,430,000Rp                                  

Pekerjaan Dinding & Atap
Nama Karyawan Jabatan Upah per Hari Hari Kerja per Minggu Hari Kerja per Pekerjaan Upah per Pekerjaan

Toni Tukang 50,000Rp                    6 24 1,200,000Rp                                  
Sigit Tukang 50,000Rp                    6 24 1,200,000Rp                                  
Echa Kuli 35,000Rp                    6 24 840,000Rp                                     

TOTAL 3,240,000Rp                                  

Pekerjaan Keramik, Plumbing & Cat
Nama Karyawan Jabatan Upah per Hari Hari Kerja per Minggu Hari Kerja per Pekerjaan Upah per Pekerjaan

Gunawan Tukang 50,000Rp                    6 24 1,200,000Rp                                  
Soni Tukang 50,000Rp                    6 24 1,200,000Rp                                  
Didit Kuli 35,000Rp                    6 24 840,000Rp                                     

TOTAL 3,240,000Rp                                  

Pekerjaan Elektrikal & Mekanikal
Nama Karyawan Jabatan Upah per Hari Hari Kerja per Minggu Hari Kerja per Pekerjaan Upah per Pekerjaan

Mat Tukang 50,000Rp                    6 6 300,000Rp                                     
Rezky Kuli 35,000Rp                    6 6 210,000Rp                                     

TOTAL 510,000Rp                                     

TOTAL 9,420,000Rp                                  



LAMPIRAN 3

PT. Unggul Perkasa Mandiri
PURI MAHARANI

Type Rumah 36/91 Harga Jual 145,000,000Rp                              
Blok B2-24

Jumlah Jenis Pekerjaan Jumlah Keterangan Tarif Dasar Jumlah
1 Persiapan 478,467Rp         Persiapan dan Pekerjaan Tanah 2,160,000Rp     Biaya Operasional,
2 Pekerjaan pondasi 3,066,700Rp      Pekerjaan Dinding & Atap 2,880,000Rp     biaya rusak/hilang 758,282Rp   
3 Pekerjaan struktur 6,577,423Rp      Pekerjaan Keramik, Plumbing & Cat 2,880,000Rp     material
4 Pekerjaan rabatan 627,810Rp         Pekerjaan Elektrikal & Mekanikal 450,000Rp        
5 Pekerjaan pasangan bata 9,087,211Rp      
6 Pekerjaan atap dan plafond 7,181,205Rp      
7 Pasangan keramik 2,705,241Rp      
8 Pekerjaan finishing 1,920,000Rp      
9 Kusen dan daun jendela 2,897,025Rp      

10 Plumbing 3,120,500Rp      
11 Pekerjaan kunci & alat penggantung 252,500Rp         

37,914,082Rp    8,370,000Rp     758,282Rp   

Bahan baku langsung 37,914,082Rp    Biaya pemasaran:
Tenaga kerja langsung 8,370,000Rp      Biaya advertising 7,200,000Rp     
Overhead pabrik 758,282Rp         
Total biaya produksi 47,042,363Rp    Biaya administrasi dan umum:
Harga Jual Tanah 59,150,000Rp    Biaya alat tulis dan cetak 354,000Rp        
Biaya produksi 106,192,363Rp  Biaya piutang tak tertagih 8,700,000Rp     

Biaya telepon 792,000Rp        
Biaya listrik 1,647,000Rp     
Biaya air 39,000Rp          

11,532,000Rp   

Keterangan
Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Overhead Pabrik

2%

Biaya Bahan Baku LangsungTahap



Harga Jual 145,000,000Rp  
Biaya produksi 106,192,363Rp 
Biaya pemasaran 7,200,000Rp     
Biaya administrasi dan umum 11,532,000Rp   

Harga Pokok Penjualan 124,924,363Rp  

Laba 20,075,637Rp    

% Keuntungan 0.1607
16%



LAMPIRAN 6

PT. Unggul Perkasa Mandiri
STAR MAHARANI

Type Rumah 36/91
Blok D-02 Harga Jual 162,200,000Rp                              

Jumlah Jenis Pekerjaan Jumlah Keterangan Tarif Dasar Jumlah
1 Persiapan 521,529Rp         Persiapan dan Pekerjaan Tanah 2,430,000Rp     Biaya Operasional,
2 Pekerjaan pondasi 3,342,703Rp      Pekerjaan Dinding & Atap 3,240,000Rp     biaya rusak/hilang 826,527Rp   
3 Pekerjaan struktur 7,169,391Rp      Pekerjaan Keramik, Plumbing & Cat 3,240,000Rp     material
4 Pekerjaan rabatan 684,313Rp         Pekerjaan Elektrikal & Mekanikal 510,000Rp        
5 Pekerjaan pasangan bata 9,905,060Rp      
6 Pekerjaan atap dan plafond 7,827,514Rp      
7 Pasangan keramik 2,948,713Rp      
8 Pekerjaan finishing 2,092,800Rp      
9 Kusen dan daun jendela 3,157,757Rp      

10 Plumbing 3,401,345Rp      
11 Pekerjaan kunci & alat penggantung 275,225Rp         

41,326,349Rp    9,420,000Rp     826,527Rp   

Bahan baku langsung 41,326,349Rp    Biaya pemasaran:
Tenaga kerja langsung 9,420,000Rp      Biaya advertising 7,200,000Rp     
Overhead pabrik 826,527Rp         
Total biaya produksi 51,572,876Rp    Biaya administrasi dan umum:
Harga Jual Tanah 68,250,000Rp    Biaya alat tulis dan cetak 354,000Rp        
Biaya produksi 119,822,876Rp  Biaya piutang tak tertagih 8,700,000Rp     

Biaya telepon 792,000Rp        
Biaya listrik 1,647,000Rp     
Biaya air 39,000Rp          

11,532,000Rp   

2%

Keterangan
Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Overhead PabrikBiaya Bahan Baku Langsung

Tahap



Harga Jual 162,200,000Rp  
Biaya produksi 119,822,876Rp 
Biaya pemasaran 7,200,000Rp     
Biaya administrasi dan umum 11,532,000Rp   

Harga Pokok Penjualan 138,554,876Rp  

Laba 23,645,124Rp    

% Keuntungan 0.1707
17%





LAMPIRAN 4

STAR MAHARANI
RUMAH TINGGAL TYPE 36/91

Luas Bangunan 36
Harga per meter 1,147,954Rp        
Total Bangunan 41,326,349Rp      
Luas Tanah 91 Biaya bahan baku 109,576,349Rp         
Harga tanah per meter 750,000Rp           
Total harga tanah 68,250,000Rp      

No Volume Satuan Harga satuan Total harga Ditambah 9% Sub total %
1 Persiapan

Pembersihan lokasi 0 ls -Rp                       -Rp                         -Rp                         0.00
Bouwplank 44.00 m 5,410Rp               238,040Rp             259,463.60Rp           0.63
Galian pondasi 18.53 m3 12,975Rp             240,427Rp             262,065.16Rp           0.63

521,529Rp                1.26
2 Pekerjaan pondasi

Pondasi batu cadar dan stros 14.83 m3 175,000Rp           2,595,250Rp          2,828,822.50Rp        6.85
Urugan pondasi 16.90 m3 3,500Rp               59,150Rp               64,473.50Rp             0.16
Urugan peninggian lantai t=30 cm 11.78 m3 35,000Rp             412,300Rp             449,407.00Rp           1.09

3,342,703Rp             8.09
3 Pekerjaan struktur

Pekerjaan sloof 15/20 1.81 m3 1,202,728Rp        2,176,938Rp          2,372,862.07Rp        5.74
Pekerjaan kopel 12/12 0.06 m3 1,202,728Rp        72,164Rp               78,658.41Rp             0.19
Pekerjaan kolom praktis 15/15 1.15 m3 1,269,099Rp        1,459,464Rp          1,590,815.60Rp        3.85
Pekerjaan ring balk 15/15 0.83 m3 1,202,728Rp        998,264Rp             1,088,108.02Rp        2.63
Pekerjaan plat beton 0.29 m3 1,319,500Rp        382,655Rp             417,093.95Rp           1.01
Pekerjaan plat leuvel 0.125 m3 1,319,500Rp        164,938Rp             179,781.88Rp           0.44
Gewel 1.10 m3 1,202,728Rp        1,323,001Rp          1,442,070.87Rp        3.49

7,169,391Rp             17.35
4 Pekerjaan rabatan

Rabatan lantai 1.964 m3 236,999Rp           465,466Rp             507,357.98Rp           1.23
Rabatan carport 0.685 m3 236,999Rp           162,344Rp             176,955.30Rp           0.43

684,313Rp                1.66
5 Pekerjaan pasangan bata

Pasangan bata 183.50 m2 26,537Rp             4,869,540Rp          5,307,798.06Rp        12.84
Pekerjaan plesteran dan acian 262.80 m2 10,627Rp             2,792,776Rp          3,044,125.40Rp        7.37
Pasangan bata gewel 21.05 m2 26,537Rp             558,604Rp             608,878.20Rp           1.47
Pasangan bata pagar belakang 22.30 m2 26,537Rp             591,775Rp             645,034.86Rp           1.56
Pekerjaan plesteran dan acian pagar + kupingan 23.95 m2 10,627Rp             254,517Rp             277,423.15Rp           0.67
Pekerjaan bak kontrol 2.00 unit 10,000Rp             20,000Rp               21,800.00Rp             0.05

9,905,060Rp             23.97
6 Pekerjaan atap dan plafond

Pekerjaan rangka atap galvalum 42.10 m2 105,000Rp           4,420,500Rp          4,818,345.00Rp        11.66
Pemasangan rangka plafond & gypsum 42.00 m2 43,000Rp             1,806,000Rp          1,968,540.00Rp        4.76
Pemasangan nok 6.50 m 11,536Rp             74,984Rp               81,732.56Rp             0.20
Pemasangan genteng 84.00 m2 3,610Rp               303,240Rp             330,531.60Rp           0.80
Pemasangan wuwung 6.50 m 13,600Rp             88,400Rp               96,356.00Rp             0.23
Pemasangan lisplank 12.45 m 10,625Rp             132,281Rp             144,186.56Rp           0.35
Pemasangan lis gyp 43.00 m 5,000Rp               215,000Rp             234,350.00Rp           0.57
Pemasangan genteng lisplank 8.00 m 17,600Rp             140,800Rp             153,472.00Rp           0.37

7,827,514Rp             18.94
7 Pasangan keramik

Pekerjaan keramik lantai 30x30 35.00 m2 56,133Rp             1,964,655Rp          2,141,473.95Rp        5.18
Pemasangan keramik Lantai kamar mandi 2.00 m2 56,133Rp             112,266Rp             122,369.94Rp           0.30
Pemasangan keramik dinding kamar mandi 7.00 m2 48,510Rp             339,570Rp             370,131.30Rp           0.90
Pekerjaan kol-kolan 57.75 m 5,000Rp               288,750Rp             314,737.50Rp           0.76

2,948,712.69Rp        7.14

Uraian pekerjaan



8 Pekerjaan finishing
Pekerjaan cat tembok + genteng + kusen 36.00 m/plat 35,000Rp             1,260,000Rp          1,373,400.00Rp        3.32
Pemasangan saklar 6.00 titik 60,000Rp             360,000Rp             392,400.00Rp           0.95
Pemasangan MCB 1.00 titik 60,000Rp             60,000Rp               65,400.00Rp             0.16
Pemasangan stop kontak 4.00 titik 60,000Rp             240,000Rp             261,600.00Rp           0.63

2,092,800Rp             5.06

9 Kusen dan daun jendela
Pekerjaan kusen 0.282 m3 3,000,000Rp        846,000Rp             922,140.00Rp           2.23
Pekerjaan daun pintu panil 1.00 biji 450,000Rp           450,000Rp             490,500.00Rp           1.19
Pintu double triplek 3.00 biji 120,000Rp           360,000Rp             392,400.00Rp           0.95
Pintu PVC 1.00 biji 145,000Rp           145,000Rp             158,050.00Rp           0.38
Pekerjaan daun jendela 14.00 biji 65,000Rp             910,000Rp             991,900.00Rp           2.40
Pemasangan kaca 3.57 m2 32,500Rp             116,025Rp             126,467.25Rp           0.31
Pemasangan kaca es 2.00 unit 35,000Rp             70,000Rp               76,300.00Rp             0.18

3,157,757.25Rp        7.64
10 Plumbing

Pemasangan pipa 3/4" 12.00 m 15,000Rp          180,000Rp             196,200.00Rp           0.47
Pemasangan pipa air hujan 3" 3.50 m 35,000Rp          122,500Rp             133,525.00Rp           0.32
Pemasangan pipa air kotor 3" 25.00 m 35,000Rp          875,000Rp             953,750.00Rp           2.31
Pemasangan pipa kotoran 4" 9.00 m 35,000Rp          315,000Rp             343,350.00Rp           0.83
Pembuatan septictank 1.00 biji 500,000Rp        500,000Rp             545,000.00Rp           1.32
Pembuatan resapan 1.00 biji 150,000Rp        150,000Rp             163,500.00Rp           0.40
Pemasangan kloset duduk 1.00 biji 210,000Rp        210,000Rp             228,900.00Rp           0.55
Kran kamar mandi 2.00 biji 30,000Rp          60,000Rp               65,400.00Rp             0.16
Keni 3/4" 1.00 biji 28,000Rp          28,000Rp               30,520.00Rp             0.07
Sok 3/4" 1.00 biji 60,000Rp          60,000Rp               65,400.00Rp             0.16
Sok drat 3/4" 1.00 biji 50,000Rp          50,000Rp               54,500.00Rp             0.13
T 3/4" 1.00 biji 50,000Rp          50,000Rp               54,500.00Rp             0.13
Avour kamar mandi 1.00 biji 20,000Rp          20,000Rp               21,800.00Rp             0.05
Sumur buis beton 1.00 biji 500,000Rp        500,000Rp             545,000.00Rp           1.32

3,401,345.00Rp        8.23
11 Pekerjaan kunci dan alat-alat penggantung

Handle pintu biasa 4.00 buah 25,000Rp             100,000Rp             109,000.00Rp           0.26
Handle pintu kamar mandi/WC 1.00 buah 15,000Rp             15,000Rp               16,350.00Rp             0.04
Engesel pintu 4" 4.00 psg 3,750Rp               15,000Rp               16,350.00Rp             0.04
Engesel jendela 3" 14.00 psg 3,000Rp               42,000Rp               45,780.00Rp             0.11
Grendel jendela 14.00 biji 2,000Rp               28,000Rp               30,520.00Rp             0.07
Hak angin 14.00 biji 3,750Rp               52,500Rp               57,225.00Rp             0.14

275,225.00Rp           0.67
TOTAL 41,326,349.16Rp      100





LAMPIRAN 7

RAB PURI MAHARANI
RUMAH TINGGAL TYPE 36/91

Luas Bangunan 36
Harga per meter 1,124,230Rp      
Total Bangunan 40,472,273Rp    
Luas Tanah 91 Biaya bahan baku 99,622,273Rp           
Harga tanah per meter 650,000Rp          
Total harga tanah 59,150,000Rp    

No Volume Satuan Harga satuan Total harga Sub total %
1 Persiapan

Pembersihan lokasi 0 ls -Rp                      -Rp                       0.00
Bouwplank 44.00 m 7,750Rp              341,000Rp          0.84
Galian pondasi 18.56 m3 18,000Rp            334,080Rp          0.83

675,080Rp                1.67
2 Pekerjaan pondasi

Pondasi batu kali 14.83 m3 176,000Rp          2,610,608Rp       6.45
Urugan pondasi 16.95 m3 5,000Rp              84,750Rp            0.21
Urugan peninggian lantai t=30 cm 11.80 m3 40,000Rp            472,000Rp          1.17

3,167,358Rp             7.83
3 Pekerjaan struktur

Pekerjaan sloof 15/20 1.81 m3 1,210,000Rp      2,190,100Rp       5.41
Pekerjaan kopel 12/12 0.11 m3 1,210,000Rp      133,100Rp          0.33
Pekerjaan kolom praktis 15/15 1.15 m3 1,270,000Rp      1,460,500Rp       3.61
Pekerjaan ring balk 15/15 0.84 m3 1,210,000Rp      1,016,400Rp       2.51
Pekerjaan plat beton 0.30 m3 1,320,000Rp      396,000Rp          0.98
Pekerjaan plat leuvel 0.133 m3 1,320,000Rp      174,900Rp          0.43
Gewel 1.10 m3 1,210,000Rp      1,331,000Rp       3.29

6,702,000Rp             16.56
4 Pekerjaan rabatan

Rabatan lantai 1.915 m3 220,000Rp          421,300Rp          1.04
Rabatan carport 0.634 m3 220,000Rp          139,480Rp          0.34

560,780Rp                1.39
5 Pekerjaan pasangan bata

Pasangan bata 183.50 m2 26,810Rp            4,919,635Rp       12.16
Pekerjaan plesteran dan acian 262.80 m2 11,650Rp            3,061,620Rp       7.56
Pasangan bata gewel 21.05 m2 26,810Rp            564,351Rp          1.39
Pasangan bata pagar belakang 22.30 m2 26,810Rp            597,863Rp          1.48
Pekerjaan plesteran dan acian pagar + kupingan 23.95 m2 11,650Rp            279,018Rp          0.69
Pekerjaan bak kontrol 2.00 unit 11,500Rp            23,000Rp            0.06

9,445,486Rp             23.34
6 Pekerjaan atap dan plafond

Pekerjaan rangka atap galvalum 42.10 m2 106,000Rp          4,462,600Rp       11.03
Pemasangan rangka plafond & gypsum 42.00 m2 44,000Rp            1,848,000Rp       4.57
Pemasangan nok 6.50 m 11,800Rp            76,700Rp            0.19
Pemasangan genteng 84.00 m2 5,000Rp              420,000Rp          1.04
Pemasangan wuwung 6.50 m 15,350Rp            99,775Rp            0.25
Pemasangan lisplank 12.45 m 12,000Rp            149,400Rp          0.37
Pemasangan lis gyp 43.00 m 7,300Rp              313,900Rp          0.78
Pemasangan genteng lisplank 8.00 m 18,700Rp            149,600Rp          0.37

7,519,975Rp             18.58
7 Pasangan keramik

Pekerjaan keramik lantai 30x30 35.00 m2 57,100Rp            1,998,500Rp       4.94
Pemasangan keramik Lantai kamar mandi 2.00 m2 57,100Rp            114,200Rp          0.28
Pemasangan keramik dinding kamar mandi 7.00 m2 48,900Rp            342,300Rp          0.85

Uraian pekerjaan



Pekerjaan kol-kolan 57.75 m 6,425Rp              371,044Rp          0.92
2,826,043.75Rp        6.98

8 Pekerjaan finishing
Pekerjaan cat tembok + genteng + kusen 36.00 m/plat 63,450Rp            2,284,200Rp       5.64
Pemasangan saklar 6.00 titik 65,450Rp            392,700Rp          0.97
Pemasangan MCB 1.00 titik 65,450Rp            65,450Rp            0.16
Pemasangan stop kontak 4.00 titik 65,450Rp            261,800Rp          0.65

3,004,150Rp             7.42

9 Kusen dan daun jendela
Pekerjaan kusen 0.282 m3 2,900,000Rp    817,800Rp        2.02
Pekerjaan daun pintu panil 1.00 biji 440,000Rp       440,000Rp        1.09
Pintu double triplek 3.00 biji 115,000Rp       345,000Rp        0.85
Pintu PVC 1.00 biji 135,500Rp       135,500Rp        0.33
Pekerjaan daun jendela 14.00 biji 64,000Rp         896,000Rp        2.21
Pemasangan kaca 3.60 m2 32,000Rp         115,200Rp        0.28
Pemasangan kaca es 2.00 unit 33,500Rp         67,000Rp          0.17

2,816,500.00Rp    6.96
10 Plumbing

Pemasangan pipa 3/4" 12.00 m 20,000Rp         240,000Rp        0.59
Pemasangan pipa air hujan 3" 3.50 m 37,000Rp         129,500Rp        0.32
Pemasangan pipa air kotor 3" 25.00 m 37,000Rp         925,000Rp        2.29
Pemasangan pipa kotoran 4" 9.00 m 37,000Rp         333,000Rp        0.82
Pembuatan septictank 1.00 biji 500,000Rp       500,000Rp        1.24
Pembuatan resapan 1.00 biji 150,000Rp       150,000Rp        0.37
Pemasangan kloset duduk 1.00 biji 210,000Rp       210,000Rp        0.52
Kran kamar mandi 2.00 biji 35,000Rp         70,000Rp          0.17
Keni 3/4" 1.00 biji 30,000Rp         30,000Rp          0.07
Sok 3/4" 1.00 biji 63,000Rp         63,000Rp          0.16
Sok drat 3/4" 1.00 biji 56,000Rp         56,000Rp          0.14
T 3/4" 1.00 biji 56,000Rp         56,000Rp          0.14
Avour kamar mandi 1.00 biji 28,000Rp         28,000Rp          0.07
Sumur buis beton 1.00 biji 500,000Rp       500,000Rp        1.24

3,290,500.00Rp    8.13
11 Pekerjaan kunci dan alat-alat penggantung

Handle pintu biasa 4.00 buah 41,000Rp         164,000Rp        0.41
Handle pintu kamar mandi/WC 1.00 buah 35,000Rp         35,000Rp          0.09
Engesel pintu 4" 4.00 psg 6,500Rp           26,000Rp          0.06
Engesel jendela 3" 14.00 psg 6,500Rp           91,000Rp          0.22
Grendel jendela 14.00 biji 4,600Rp           64,400Rp          0.16
Hak angin 14.00 biji 6,000Rp           84,000Rp          0.21

464,400.00Rp        1.15
TOTAL 40,472,272.75Rp  100



LAMPIRAN 8

RAB STAR MAHARANI
RUMAH TINGGAL TYPE 36/91

Luas Bangunan 36
Harga per meter 1,225,395Rp       
Total Bangunan 44,114,232Rp     
Luas Tanah 91 Biaya bahan baku 112,364,232Rp     
Harga tanah per meter 750,000Rp          
Total harga tanah 68,250,000Rp     

No Volume Satuan Harga satuan Total harga Ditambah 9% Sub total %
1 Persiapan

Pembersihan lokasi 0 ls -Rp                      -Rp                       -Rp                     0.00
Bouwplank 44.00 m 7,750Rp              341,000Rp           371,690.00Rp       0.77
Galian pondasi 18.56 m3 18,000Rp            334,080Rp           364,147.20Rp       0.76

735,837Rp                1.53
2 Pekerjaan pondasi

Pondasi batu kali 14.83 m3 176,000Rp          2,610,608Rp        2,845,562.72Rp    5.92
Urugan pondasi 16.95 m3 5,000Rp              84,750Rp             92,377.50Rp         0.19
Urugan peninggian lantai t=30 cm 11.80 m3 40,000Rp            472,000Rp           514,480.00Rp       1.07

3,452,420Rp             7.18
3 Pekerjaan struktur

Pekerjaan sloof 15/20 1.81 m3 1,210,000Rp       2,190,100Rp        2,387,209.00Rp    4.96
Pekerjaan kopel 12/12 0.11 m3 1,210,000Rp       133,100Rp           145,079.00Rp       0.30
Pekerjaan kolom praktis 15/15 1.15 m3 1,270,000Rp       1,460,500Rp        1,591,945.00Rp    3.31
Pekerjaan ring balk 15/15 0.84 m3 1,210,000Rp       1,016,400Rp        1,107,876.00Rp    2.30
Pekerjaan plat beton 0.30 m3 1,320,000Rp       396,000Rp           431,640.00Rp       0.90
Pekerjaan plat leuvel 0.133 m3 1,320,000Rp       174,900Rp           190,641.00Rp       0.40
Gewel 1.10 m3 1,210,000Rp       1,331,000Rp        1,450,790.00Rp    3.02

7,305,180Rp             15.19
4 Pekerjaan rabatan

Rabatan lantai 1.915 m3 220,000Rp          421,300Rp           459,217.00Rp       0.96
Rabatan carport 0.634 m3 220,000Rp          139,480Rp           152,033.20Rp       0.32

611,250Rp                1.27
5 Pekerjaan pasangan bata

Pasangan bata 183.50 m2 26,810Rp            4,919,635Rp        5,362,402.15Rp    11.15
Pekerjaan plesteran dan acian 262.80 m2 11,650Rp            3,061,620Rp        3,337,165.80Rp    6.94
Pasangan bata gewel 21.05 m2 26,810Rp            564,351Rp           615,142.05Rp       1.28
Pasangan bata pagar belakang 22.30 m2 26,810Rp            597,863Rp           651,670.67Rp       1.36
Pekerjaan plesteran dan acian pagar + kupingan 23.95 m2 11,650Rp            279,018Rp           304,129.08Rp       0.63
Pekerjaan bak kontrol 2.00 unit 11,500Rp            23,000Rp             25,070.00Rp         0.05

10,295,580Rp           21.41
6 Pekerjaan atap dan plafond

Pekerjaan rangka atap galvalum 42.10 m2 106,000Rp          4,462,600Rp        4,864,234.00Rp    10.12
Pemasangan rangka plafond & gypsum 42.00 m2 44,000Rp            1,848,000Rp        2,014,320.00Rp    4.19
Pemasangan nok 6.50 m 11,800Rp            76,700Rp             83,603.00Rp         0.17
Pemasangan genteng 84.00 m2 5,000Rp              420,000Rp           457,800.00Rp       0.95
Pemasangan wuwung 6.50 m 15,350Rp            99,775Rp             108,754.75Rp       0.23
Pemasangan lisplank 12.45 m 12,000Rp            149,400Rp           162,846.00Rp       0.34
Pemasangan lis gyp 43.00 m 7,300Rp              313,900Rp           342,151.00Rp       0.71
Pemasangan genteng lisplank 8.00 m 18,700Rp            149,600Rp           163,064.00Rp       0.34

8,196,773Rp             17.05
7 Pasangan keramik

Pekerjaan keramik lantai 30x30 35.00 m2 57,100Rp            1,998,500Rp        2,178,365.00Rp    4.53
Pemasangan keramik Lantai kamar mandi 2.00 m2 57,100Rp            114,200Rp           124,478.00Rp       0.26
Pemasangan keramik dinding kamar mandi 7.00 m2 48,900Rp            342,300Rp           373,107.00Rp       0.78
Pekerjaan kol-kolan 57.75 m 6,425Rp              371,044Rp           404,437.69Rp       0.84

3,080,387.69Rp        6.41
8 Pekerjaan finishing

Pekerjaan cat tembok + genteng + kusen 36.00 m/plat 63,450Rp            2,284,200Rp        2,489,778.00Rp    5.18

Uraian pekerjaan



Pemasangan saklar 6.00 titik 65,450Rp            392,700Rp           428,043.00Rp       0.89
Pemasangan MCB 1.00 titik 65,450Rp            65,450Rp             71,340.50Rp         0.15
Pemasangan stop kontak 4.00 titik 65,450Rp            261,800Rp           285,362.00Rp       0.59

3,274,524Rp             6.81

9 Kusen dan daun jendela
Pekerjaan kusen 0.282 m3 2,900,000Rp    817,800Rp        891,402.00Rp       1.85
Pekerjaan daun pintu panil 1.00 biji 440,000Rp       440,000Rp        479,600.00Rp       1.00
Pintu double triplek 3.00 biji 115,000Rp       345,000Rp        376,050.00Rp       0.78
Pintu PVC 1.00 biji 135,000Rp       135,000Rp        147,150.00Rp       0.31
Pekerjaan daun jendela 14.00 biji 64,000Rp         896,000Rp        976,640.00Rp       2.03
Pemasangan kaca 3.60 m2 32,000Rp         115,200Rp        125,568.00Rp       0.26
Pemasangan kaca es 2.00 unit 33,500Rp         67,000Rp          73,030.00Rp         0.15

3,069,440.00Rp     6.38
10 Plumbing

Pemasangan pipa 3/4" 12.00 m 20,000Rp         240,000Rp        261,600.00Rp       0.54
Pemasangan pipa air hujan 3" 3.50 m 37,000Rp         129,500Rp        141,155.00Rp       0.29
Pemasangan pipa air kotor 3" 25.00 m 37,000Rp         925,000Rp        1,008,250.00Rp    2.10
Pemasangan pipa kotoran 4" 9.00 m 37,000Rp         333,000Rp        362,970.00Rp       0.75
Pembuatan septictank 1.00 biji 500,000Rp       500,000Rp        545,000.00Rp       1.13
Pembuatan resapan 1.00 biji 150,000Rp       150,000Rp        163,500.00Rp       0.34
Pemasangan kloset duduk 1.00 biji 210,000Rp       210,000Rp        228,900.00Rp       0.48
Kran kamar mandi 2.00 biji 35,000Rp         70,000Rp          76,300.00Rp         0.16
Keni 3/4" 1.00 biji 30,000Rp         30,000Rp          32,700.00Rp         0.07
Sok 3/4" 1.00 biji 63,000Rp         63,000Rp          68,670.00Rp         0.14
Sok drat 3/4" 1.00 biji 56,000Rp         56,000Rp          61,040.00Rp         0.13
T 3/4" 1.00 biji 56,000Rp         56,000Rp          61,040.00Rp         0.13
Avour kamar mandi 1.00 biji 28,000Rp         28,000Rp          30,520.00Rp         0.06
Sumur buis beton 1.00 biji 500,000Rp       500,000Rp        545,000.00Rp       1.13

3,586,645.00Rp     7.46
11 Pekerjaan kunci dan alat-alat penggantung

Handle pintu biasa 4.00 buah 41,000Rp         164,000Rp        178,760.00Rp       0.37
Handle pintu kamar mandi/WC 1.00 buah 35,000Rp         35,000Rp          38,150.00Rp         0.08
Engesel pintu 4" 4.00 psg 6,500Rp           26,000Rp          28,340.00Rp         0.06
Engesel jendela 3" 14.00 psg 6,500Rp           91,000Rp          99,190.00Rp         0.21
Grendel jendela 14.00 biji 4,600Rp           64,400Rp          70,196.00Rp         0.15
Hak angin 14.00 biji 6,000Rp           84,000Rp          91,560.00Rp         0.19

506,196.00Rp        1.05
TOTAL 44,114,232.30Rp   92
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