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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Indah Fitri (2012), dengan judul “Penerapan Metode Full Costing 

dalam Menetapkan Harga Produksi Pada peternakan Ayam UD. Family 

Poultry Shop di Kabupaten Blitar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perhitungan harga pokok produksi perusahaan tidak memasukkan semua 

komponen biaya produksi, sehingga laba yang diterima perusahaan 

setiapperiode belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Peneliti 

menghitung kembali harga pokok produksi menggunakan metode Full 

Costing dan ditemukan perbedaan yang signifikan antara perhitungan yang 

dilakukan perusahaan dibandingkan dengan perhitungan menggunakan 

metode Full Costing. Hasilnya mengungkapkan bahwa harga jual yang 

selama ini diterapkan perusahaan lebih rendah dari harga jual yang 

menggunkana metode Full Costing. 

Shanti Eva Yulaekha (2012), dengan judul “Penghitungan Biaya 

Produksi Dengan Metode Variabel Costing (Studi Kasus Pada UD Garment 

Arjuna Print Malang)”. Pada penelitian tersebut, peneliti menghitung 

besarnya biaya produksi dengan menggunakan metode variable costing 

sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya perbedaan penghitungan yang dilakukan oleh UD Garment Arjuna 

Print dengan metode variable costing dikarenakan UD Garment Arjuna Print 

tidak memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya variabel dan biaya 
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tetap sehingga tidak ada suatu patokan yang dipakai untuk menetapkan biaya 

pada pesanan. 

Rully Kusumawardani (2013), dengan judul, “Perhitungan Harga Pokok 

Produksi Menggunakan Metode  Job Order Costing (Studi Kasus UMKM 

CV. Tristar Alumunium)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan 

harga pokok produksi yang dilakukan CV. Tristar untuk 3 produk alumunium 

standar sudah menggunakan Job Order Costing tapi masih belum tepat 

karena perhitungan biaya bahan baku yang tidak dipisahkan dengan biaya 

penunjang dan biaya aksesoris dan biaya overhead yang belum dibebankan 

seluruhnya. Hasil analisis harga pokok produksi menunjukkan bahwa 

perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan perusahaan lebih kecil 

daripada perhitungan harga pokok produksi menggunakan Job Order Costing 

untuk produk etalase alumunium standar panjang 200 vm dan jemuran 

alumunium standar panjang 150 cm. Sedangkan untuk produk almari rak 

piring panjang 100 cm, menghasilkan perhitungan harga pokok produksi 

lebih besar daripada perhitungan harga pokok produksi menggunakan Job 

Order Costing. 

  

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

2.2.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini merupakan 

usaha  yang masih dapat bertahan di tengah badai krisis moneter yang 

berkepanjangan. UMKM berperan strategis dalam pembangunan 

perekonomian nasional dan mengalami perkembangan yang cukup 
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pesat setiap tahunnya. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk membina 

usaha kecil dan menengah guna menjadikannya sebagai penyumbang 

devisa bagi negara. 

Definisi usaha kecil untuk setiap negara tidak sama, tergantung 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara dan tergantung 

pula oleh konsep pembangunan dan pembinaan terhadap usaha kecil 

oleh pemerintah suatu negara (Soeharto Prawirokusumo, 2010 : 46-48). 

Indonesia telah mempunyai definisi usaha kecil yang dihubungkan 

dengan maksud pemberdayaan usaha kecil. Artinya usaha kecil yang 

dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah harus memenuhi kriteria 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun definisi dari UMKM dijelaskan dalam peraturan 

pemerintahan mulai dari Undang-Undang No.9 tahun 1995 tentang 

Usaha Kecil, Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994, 

Keputusan Menteri Keuangan No.250/KMK.04/1995 dan peraturan 

yang terbaru yaitu Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha 

mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 

2008 pengertian dan kriteria dari UMKM adalah sebagai berikut : 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu : 

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
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menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar. Kriteria Usaha Kecil 

yaitu : 

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau usaha besar. Kriteria Usaha 

Menengah : 

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah). 

 

Selain ketentuan di atas, usaha kecil dan menengah dapat pula 

dibedakan berdasarkan batasan jumlah tenaga kerja yang direkrut. BPS 

mengklasifikasikan industri kecil menjadi industri rumah tangga 

(industri mikro) yang mempekerjakan 1 – 4 orang yang biasa disebut 

dengan Cottage Industry, industri kecil mempunyai tenaga kerja 5 – 19 

orang, sedangkan industri menengah 20 – 99 orang dan industri besar 

mempunyai pekerja diatas 100 orang (Soeharto Prawirokusumo, 2010 : 

227). 

2.2.2 Permasalahan UMKM dan Upaya Pengembangan UMKM 

Dewasa ini banyak bermunculan usaha-usaha baru mulai dari 

skala kecil hingga besar dengan berbagaimacam produk dan jasa yang 
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ditawarkan. Setiap orang saat ini berupaya untuk menambah 

pendapatannya dengan membuka usaha kecil-kecilan. Akan tetapi 

seiring dengan bertambahnya angka usaha kecil, angka kematian usaha 

kecil yang baru lahir umumnya juga cukup tinggibila dibandingkan 

dengan usaha menengan dan usaha besar (Soeharto Prawirokusumo, 

2010 : 229).  

Menurut Soeharto Prawirokusumo (2010 : 229-230) 

angka kematian usaha kecil yang cukup tinggi tersebut 

disebabkan oleh adanya permasalahan dalam 

ketidakmampuan manajemen mengrlola bisnis, kurangnya 

pengalaman dalam pengoperasian fisik bisnis dan 

kemampuan konsep, lemahnya kendali keuangan dalam hal 

permodalan dan kebijakan kredit pembayaran, gagal 

mengembangkan perencanaan strategis, pertumbuhan yang 

tak terkendali, pemilihan lokasi yang buruk, persediaan 

yang tidak baik, dan ketidakmampuan mengatasi transisi 

kewirausahaan. 

 

Menurut Mas’ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz (2011 : 14) 

beberapa faktor kegagalan wirausahawan yang dalam hal ini UMKM 

adalah : 

 Kurang pengalaman manajemen 

 Kurang mampu membuat perencanaan keuangan 

 Kurang mampu menganalisis lokasi 

 Bersifat boros 

 Kurang bersedia untuk berkorban 

 

Perbaikan dan pengembangan UMKM perlu dilakukan agar 

dapat bertahan di kerasnya persaingan dunia bisnis. Hal ini merupakan 

tanggung jawaab emua pihak bukan hanya pemerintah. Menurut 

Soeharto Prawirokusumo (2010 : 223), beberapa saran untuk perbaikan 

dapat dilakukan oleh UMKM berdasarkan penyebab-penyebab 
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kegagalan UMKM. UMKM disarankan untuk melakukan hal-hal 

berikut ini : 

 Mengenali bisnis secara mendalam 

 Mengembangkan rencana bisnis yang matang 

 Mengelola sumber daya keuangan dengan 

menerapkan sistem informasi keuangan dan 

digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis, 

permodalan yang mencukupi, dan pengelolaan arus 

kas yang baik. 

 Memahami laporan keuangan sebagai alat 

pengendali dan alat indikator kesehatan perusahaan 

dengan mencatat semua kondisi keuangan bisnis. 

Mengelola manusia secara efektif dengan melatih 

dan memotivasi karyawan. 

 Menjaga kondisi pribadi dengan memantau 

kesehatan dan menghindari stres.  

 

2.2.3 Pengelolaan Keuangan UMKM 

Setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, memerlukan untuk 

membiayai operasional perusahaannya. Untuk mendapatkan uang, 

perusahaan harus terlebih dahulu mengeluarkan uang untuk membeli 

persediaan dan mendapat pasokan, perlengkapan dan fasilitas, dan 

untuk menggaji karyawan selanjutnya untuk memanfaatkan sumber 

daya yang ada tersebut untuk menghasilkan suatu produk atau 

memberikan jasa kepada konsumen. Manajemen keuangan adalah seni 

dan imu tentang pengelolaan uang perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. Manajemen keuangan berhubungan erat dengan akuntansi 

dimana akuntan bertugas untuk mengumpulkan dan menyajikan data 

keuangan, sedangkan manajer keuangan menggunakan laporan 

keuangan dan informasi yang disajikan oleh ekuntan untuk mengambil 
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keputusan keuangan (Mas’ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz, 

2011 : 164). 

Pada perusahaan kecil, fungsi keuangan mungkin ditangani oleh 

bagian akuntansi yang kemudian berkembang menjadi departemen atau 

bagian tersendiri. Pada lingkup perusahaan yang lebih kecil, fungsi 

keuangan ditangani oleh bagian administrasi atau bahkan pemilik 

perusahaan itu sendiri. Bagian keuangan mengawasi operasi keuangan 

sehari-hari, seperti perencanaan pembiayaan, manajemen kas, kredit 

dan tagihan, dan aktivitas keuangan jangka panjang, misalnya 

menciptakan investasi, pengembangan dana, pengelolaan rencana 

pesangon perusahaan (Mas’ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz, 

2011 : 164). 

Stevanus dalam Kewirausahaan UKM (2007 : 189) menyebutkan 

bahwa permasalahan yang sering muncul dalam UKM adalah peranan 

akuntansi dalam upaya pengelolaan keuangan UKM secara lebih baik. 

Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, kemampuan UKM 

untuk menyusun laporan keuangan yang layak dan memanfaatkan 

berbagai rasio keuangan untuk pengambilan keputusan bagi kegiatan 

operasional masih diragukan. 

Beberapa pandangan tentang permasalahan UMKM terkait 

pengelolaan keuangannya menurut Stevanus (2007 : 189) antara lain : 

 Sebagian manajer dan pemilik UKM mempunyai 

pandangan bahwa UKM yang hanya mempunyai skala 

kecil dan menengah, menyebabkan tidak lagi 

diperlukan adanya sistem akuntansi, karena selain 

mahal, juga sangat kompleks dan rumit dengan hasil 

yang tidak jelas. Pandangan ini tentu saja tidak tepat, 
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karena dengan tidak melakukan pembukuan, pemilik 

dan manajer UKM tidak akan mampu untuk mengelola 

perusahaannya secara baik akibat minimnya informasi 

yang ada serta diragukannya reabilitas dari informasi 

yang dimilikinya. 

 Sistem informasi akuntansi UKM pada dasarnya dapat 

disusun secara sederhana sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan dari perusahaan, namun tidak mengurangi 

esensi serta manfaat dari penerapan sistem tersebut. 

 Penyusunan sistem akuntansi pada UKM harus tetap 

berupaya untuk mencapai pengendalian internal yang 

baik, dimana tujuan dari pengendalian internaladalah 

untuk mengamankan seluruh aktiva/harta kekayaan dari 

perusahaan, meningkatkan keakuratan pencatatan dan 

informasi akuntansi, mendorong kegiatan operasional 

perusahaan yang berdasarkan pada efektivitas dan 

efisiensi, serta dipatuhinya segala kebijakan dari 

pemilik dan manajer UKM oleh seluruh karyawannya. 

 

2.3 Biaya  

2.3.1 Pengertian Biaya  

Hansen dan Mowen (2009 : 47) mendefinisikan biaya sebagai kas 

atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang 

dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini maupun 

masa mendatang bagi organisasi. 

Menurut Wiliam K. Carter dan Milton F. Usry yang 

diterjemahkan oleh Krista  (2009 : 30) “Biaya sebagai nilai tukar, 

pengeluaran, dan pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam 

akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi 

diwakili oleh penyusutan saat ini atau di masa yang akan datang dalam 

bentuk kas atau aktiva lain”. 

Mulyadi (2009) mengemukakan bahwa biaya dalam artian sempit 

merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas dan disajikan 
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oleh akuntansi biaya. Sedangkan biaya dalam artian luas adalah 

pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dengan satuan uang, yang 

telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dikeluarkan suatu 

perusahaan untuk memperoleh manfaat yang diukur dengan satuan 

uang.  

 

2.3.2 Klasifikasi Biaya 

Pengertian klasifikasi biaya menurut Bastian Bustami dan Nurlela 

(2007 : 9) menyatakan bahwa: ”Klasifikasi biaya atau penggolongan 

biaya adalah suatu proses pengelompokkan biaya secara sistematis atas 

keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan 

tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang 

lebih ringkas dan penting”. 

Menurut Mulyadi (2005 : 13) Dalam akuntansi biaya, biaya 

digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan ini 

ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan pengolongan 

tersebut, karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep :”Different Costs 

For Different Purposes”. Menurut Mulyadi biaya yang dapat 

digolongkan menjadi: 

1. Biaya Menurut Objek Pengeluaran 

Objek biaya merupakan suatu yang akan diukur biayanya untuk 

mengetahui berapa banyak biaya-biaya yang dikeluarkan dari suatu 
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produk. Dalam perusahaan manufaktur dapat dibagi menjadi tiga 

golongan biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik.  

2. Biaya Menurut Fungsi Pokok Dalam Perusahaan 

Biaya dapat digolongkan berdasarkan fungsi-fungsi dimana biaya 

tersebut terjadi. Pada perusahaan manufaktur terdapat beberapa 

fungsi yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi 

administrasi dan umum, sehingga biaya – biaya yang terjadi bila 

dikaitkan dengan fungsi pokok perusahaan tersebut dapat 

digolongkan menjadi:  

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi yaitu semua biaya yang berhubungan dengan 

fungsi produk atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi 

produk selesai. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 

b. Biaya Pemasaran  

Biaya pemasaran yaitu biaya – biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan pemasaran produk. Biaya ini berhubungan 

dengan usaha untuk memperoleh pesanan. Untuk memperoleh 

pesanan, perusahaan mengeluarkan biaya seperti biaya iklan, 

biaya promosi, dan biaya gaji karyawan yang melaksanakan 

kegiatan pemasaran. Sedangkan untuk memenuhi pesanan, 

perusahaan mengeluarkan biaya angkutan yaitu angkutan dari 

gudang perusahaan ke gudang pembeli. 
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c. Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya administrasi dan Umum yaitu biaya – biaya yang terjadi 

berkaitan dengan penyusunan kebijaksanaan dan pengarahan 

perusahaan secara keseluruhan atau biaya – biaya yang terjadi 

untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

3. Biaya Menurut Hubungan Biaya Dengan Sesuatu Yang Dibiayai 

Dalam hubungan dengan sesuatu yang dibiayai, dapat di 

kelompokkan menjadi dua golongan: 

a. Biaya Langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu - 

satunya adalah karena ada sesuatu yang dibiayai. Jika suatu 

yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung tidak 

akan terjadi. Dengan demikian biaya langsung akan mudah 

diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai.  

b. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya    

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung 

dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya 

produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik (Factory 

Overhead Cost). 

Perbedaan biaya langsung maupun biaya tidak langsung dikaitkan 

dengan produk sangat diperlukan bila perusahaan menghasilkan 

lebih dari satu macam produk dan manajemen menghendaki 

penentuan harga pokok per jenis produk tersebut.  
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4. Biaya Menurut Perilaku Dalam Hubungannya Dengan Perubahan 

Volume Kegiatan 

Dengan hubungannya dengan aktivitas, biaya dapat 

digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 

a. Biaya Tetap (Fixed Cost)  

adalah suatu biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak terpengaruh 

adanya perubahan volume kegiatan dalam batas – batas tertentu. 

b. Biaya Variabel (Variable Cost) 

Adalah biaya yang jumlah totalnya berubah – ubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel dapat juga 

dinyatakan dengan persamaan linier. Disini, total biaya variabel 

tergantung pada tingkat penggerak. Hubungan ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Total Biaya Variabel = Biaya Variabel per Unit  x  Jumlah 

Unit 

c. Biaya Campuran 

Biaya campuran merupakan biaya-biaya yang terdiri dari biaya 

semivariabel dan biaya semifixed. 

 Biaya semivariabel  

Biaya semivariabel merupakan biaya yang di dalamnya 

terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. 

Biaya ini pada umumnya terdapat dalam komponen biaya 

tidak langsung. Perilakunya tidak konstan seperti dua 

kelompok biaya yang ada di atas. Biaya semivariabel 
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merupakan biaya yang jumlahnya tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan dan memiliki unsur biaya tetap 

dan unsur biaya variabel.  

 Biaya semifixed  

Biaya semifixed juga merupakan biaya yang di dalamnya 

terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel, 

namun perilakunya konstan sesuai dengan volume produksi. 

5. Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi 

2(dua) yaitu : 

a. Pengeluaran modal (Capital Expenditure) 

Menurut Mulyadi (2005 : 16) Pengeluaran modal adalah biaya 

yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

(biasanya periode akuntansi adalah satu tahun kalender). 

Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai 

cost aktiva dan dibebankan dalam tahun yang menikmati 

manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi atau 

dideplesi. Biaya akuisisi aktiva tetap, yang ditambahkan ke 

aktiva tetap itu sendiri yang meningkatkan nilai total aktiva 

tetap, atau memperpanjang umur manfaatnya dinamakan dengan 

pengeluaran modal (Capital Expenditures). 

b. Pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditures) 

Biaya-biaya yang hanya menyumbang keuntungan dalam 

periode berjalan atau biaya yang muncul sebagai bagian dari 
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proses reparasi dan pemeliharaan normal disebut dengan 

pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditures). 

 

2.4 Harga Pokok Produksi 

Perhitungan harga pokok produksi sangat mempengaruhi penetapan 

harga jual suatu produk sekaligus penetapan laba yang diinginkan. Dengan 

demikian ketepatan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi 

benar-benar diperhatikan karena apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan 

akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pada umumnya, sebagian besar 

dari perusahaan yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa masih 

menghadapi persoalan dalam menentukan harga pokok produksi. Penentuan 

harga pokok produksi memegang peran yang sangat penting dalam perusahaa 

industri.  

Salah satu kegunaan dan penentuan harga pokok produksi adalah untuk 

menentukan harga jual. Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan 

manufaktur adalah permasalahan penentuan harga pokok. Harga pokok ini 

memegang peranan penting karena kesalahan dalam penentuan harga pokok 

akan mempengaruhi harga jual produk yang dihasilkan. Harga jual produk 

akan mempengaruhi laba yang diharapkan perusahaan, juga kemampuan 

bersaing produk sejenis yang dihasilkan perusahaan lain.  

2.4.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi suatu barang atau jasa selama periode 

bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa harga pokok produksi 
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merupakan biaya untuk memperoleh barang jadi yang siap jual 

(Mulyadi, 2009 : 14).  

Pengertian lain tentang harga pokok produksi menurut Blocher, et 

all., (2007 : 147) disebutkan biaya produk (product costing) 

menjelaskan bahwa penentuan biaya produk merupakan proses 

pengakumulasian, pengklasifikasian dan pembebanan bahan langsung, 

tenaga langsung, dan biaya overhead pabrik ke produk atau jasa.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa harga 

pokok produksi adalah semua biaya, baik langsung maupun tidak 

lansung yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selama 

periode tertentu. 

 

2.4.2 Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi 

Pada dasarnya tujuan penentuan harga pokok produksi adalah 

untuk menentukan secara tepat jumlah biaya perunit produk jadi, 

sehingga dapat diketahui laba atau rugi suatu perusahaan per periode.  

Menurut Mulyadi (2007:41) manfaatdari penentuan harga pokok 

produksi secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Harga Jual Produk 

Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk 

memenuhi persediaan di gudang dengan demikianbiaya produksi 

dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi 

biaya produksi per satuan produk. Penentuan harga jual produk, 
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biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang 

dipertimbangkan disamping data biaya lain serta data non biaya. 

2. Memantau Realisasi Biaya Produksi 

Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang 

sesungguhnya dikeluarkan dibandingkan dengan rencana produksi 

yang telah ditetapkan, oleh sebab itu akuntansi biaya digunakan 

dalam jangkawaktu tertentu untuk memantau apakah produksi 

mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang 

diperhitungkan sebelumnya. 

3. Menghitung Laba Rugi Periodik 

Guna mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran 

perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto. 

Manajemen memerlukan ketepatan penentuan laba periodik, 

sedangkan laba periodikyang tepat harus berdasarkan informasi 

biaya dan penentuan biaya yang tepat pula. 

4. Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi dan Produk 

Dalam Proses yang Disajikan dalam Neraca. 

Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban 

perperiode,  manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugiyang menyajikan harga pokok 

persediaan produk jadi dan harga pokok yang padatanggal neraca 

masih dalam proses. Berdasarkan catatan biaya produksi yang 

masih melekat pada produk jadi yang belum di jual pada tanggal 

neraca serta dapat diketahui biaya produksinya. Biaya yang melekat 



31 
 

pada produk jadi pada tanggal neraca disajikan dalam harga pokok 

persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk 

yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan disajikan 

dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. 

 

2.4.3 Penentuan Harga Pokok Produksi 

Beberapa metode penentuan Harga Pokok Produksi telah 

ditemukan oleh beberapa ahli di bidang akuntansi, salah satunya 

menurut Blocher, et all., (2007 : 147-149) mengklasifikasikan beberapa 

sistem penentuan biaya produk yang pemilihannya tergantung pada 

sifat industri dan produk atau jasa, strategi perusahaan dan informasi 

manajemen yang dibutuhkan, biaya dan manfaat untuk memperoleh, 

merancang, memodifikasi, dan mengoperasikan sistem tertentu. 

Blocher, et all., (2007 : 147-149) mengklasifikasikan beberapa jenis 

penentuan biaya produk yaitu : 

1. Metode Akumulasi Biaya 

 Sistem Biaya Berdasarkan Pesanan (Job Order Costing) 

Sistem biaya berdasarkan pesanan menjadikan pesanan atau satu 

batch produk atau jasa sebagai objek biaya. Hal ini berarti tujuan 

penentuan biaya produk berdasarkan pada pembebanan semua 

biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk ke pesanan. 

Sistem ini biasa digunakan oleh perusahaan yang mempunyai 

banyak jenis produk yang berbeda. Sistem biaya pesanan sesuai 

dengan lingkungan perusahaan dimana biaya dapat 

diidentifikasikan dengan jelas pada produk, batch, kontrak, atau 

proyek tertentu. 

 Sistem Biaya Berdasarkan Proses (Process Costing) 

Sistem biaya proses menjadikan proses produksi atau 

departemen menjadi objek biaya. Contohnya, divisi pabrikasi 

logam dan divisi perakitan mungkin saja merupakan pusat biaya. 

Sistem berdasarkan proses biasa digunakan oleh perusahaan 

yang mempunyai produk yang homogen yang memproduksi satu 

atau beberapa jenis produk secara masal. 
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2. Metode Pengukuran Biaya 

Biaya dalam sistem pesanan maupun proses dapat diukur sebesar 

jumlah biaya sesungguhnya, normal atau standar. 

 Sistem Biaya Sesungguhnya (Actual Costing System) 

Sistem biaya sesungguhnya menggunakan jumlah biaya yang 

sesungguhnya dikeluarkan untuk menghasilkan produk, yang 

meliputi biaya untuk bahan langsung, tenaga langsung, dan 

overhead pabrik. Sistem biaya sesungguhnya jarang digunakan 

karena sistem tersebut dapat menghasilkan biaya per unit yang 

berfluktuasi dari periode ke periode bahkan dari batch ke catch. 

Fluktuasi ini dapat menimbulkan masalah yang serius dalam 

penentuan harga jual, keputusan menambah/menghentikan lini 

produk, dan evaluasi pada akhir periode. Sistem biaya 

sesungguhnya tidak dapat menyediakan informasi tentang biaya 

produk per unit yang akurat secara tepat waktu. 

 Sistem Biaya Normal (Normal Costing) 

Sistem biaya normal menggunakan biaya sesungguhnya untuk 

bahan langsung dan tenaga kerja langsung, dan biaya normal 

untuk biaya overhead pabrik menggunakan tarif yang ditentukan 

di muka. Tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka 

dibebankan ke pusat biaya berdasarkan tarif biaya overhead 

pabrik dan aktivitas pusat biaya. Tarif biaya overhead diperoleh 

dengan membagi biaya overhead yang dianggarkan pertahun 

dengan volume atau tingkat aktivitas yang dianggarkan. Sistem 

biaya normal memberikan taksiran biaya untuk memproduksi 

setiap batch produk secara tepat waktu. 

 Sistem Biaya Standar (Standart Costing) 

Sistem biaya standar menggunakan tarif standar (biaya) dan 

kuantitas untuk ketiga jenis biaya produksi (bahan baku, tenaga 

kerja langsung dan overhead pabrik). Biaya standar merupakan 

target biaya yang ditetapkan di muka yang seharusnya dicapai 

oleh perusahaan. Sistem biaya standar merupakan alat yang baik 

untuk pengendalian biaya, evaluasi kinerja, dan perbaikan 

proses dalam berbagai lingkungan. 

3. Metode Pembebanan Biaya Overhead 

 Sistem Tradisional (Traditional Costing) 

Sistem penentuan biaya produk tradisionak sering 

mengalokasikan biaya overhead ke produk atau pesanan 

berdasarkan cost driver volume, seperti biaya tenaga kerja 

langsung atau jam kerja langsung. Alokasi biaya overhead 

berdaarkan jam kerja langsung atau jam mesin dapat 

menyebabkan distorsi yang serius dalam penentuan biaya 

produk, yaitu biaya produk mungkin terlalu tinggi atau terlalu 

rendah. Hal ini dikarenakan beberapa biaya overhead pabrik 

bukan merupakan biaya berbasis volume.  

 Sistem Berdasarkan Aktivitas (Activity Based Costing) 

Sistem biaya berdasarkan aktivitas mengalokasikan biaya 

overhead ke produk dengan menggunakan kriteria sebab – 
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akibat dengan cost driver majemuk. Sistem ini menggunakan 

cost driver berbasis volume dan cost driver yang tidak berbasis 

volume supaya dapat mengalokasikan biaya overhead pabrik 

secara lebih akurat ke produk yang mendasarkan konsumsi 

sumber daya pada berbagai aktivitas. 

4. Perlakuan Biaya Overhead Tetap 

 Sistem Biaya Variabel (Variable Costing) 

Sistem biaya variabel hanya memasukkan biaya produksi 

variabel dalam biaya produk dan memperlakukan biaya 

overhead tetap sebagai biaya periode (beban). Sistem biaya 

variabel untuk tujuan perencanaan dan pengendalian manajerial 

internal 

 Sistem Biaya Penuh (Full Costing) 

Sistem biaya penuh memasukkan atau menyerap seua biaya 

produksi, baik yang tetap maupun variabel. Sistem biaya penuh 

disyaratkan untuk tujuan pelaporan kepada pihak luar.  

 

 

2.5 Job Order Costing 

2.5.1 Pengertian Job Order Costing 

Perusahaan menelusuri jumlah biaya dan biaya per unit untuk 

sejumlah alasan, termasuk pembuatan laporan keuangan, penentuan 

profitabilitas, dan pengambilan keputusan. Sistem akuntansi yang 

digunakan dalam penghitungan biaya bergantung pada jenis produk 

atau jasa yang dihasilkan. Perusahaan manufaktur dan jasa dapat 

dibagi menjadi dua jenis utama yaitu perusahaan berdasarkan pesanan 

(job order) yang memproduksi produk atau jasa yang unik, dan 

perusahaan proses yang memproduksi produk atau jasa yang relatif 

homogen (Hansen dan Mowen, 2009 : 292). 

Sistem penghitungan berdasarkan pesanan (Job-Order Costing) 

digunakan untuk perusahaan yang memproduksi berbagai produk 

selama periode tertentu. Perusahaan yang beroperasi dalam industri 



34 
 

berdasarkan pesanan, memproduksi banyak jenis produk atau jasa 

yang cukup berbeda antara yang satu dengan yang lain. Produk 

khusus atau produk yang dibuat menurut pesanan termasuk dalam 

kategori ini, begitu juga pesanan yang menyediakan jasa yang berbeda 

kepada pelanggan (Garisson, et all., 2008 : 123). 

Job Order Costing bagi perusahaan yang produksinya 

berdasarkan pesanan mempunyai manfaat yang disebutkan oleh 

Mulyadi (2009 : 41) sebagai berikut : 

 Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pesanan 

 Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan 

 Memantau realisasi biaya produksi 

 Menghitung laba atau rugi tiap pesanan 

 Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk 

dalam proses yang disajikan dalam neraca 

 

Job Order Costing mempunyai keuntungan dan kelemahan bagi 

perusahaan yang menerapkannya. Menurut Mulyadi (2009 : 48) 

keuntungan yang diberikan Job Order Costing adalah sebagai berikut: 

 Memberikan struktur yang lengkap dalam hal ini terbatas pada 

direct cost yaitu direct material dan direct labour. 

 Tepat, lengkap, historis, sederhana dan mampu diperbandingkan.  

 Meningkatkan kemampuan untuk mengatur dan mengevaluasi 

prestasi historis dari bagian – bagian operasi, product lines, 

departemen fungsional dan staf manajemen dalam organisasi. 

 Kemampuan untuk mengendalikan operasi berjalan dengan 

mendeteksi dan menganalisa penyimpangan – penyimpangan atas 

kecenderungan historis dalam pola biaya. 

 Penambahan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan – kegiatan di masa yang akan datang dalam organisasi. 

 

Sedangkan kelemahan dari  Job Order Costing menurut 

Mulyadi (2009 : 48) adalah timbulnya pemborosan yang terjadi dalam 

memproduksi suatu pesanan atau kelompok pesanan dibebankan 

dalam job cost-nya. Pemborosan ini tidak dapat dipisahkan sehingga 
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tidak memungkinkan suatu perbandingan biaya – biaya yang 

seharusnya terjadi. 

 

2.5.2 Arus Biaya Job Order Costing 

Job Order Costing dimulai dengan adanya pesanan dari 

konsumen yang menginginkan produk dengan spesifikasi tertentu. 

Pesanan tersebut kemudian dicatat pada karto biaya pesanan yang 

terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead. Pada saat produksi telah selesai, total biaya yang telah 

dicatat dalam kartu biaya merupakan total biaya pesanan. Biaya rata-

rata per unit ditentukan dengan cara membagi total biaya pesanan 

dengan jumlah unit pesanan yang dihasilkan (Blocher, et all., 2007 : 

157). 

Semua kartu biaya yang dicatat dalam kartu biaya dimasukkan 

dalam rekening produk dalam proses. Rekening pembantu untuk 

rekening produk dalam proses (bahan baku langsung, tenaga kerja 

langsung, dan berbagai overhead pabrik) terdiri dari kartu-kartu biaya 

yang di dalamnya memuat biaya produksi selama atau sebelum 

periode pemrosesan pesanan. Jumlah kartu biaya sama dengan jumlah 

pada sisi debit rekening produk dalam proses. Jumlah ini merupakan 

biaya produksi total yang dibebankan. Jumlah ini dilaporkan dalam 

laporan biaya / harga pokok produksi (Blocher, et all., 2007 : 158). 
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2.6 Metode Full Costing dan Variable Costing  

Metode Full Costing dan Variable Costing merupakan metode 

penentuan harga pokok produksi secara tradisional. Namun keduanya masih 

banyak digunakan dalam penentuan harga pokok produksi khususnya pada 

perusahaan kecil karena kemudahan perhitungannya. Keduanya memiliki 

ciri dan karakteristik yang berbeda yang nantinya akan memberikan arahan 

pada perusahaan untuk menggunakan metode yang tepat sesuai jenis usaha. 

Menurut Mulyadi (2009 : 18), dalam penentuan harga pokok terdapat dua 

metode yaitu : 

2.6.1 Full costing method 

Dalam pendekatan full costing, untuk penentuan harga jual 

berdasarkan metode cost plus, pengertian harga adalah biaya untuk 

memproduksi satu unit produk ditambah dengan biaya non produksi. 

Full costing adalah penentuan harga pokok produk yang 

membebankan seluruh biaya produksi, baik  yang bersifat tetap, 

maupun variabel kepada produk (Mulyadi, 2009 : 378). 

Full Costing adalah metode penentuan harga pokok produk 

dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur 

harga pokok, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik 

tetap. Di dalam metode full costing, biaya overhead pabrik yang bersifat 

variabel maupun tetap, dibebankan kepada produk yang dihasilkan atas 

dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas 

dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu biaya 
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overhead pabrik tetap akan melekat pada harga pokok persediaan 

produk selesai yang belum dijual, dan baru dianggap sebagai biaya 

(elemen harga pokok penjualan) apabila produk selesai tersebut tidak 

dijual. 

Menurut metode full costing, karena produk yang dihasilkan 

ternyata menyerap jasa overhead tetap, walaupun tidak secara langsung, 

maka wajar apabila biaya tadi dimasukkan sebagai komponen 

pembentuk produk tersebut.  

Gambar 2.1 berikut ini menggambarkan unsur harga pokok 

produksi dengan metode full costing. 

Gambar 2.1 

Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing 

 

 
Sumber : Mulyadi, (2005 : 19) 

 

Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur - 

unsur biaya produksi sebagai berikut : 
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Persediaan awal     xxx 

Biaya bahan baku       xxx 

Biaya tenaga kerja langsung  xxx 

Biaya overhead pabrik variabel xxx 

Biaya overhead pabrik tetap  xxx 

Total biaya produksi     xxx 

Persediaan akhir               (xxx) 

Harga pokok produksi     xxx 

Dengan demikian harga pokok produksi yang dihitung dengan 

pendekatan full costing terdiri dari unsur biaya produksi (biaya bahan 

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

biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan biaya non produksi 

(biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum). 

Mulyadi (2005:21) menyatakan bahwa dalam pendekatan full 

costing, berbagai pengorbanan sumber ekonomi ini disajikan dalam 

laporan laba-rugi yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu: 

1. Pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi, yang dikelompokkan dengan judul “biaya 

produksi”. 

2. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk 

jadi, yang dikelompokkan dengan judul “biaya pemasaran”. 

3. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan 

pemasaran produk, yang kemudian dikelompokkan dengan judul 

“biaya administrasi dan umum”. 
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2.6.2 Variable Costing Method 

Menurut Mulyadi (2005 : 22) Variable Costing merupakan satu 

metode penentuan cost produk yang membebankan hanya biaya 

produksi yang berperilaku variabel saja kepada produk. Jika perusahaan 

menggunakan pendekatan variable costing dalam penentuan cost 

produknya, full cost merupakan total biaya variabel (biaya bahan baku 

+ biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead pabrik variabel + biaya 

administrasi dan umum variabel + biaya pemasaran variabel ditambah 

dengan total biaya tetap (biaya overhead pabrik tetap + biaya 

administrasi dan umum tetap + biaya pemasaran tetap). 

Variable costing adalah biaya yang dalam jumlah total, bervariasi 

secara proporsional terhadap perubahan output. Oleh karena itu biaya 

variabel naik ketika output naik dan akan turun ketika output turun.  

Variable costing adalah biaya produksi yang berubah – ubah 

sesuai dengan output yang diperlakukan sebagai harga pokok. Pada 

umumnya terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan 

overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik tetap tidak 

diperlakukan sebagai unsur harga pokok. Biaya per unit produk dalam 

persediaan atau harga pokok penjualan dengan metode variabel costing 

tidak mengandung biaya overhead tetap. Variable costing lebih 

menggambarkan bagaimana cara harga pokok produk dihitung pada 

saat laporan laba rugi disusun dengan pendekatan kontribusi.  

Gambar 2.2 menggambarkan unsur harga pokok produksi dengan 

metode variable costing. 
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Gambar 2.2  

Harga Pokok Produksi Dengan Metode Varible Costing 

 

 
Sumber : Mulyadi, (2005 : 19) 

 

Metode variabel costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai 

berikut: 

Persediaan awal     xxx 

Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja langsung    xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  xxx 

Total biaya produksi     xxx 

 

Persediaan akhir     (xxx) 

Harga pokok produksi      xxx 

Dengan demikian harga pokok produksi yang dihitung dengan 

pendekatan variabel costing terdiri dari unsur harga pokok produksi 

variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya 

overhead pabrik variabel) ditambah dengan biaya non produksi variabel 

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

biaya administrasi dan umum tetap). 

 

2.7 Harga Jual 

2.7.1 Pengertian Harga Jual 

Salah satu keputusan yang sulit dihadapi suatu perusahaan adalah 

menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama 

bagi setiap perusahaan yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, 

permintaan, dan laba. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor 

tersebut berbeda sesuai dengan sifat produk, pasarnya, dan tujuan 

perusahaan. 

Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. 

Pada perusahaan-perusahaan kecil harga biasanya ditetapkan oleh 

manajemen puncak bukannya oleh bagian pemasaran. Sedangkan pada 

perusahaan-perusahaan besar penetapan harga biasanya ditangani oleh 

manajer divisi dan lini produk. Bahkan disini manajemen puncak juga 

menetapkan tujuan dan kebijakan umum penetapan harga serta 

memberikan persetujuan atas usulan harga dari manajemen 

dibawahnya. 

Mulyadi dalam bukunya menyatakan bahwa: “Pada prinsipnya 

harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba 

yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah Mark-

up.” 
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Selain itu Hansen & Mowen mengemukakan bahwa “Harga jual 

adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada 

pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau 

diserahkan”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah 

sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu 

barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan 

perusahaan, karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan oleh 

perusahaan salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat 

konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk 

produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan 

kualitas produk suatu barang, dan harga tersebut dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumen. 

 

2.7.2 Tujuan Penetapan Harga Jual 

Pengambilan keputusan mengenai penetapan harga jual, 

perusahaan terlebih dahulu merumuskan tujuan penetapan harga jual 

tersebut. Tujuan penetapan harga jual ini merupakan dasar atau 

pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kebijaksanaan harga jual. 

Makin jelas tujuan penetapan harga jual makin rendah jual ditetapkan 

berbeda-beda sesuai dengan tujuan pokok perusahaan yang berbeda 

pula. Menurut Simamora (2000:575) menyatakan ada 4 tujuan 

penetapan harga jual, antara lain sebagai berikut :  
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1. Memaksimalkan Laba atau Keuntungan  

Salah satu tujuan lazim dalam penetapan harga jual adalah untuk 

memperoleh laba yang maksimum. Banyak organisasi yang 

membutuhkan laba usaha untuk memuaskan komunitas pemegang 

saham dan penyediaan dana ekspansi dalam mengembangkan 

produk dalam rangka memaksimalkan laba usaha dibutuhkan data 

jumlah unit yang dijual padaharga jual yang berbeda ditambah 

estimasi biaya variabel dan biaya tetap.  

2. Memaksimalkan Pendapatan  

Demi mendapatkan pertumbuhan pasar, sering perusahaan besedia 

untuk mengorbankan sedikit keuntungan demi meningkatkan 

volume penjualan. Beberapa perusahaan berpendapat dan yakin 

lebih mudah memaksimalkan penjualan dari pada memaksimalkan 

keuntungan yang sifatnya lebih abstrak. Harga jual yang lebih 

rendah serta diiringi dengan memaksimalkan pendapatan dapat pula 

digunakan supaya kompetitor tidak dapat memasuki pasar.  

3. Memaksimalkan Pangsa Pasar  

Tujuan memaksimalkan pangsa pasar untuk mendapatkan posisi 

pasar akan mengorbankan berbagai keuntungan dan pendapatan. 

Rancangan ini biasanya dipakai untuk menerobos pasar baru. 

Volume unit pasar yang maksimal biasanya penting dalam situasi 

dimana data penjualan unit dan angka-angka pasar dari keseluruhan 

bisnis dalam upaya menopang citranya. Terlepas dari apapun 

imbasnya terhadap laba usaha. Memaksimalkan pangsa pasar paling 
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baik dipakai disaat perusahaan mempunyai arus kas dari lini produk 

lain yang digunakan untuk mensubsidikan silang, Perbaikan produk 

dan ekspansi fasilitas produk.  

4. Kepemimpinan Mutu  

Tujuan penetapan harga jual lain adalah untuk menopang suatu 

citra, seperti pemimpin mutu di sebuah pasar. Beberapa pelanggan 

menggunakan harga jual sebagai indikator mutu. Para pembeli 

cenderung menyukai produk berharga jual mahal. Mana kal harga 

jual merupakan sau-satunya informasi yang tersedia, ketika mereka 

yakin bahwa mutu dari meraka yang tersedia adalah berbagai secara 

signifikan, dan pada saat perbedaan harga jual diantara merk-merk 

yang ada adalah besar. Konsekuensinya harga jual suatu produk 

yang sesuai dapat memberikan persepsi di benak konsumen bahwa 

harga jual produk di perusahaan yang bermutu tinggi. 

 

2.7.3 Metode Penetapan Harga Jual 

Salah satu kebijakan perusahaan yang penting adalah keputusan 

untuk menetapkan harga jual atas produknya agar profitable dan 

markable. Jika harga ditentukan terlalu tinggi, pembeli akan 

menghindari pembelian produk perusahaan. Jika harga yangditentukan 

terlalu rendah, biaya perusahaan mungkin tidak tertutupi. Banyak faktor 

yang mempengaruhi penentuan harga jual selain biaya daripembuatan 

produk itu sendiri. Harga jual ini harus disesuaikan dengan jenis 

perusahaan, produk, dan pasarnya. 
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Menurut Garisson (2009 : 531) pendekatan yang umum dalam 

penentuan harga adalah Markup biaya. Markup produk adalah 

perbedaan antara harga jual dengan biayanya yang biasa dinyatakan 

sebagai presentase dari biaya 

Harga Jual = Biaya + (Presentase Markup x Biaya) 

Menurut Garisson (2009 : 532) beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan dalam penentuan harga antara lain : 

1. Harga Memaksimalkan Laba 

Penentuan harga merupakan tindakan menyeimbangkan yang sulit, 

karena harga yang lebih tinggi menghasilkan pendapatan per unit 

lebih banyak tetapi menyebabkan penjualan menurun. Elastisitas 

harga permintaan yaitu sensitivitas unit penjualan untuk mengubah 

harga yang menjadi elemen kunci dalam penetapan harga. 

Elastisitas harga ( d) untuk produk atau jasa dapat diestimasikan 

dengan menggunakan rumus berikut : 

ln(1 + % perubahan kuantitas terjual) 

            ( d) =  

ln(1 + % perubahan harga) 

 

Sumber : Garrison, (2009 : 532) 

Elastisitas permintaan tersebut selanjutnya digunakan dalam 

menghitung harga jual yang memaksimalkan laba perusahaan. Harga 

yang memaksimalkan laba dapat ditentukan dengan menaikkan biaya 

variabel dengan menggunakan rumus berikut ini : 

Markup harga memaksimalkan laba atas biaya variabel = ( 
  

    
 )- 1 
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Harga memaksimalkan laba = ( 
  

    
 ) biaya variabel per unit. 

Menentukan harga untuk memaksimalkan laba merupakan masalah 

yang sulit, tetapi pada umumnya markup diatas biaya harus lebih 

tinggi untuk produk yang pembelinya tidak sensitif terhadap 

perubahan harga atau dikatakan inelastis. 

2. Biaya penyerapan dalam penentuan harga jual biaya plus 

Basis biaya pada perhitungan biaya penyerapan untuk penentuan harga 

jual biaya plus adalah biaya produk per unit perhitungan biaya 

penyerapan, bukan biaya variabel. Langkah pertama yang dilakukan 

adalah menghitung biaya produk per unit selanjutnya menentukan 

presentase markup. Presentase markup bisa jadi merupakan aturan 

umum yang diterapkan secara luas dalam industri atau hanya tradisi 

perusahaan atau mungkin berasal dari perhitungan eksplisit. Markup 

diatas biaya ideal seharusnya dietentukan oleh kondisi pasar. Namun, 

pendekatan populer menyebutkan bahwa markup didasarkan pada 

biaya dan laba yang diinginkan perusahaan. Alasannya adalah markup 

harus cukup besar untuk menutup biaya penjualan, umum, 

administratif dan memberikan pengembalian atas investasi yang 

memadai. Dengan perkiraan unit penjualan, presentase markup biaya 

penyerapan dapat dihitung sebagai berikut : 

Presentase markup = (ROI yang diinginkan x Investasi + Biaya penjualan, umum 

& administrasi) 

                          Unit penjualan x Biaya produk per unit 

 

Sumber : Garrison, (2009 : 533) 
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3. Biaya Target 

Dalam sejumlah kasus, perusahaan telah tahu berapa harga yang 

sebaiknya dibebankan dan masalahnya adalah mengembangkan produk 

yang dapat dipasarkan dengan menggunakan harga yang diinginkan. 

Perusahaan disini akan menggunakan perhitungan biaya target untuk 

menentukan harga dimana proses penentuan biaya maksimum yang 

dimungkinkan untuk suatu produk baru dan kemudian 

mengembangkan contoh yang dapat dibuat dengan menguntungkan 

berdasarkan angka biaya target maksimum tersebut. Biaya target untuk 

suatu produk dihitung dengan mulai pada harga jual yang diantisipasi 

dan kemudian menguranginya dengan laba yang diinginkan, sebagai 

berikut : 

Biaya target = Harga jual yang diantisipasi – Laba yang diinginkan 

  Sumber : Garrison, (2009 : 534) 

Alasan menggunakan perhitungan biaya target antara lain sebagai 

berikut : 

 Banyak perusahaan mempunyai pengendalian yang kurang atas 

harga daripada yang mereka kira. Pasar benar-benar menentukan 

harga, dan perusahaan mencoba mengabaikan, yang berarti 

mengambil resiko bahaya. 

 Kebanyakan biaya produk ditentukan pada tahap perancangan.   

Menurut Mulyadi (2001:348) metode penentuan harga jual dibagi 

kedalam beberapa metode, diantaranya adalah: 

 



48 
 

1. Penentuan harga jual normal (normal pricing) 

Dalam keadaan normal, manajer penentu harga jual 

memerlukan informasi biaya penuh masa yang akan datang sebagai 

dasar penentu harga jual produk atau jasa. Harga jual suatu produk 

harus dapat menutup biaya taksiran biaya penuh produk atau jasa 

tersebut ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual produk atau 

jasa dalam keadaan normal ditentukan dengan formula sebagai 

berikut: 

Harga Jual = Taksiran Biaya Penuh +Laba Yang Diharapkan 

Terdapat dua unsur yang diperhitungkan dalam penentuan 

harga jual tersebut diatas, yaitu; taksiran biaya penuh dan laba yang 

diharapkan. Taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan dua 

pendekatan, yaitu; pendekatan Full Costing dan Variable Costing. 

Dalam pendekatan Full Costing taksiran biaya penuh yang dipakai 

sebagai dasar penentuan harga jual terdiri atas unsur sebagai 

berikut: 

Unsur Biaya Penuh Dengan Pendekatan Full Costing 

Biaya bahan baku    XXX 

Biaya tenaga kerja langsung   XXX 

Biaya overhead pabrik   XXX 

 

Taksiran total biaya produksi     XXX 

 

Biaya administrasi dan umum   XXX 

Biaya pemasaran    XXX 

 

Taksiran total biaya komersial    XXX 

  

Taksiran biaya penuh      XXX 
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Sedangkan dalam pendekatan Variable Costing taksiran biaya 

penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dari 

unsur sebagai berikut: 

Unsur Biaya Penuh dengan Pendekatan Variable Costing 

Biaya variabel: 

Biaya bahan baku    XXX 

Biaya tenaga kerja langsung   XXX 

Biaya overhead pabrik variabel  XXX 

 Taksiran total biaya produksi variabel  XXX 

Biaya administrasi dan umum   XXX 

Biaya pemasaran    XXX 

 Taksiran total biaya variabel    XXX 

Biaya tetap:  

Biaya overhead pabrik tetap   XXX 

Biaya administrasi dan umum tetap  XXX 

Biaya pemasaran tetap   XXX 

 

Taksiran total biaya tetap     XXX 

Taksiran biaya penuh      XXX 

 

Pada laba yang diharapkan dihitung berdasar investasi yang 

ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Untuk 

memperkirakan laba yang akan ditentukan manajer perlu 

mempertimbangkan hal dibawah ini: 

a. Cost Of Capital, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Besarnya Cost Of 

Capital dipengaruhi oleh sumber aktiva yang ditanamkan dalam 

perusahan.   

b. Resiko bisnis, semakin besar resiko bisnis yang di hadapi oleh 

perusahaan, semakin besar persentase yang ditambahkan pada 

Cost Of Capital di dalam memperhitungkan laba yang 

diharapkan. 
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c. Besarnya Capital Employed, semakin besar investasi yang 

ditanamkan dalam memproduksi dan memasarkan produk atau jasa, 

maka semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan 

harga jual. 

Perhitungan harga jual dapat dibedakan menurut 

pendekatannya, yaitu pendekatan Full Costing dan pendekatan 

Variable Costing. Rumus perhitungan harga jual atas dasar biaya 

secara umum dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

 

Harga jual per unit = biaya yang berhubungan   +   persentase Mark Up 

                                       langsung dengan volume  

                                       (per unit) 

 

Persentaase Mark Up = 

produk eoleh volum          

 langsung idipengaruh yang biaya

produk eoleh volum langsung       diharapkan

 idipengaruh tidak yang biaya            yang laba


  

 

Rumus perhitungan harga jual dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 
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Gambar 2.3 

Rumus Perhitungan Harga Jual Menurut Pendekatan Full Costing 

 

 

Harga jual per unit = biaya yang            +   persentase  

                                     berhubungan             Mark Up 

                                     langsung  

                                     dengan volume  

                                    (per unit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mulyadi 2001:352)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya produksi per unit: 

- biaya bahan baku per 
unit 

- biaya tenaga kerja 
langsung per unit 

- biaya overhead pabrik 
per unit 

Laba yang   + biaya  yang tidak  

Diharapkan    dipengaruhi  

                       langsung oleh  

                       volume produk 

  

biaya yang dipengaruhi langsung  

          oleh volume produk 

 

Biaya produksi: 

- biaya bahan baku 
- biaya tenaga kerja langsung 
- biaya overhead pabrik 

% X aktiva penuh 

Biaya nonproduksi: 

- biaya administrasi 
dan umum 

- biaya pemasaran 
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Gambar 2.4 

Rumus Perhitungan Harga Jual Menurut Pendekatan Variable Costing 

 

 

Harga jual per unit = biaya yang            +   persentase  

                                     berhubungan             Mark Up 

                                     langsung  

                                     dengan volume  

                                    (per unit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mulyadi 2001:354)  

2. Penentuan harga jual dalam Cost-Type Contract 

Cost Type Contract adalah kontrak pembuatan produk atau 

jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa 

pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya 

yang dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang 

dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya 

tersebut. Perhitungan menurut Cost Type Contract dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

Laba yang   + biaya  yang tidak  

Diharapkan    dipengaruhi  

                       langsung oleh  

                       volume produk 

  

biaya yang dipengaruhi langsung  

          oleh volume produk 

 

Biaya veraibel per unit: 

- biaya bahan baku per unit 
- biaya tenaga kerja langsung per unit 
- biaya overhead pabrik variabel per 

unit 
- biaya adm & umum variabel per unit 
- biaya pemasaran variabel per unit 

Biaya veriabel: 

- biaya bahan baku 
- biaya tenaga kerja langsung 
- biaya overhead pabrik variabel 
- biaya adm & umum variabel 
- biaya pemasaran variabel 

% X aktiva penuh 

Biaya tetap: 

- biaya overhead pabrik tetap 
- biaya adm & umum tetap 
- biaya pemasaran tetap 
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Perhitungan Harga Jual yang Dibebankan Kepada Pemilik Proyek 

dalam Cost Type Contract 

Total biaya penuh proyek     XXX 

Laba (% X total biaya penuh proyek)    XXX 

 

Harga jual yang dibebankan kepada pemilik proyek  XXX 

 

3. Penentuan harga jual pesanan khusus (Special Order Pricing) 

Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh 

perusahaan diluar pesanan reguler perusahaan. Biasanya harga 

yang diminta Customer adalah harga dibawah harga jual normal, 

karena biasanya pesanan khusus mencakup jumlah yang besar. 

Dalam mempertimbangkan penerimaan pesanan khusus informasi 

akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai 

landasaan penentuan harga jual. Bentuk perhitungan menurut 

pesanan khusus dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Perhitungan Harga Jual Menurut Pesanan Khusus 

Total harga jual dari pesanan khusus (Kg X @ Rp)  XXX 

Total biaya variabel untuk menghasilkan  

    pesanan khusus (Kg X @ Rp)    XXX 

 

Laba kontribusi      XXX 

 

 

4. Penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah 

Harga jual produk atau jasa yang diatur oleh pemerintah 

ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang 

ditambah dengan laba yang diharapkan. Dalam penentuan harga 
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jual yang diatur oleh pemerintah biaya penuh masa yang akan 

datang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual dihitung dengan 

menggunakan salah satu pendekatan yaitu pendekatan Full Costing 

dan Variable Costing. Dalam hal ini pendekatan Full Costing saja 

yang dipakai karena pendekatan Variable Costing tidak diterima 

sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Formula penentuan harga 

jual yang diatur oleh peraturan pemerintah berdasarkan pendekatan 

Full Costing dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Penentuan Harga Jual yang Diatur oleh Peraturan Pemerintah 

Berdasarkan Pendekatan Full Costing 

Perhitungan mark up: 

Biaya administrasi dan umum     XXX 

Biaya pemasaran      XXX 

Laba yang diharapkan (% X total aktiva)   XXX 

 

Jumlah        XXX 

Biaya produksi      XXX 

 

Persentase mark up      XX % 

 

Perhitungan harga jual:   

Biaya produksi      XXX 

Mark up (% X biaya produksi)    XXX 

 

Jumlah harga jual      XXX 

Volume produksi      XXX 

 

Harga jual per Kg      XXX 
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2.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Menurut Riduwan (2004:25) Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran 

dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telah 

penelitian. Kerangka pikir berperan penting dalam menggambarkan secara 

tepat mengenai fenomena yang akan diteliti, serta menggambarkan tentang 

cara yang akan digunakan dalam suatu penelitian.  

Kerangka penelitian dalam penelitian ini telah disusun secra sistematis 

dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 

Kerangka Pikir 

 

 Masalah manajemen keuangan dinilai menjadi kelemahan utama pelaku 

usaha kecil menengah (UKM) dalam mengembangkan bisnisnya. 
 

 

                                                Harry Handmade Shoes 
 

 

                                  Metode Penetapan Harga Pokok Produksi 
 

   

 

 

 

 

    Perbandingan Biaya  

                                     Produksi dengan kedua metode 

   

                                                  Analisis Laba 

   

       KESIMPULAN 

Metode Penghitungan Biaya 

Produksi yang Digunakan 

Harry Handmade Shoes 

 

 Metode Job Order Costing 


