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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Didalam melakukan penelitian, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu 

yang mempunyai persamaan dan perbedaan,diantaranya sebagai berikut : 

1. PradanaSetiadi, David P.E. Saerang, TreesjeRuntu (2014) 

Tujuan penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui pengklasifikasian 

biaya yang diterapkan dalam perhitungan harga pokok produksi, untuk 

mengetahui perhitungan harga pokok produksi perusahaan dalam penentuan harga 

jual dan mengetahui perhitungan/penentuan harga jual produk yang diterapkan 

oleh CV. Minahasa Mantap Perkasa. 

Hasil penelitian pada penelitian ini adalah pengumpulan biaya produksi 

yang dilakukan dengan metode harga pokok produksi dengan pendekatan full 

costing, tujuannya untuk memenuhi suatu persediaan dan jumlahnya sama dari 

waktu ke waktu. 

Persamaan menggunakan perhitungan harga pokok produksi (HPP) 

didalam menentukan harga jual dalam suatu produk. 

Perbedaan didalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini bahwa 

penelitian terdahulu suatu pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan 

adalah metode harga pokok proses (process cost method) sedangkan penelitian ini 

tidak menggunakan pengumpulan harga pokok produksi dengan metode harga
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pokok proses (process cost method) melainkan menggunakan metode job order 

costing. 

2. Helmina Batubara (2013) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengalokasian 

dan perhitungan harga pokok produksi metode full costing.Pada UD. Istana 

Alumunium. 

Hasil penelitian yang dilakukan metode penentuan harga pokok produksi 

oleh perusahaan bahwa memasukan semua biaya ke dalam biaya produksi yaitu 

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

Persamaan didalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah 

sumber data yang didapatkan yaitu data primer hasil wawancara yang dilakukan 

kepada pemilik perusahaan dan observasi.  

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian, Penelitian 

terdahulu menggunakan objek UD. Istana Aluminium yaitu perusahaan yang 

memproduksi etalase kaca dan aluminium dan penelitian saat ini menggunakan 

penelitian UKM Anugrah Alam. 

3. SittyRahmiLasena (2013) 

 Didalam penelitian mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengenalkan 

penentuan harga pokok produksi objek penelitian pada PT. Dimembe Nyiur 

Agripro. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi, dan data yang digunakan 

adalah data kualitatif yang merupakan data bentuk angka. 

 Hasil analisa yang ada didalam penelitian ini adalah menerapkan metode 

full costing didalam menentukan harga pokok produksi, dimana dalam 
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menghitung harga pokok produksi perusahaan membebankan semua unsur biaya 

produksi dengan berdasarkan biaya yang terjadi dalam proses produksi. 

 Persamaan didalam penelitian terdahulu ataupun penelitian saat ini adalah 

membahas tentang penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

Perbedaan pada penelitian terdahulu menggunakan perhitungan PPh 

Badan Pasal 25 yang erat kaitannya dengan penerimaan bruto dan biaya-biaya 

yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Sedangkan untuk 

penelitian sekarang tidak menggunakan perhitungan PPh Badan Pasal 25. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian biaya 

 Mulyadi (2010:6) menyatakan bahwa persoalan biaya tidak bisa 

dipisahkan dari kegiatan perusahaan, baik yang berhubungan secara langsung atau 

tidak langsung dengan barang ataupun jasa yang dihasilkan. Selain itu juga biaya 

merupakan salah satu informasi yang sangat penting didalam pengelolaan 

perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan yang dihadapkan pada masalah 

biaya akan mengembangkan konsep dan istilah biaya menurut kebutuhannya 

masing-masing, karena biaya dapat dipandang berdasarkan kondisi dan tujuan 

yang berbeda. Namun pada dasarnya biaya adalah harga pokok yang 

dimanfaatkan untuk memperoleh suatu pendapatan. Dalam literature akuntansi 

dikenal dua istilah yaitu biaya (cost) dan beban (exspense), kedua istilah tersebut 

diterjemahkan sebagai biaya walaupun sebenarnya dalam ilmu akuntansi 

pengertian cost dan exspense berbeda.  
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 Sebagai harga pokok, biaya dapat diukur atau merupakan harga pertukaran 

atas sumber ekonomis yang dikorbankan atau diserahkan untuk mendapatkan 

suatu barang, jasa atau aktiva. Tetapi kadang-kadang juga diukur berdasarkan 

harga pasar dan aktiva yang didapat. Sedangkan biaya sebagai beban adalah 

apabila pengorbanan yang diperlukan itu terjadi dalam rangka merealisasikan 

pendapatan. Demikian, jika dari cara bagaimana perusahaan pada umumnya 

berupaya untuk menghasilkan laba, maka perbedaan antara harga pokok dan 

beban semata-mata terletak pada faktor waktu.  

 Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Mulyadi (2010:8) 

menyatakan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi, sedangkan terjadi atau yang kemungkinan 

akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dari definisi, dapat disimpulkan bahwa biaya 

dapat didefinisikan atau diartikan dalam dua kategori, yaitu secara sempit dan 

luas. 

 Definisi atau pengertian biaya dalam arti sempit, merupakan pengorbanan 

sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, sedangkan dalam arti luas, definisi 

atau pengertian biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dapat 

diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya dapat digolongkan menjadi beberapa 

golongan atas dasar yaitu sebagai berikut. 

1. Objek pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. 
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2. Fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan terdapat tiga fungsi pokok, yaitu : 

a. Biaya produksi 

Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi barang jadi.  

b. Biaya pemasaran  

Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

pemasaran produk. 

c. Biaya administrasi dan umum 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk mengkoordinasi 

kegiatan produksi dan pemasaran. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya 

adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya langsung terdiri dari 

biaya bahan baku (BBB) dan biaya tenaga kerja langsung (BTKL). 

4. Atas dasar tingkah lakunya terhadap perubahan volume kegiatan.  

a. Biaya variable, adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan.  

b. Biaya semi variable, adalah biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Pada biaya ini mengandung unsur 

biaya tetap dan biaya variable. 

c. Biaya tetap, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 

volume kegiatan tertentu.  
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d. Biaya semi fixed, adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 

volume kegiatan produksi tertentu. 

5. Atas dasar jangka waktu manfaatnya 

a. Pengeluaran modal (capital expenditures) adalah biaya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.  

b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) adalah biaya yang 

hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadi pengeluaran 

tersebut. 

6. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

Biaya dapat dihubungkan dengan sesuatu yang dibiayai atau objek 

pembiayaan. Jika perusahaan mengolah bahan baku menjadi produk jadi, 

maka sesuatu yang dibiayai tersebut adalah produk. Sedangkan jika 

perusahaan menghasilkan jasa maka sesuatu yang dibiayai tersebut adalah 

jasa. Dalam hubungan dengan sesuatu yang dibiayai tersebut biaya dibagi 

menjadi dua golongan yaitu : 

1. Biaya langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang 

dibiayai. Contohnya biaya makan dan biaya minum. 

2. Biaya tidak langsung (Indirect Cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya dikarenakan 

oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya biaya gaji dan upah, biaya 
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kebersihan, biaya laundry, biaya listrik dan telepon, biaya depresiasi 

gedung. 

2.2.2 Akuntansi biaya 

  Suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dalam 

melaporkan hasil dari penjualan produk berupa barang atau jasa dengan cara-cara 

tertentu serta penafsiran terhadapnya. 

2.2.3 Pengertian harga pokok produksi 

Mulyadi (2012:23) harga pokok produksi atau products cost merupakan 

elemen penting untuk menilai suatu keberhasilan (performance) dari perusahaan 

dagang maupun manufaktur. Harga pokok produksi mempunyai kaitan erat 

dengan indikator-indikator tentang sukses perusahaan seperti laba kotor 

penjualan, laba bersih. Hal ini tergantung pada rasio antara harga jual dengan 

harga pokok produknya, perubahan pada harga pokok produksi yang relatif kecil 

bisa jadi berdampak signifikan pada indikator keberhasilannya. 

Harga pokok produksi pada dasarnya menunjukan harga pokok produk 

yang berupa suatu barang dan jasa yang dapat diproduksikan dalam suatu periode 

akuntansi tertentu. Hal ini berarti bahwa harga pokok produksi merupakan bagian 

dari harga pokok, yaitu harga pokok dari produk yang dijual dalam suatu periode 

akuntansi. Menurut Mulyadi (2012:24) menjelaskan bahwa, biaya pengolahan 

bahan baku menjadi barang jadi. Biaya-biaya dalam penentuan harga pokok 

produksi terdiri dari tiga unsur: 
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1. Biaya bahan baku  

Biaya bahan baku adalah biaya bahan yang dipakai untuk diolah dan akan 

menjadi bahan produk jadi. Bahan dari suatu produk merupakan bagian 

terbesar yang membentuk suatu produk jadi, sehingga dapat diklasifikasikan 

secara langsung dalam harga pokok dari setiap macam barang tersebut. 

2. Biaya tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

produksi baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung turut ikut 

mengerjakan produksi barang yang bersangkutan. 

Biaya tenaga kerja terdiri dari :  

1. Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang jasanya dapat diikuti 

jejak manfaatnya pada produk tertentu. Biaya tenaga kerja langsung adalah 

balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsung dan 

manfaatnya dapat diidentifikasikan pada produk tertentu. Biaya ini meliputi 

gaji dan upah dari seluruh tenaga kerja langsung yang secara praktis dapat 

diidentifikasikan dengan pengolahan bahan menjadi produk jadi atau setengah 

jadi. Gaji dan upah operasional mesin umpamanya merupakan contoh biaya 

tenaga kerja langsung. Seperti halnya biaya bahan baku, kenyataan adanya gaji 

dan upah tenaga kerja yang ikut membantu terlaksananya kegiatan produksi 

mungkin saja tidak digolongkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Karena 

itu, terhadap gaji dan upah tenaga kerja dibebankan menjadi biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. 
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2. Biaya tenaga kerja tidak langsung  

Meliputi semua biaya (gaji/upah) tenaga kerja bagian produksi yang tidak 

terlibat secara langsung dalam proses pengerjaan bahan menjadi produk jadi. 

Gaji dan upah mandor adalah salah satu contoh dari biaya tenaga kerja tidak 

langsung. Sebagai contoh gaji karyawan keamanan yang menjaga keamanan 

lokasi produksi dimana tanpa penjagaan, proses produksi dapat terganggu. 

3. Biaya overheadpabrik 

Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan secara 

langsung pada suatuhasil produk. Biaya ini meliputi biaya-biaya selain biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja. 

Mulyadi (2010:17) menyatakan bahwa metode penentuan harga pokok 

produksi adalah cara perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok 

produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam harga pokok 

produksi terdapat dua pendekatan yaitu full costing dan variabel costing. 

Mulyadi (2010:18) Full costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam harga 

pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variable maupun tetap, dengan 

demikian harga pokok produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya 

produksi. 

Mulyadi (2010:19) menyatakan bahwa variable costing adalah merupakan 

metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya 
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produksi yang berperilaku variable ke dalam harga pokok produksi yang terdiri 

dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

2.2.4 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) manfaat dari 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 demikian biaya produksi dihitung untuk jangka 

waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan 

produk. Penentuan harga jual produk, 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 yangtelah ditetapkan, oleh 

sebab itu akuntansi biaya digunakan dalam jangka waktu tertentu untuk 

memantau apakah produksi mengkonsumsi total biayaproduksi sesuai dengan 

yang diperhitungkan sebelumnya. 

a. Menghitung laba rugi periodik 

Guna mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan 

dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto. Manajemen 
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memerlukan ketepatan penentuan laba periodik, sedangkan laba periodik 

yang tepat harus berdasarkan informasi biaya dan penentuan biaya yang 

tepat pula. 

b. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses 

yang disajikan dalam neraca. 

Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban per periode, 

manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neracadan laporan 

laba rugi yang menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga 

pokok yang pada tanggal neraca masih dalam proses. 

Berdasarkan catatan biaya produksi yang masih melekat pada produk jadi 

yang belum dijual pada tanggal neraca serta dapat diketahui biaya 

produksinya. Biaya yang melekat pada produk jadi pada tanggal neraca 

disajikan dalam harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang 

melekat pada produk yang pada tanggal masih dalam proses pengerjaan 

disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam 

proses. 

3. Adanya kartu harga pokok pesanan  

Merupakan salah satu karakteristik metode job order costing. Kartu harga 

pokok pesanan merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan 

(job order costing). Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening 

pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan 

produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara 

terperinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Pada 
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pelaksanaannya, UKM Anugrah Alam Surabaya hanya menggunakan buku 

catatan biasa untuk mencatat pesanan serta perincian biaya-biaya produksi 

untuk setiap pesanan. 

2.2.5 Unsur-unsur harga pokok produksi 

Mulyadi (2010:17) Menentukan harga pokok produksi yang mutlak 

diperlukan dasar penilaian dan penentuan laba rugi periodik. Biaya produksi perlu 

diklasifikasikan menurut jenis atau objek pengeluarannya. Hal ini penting agar 

pengumpulan databiaya dan alokasinya yang seringkali menuntut adanya 

ketelitian yang tinggi, seperti misalnya penentuan tingkat penyelesaian produk 

dalam proses pada produksi secara massal dapat dilakukan dengan mudah. 

Menentukan harga pokok produksi sebagai dasar penilaian persediaan, 

terdapat perbedaan yang fundamental tentang apa yang harus dilakukan terhadap 

biaya produksi langsung dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya produksi 

langsung pengumpulan data biayanya dilakukan dengan menggunakan dokumen-

dokumen transaksi seperti misalnya surat permintaan bahan (SPB) untuk bahan 

baku, dan kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung. Di dalam dokumen itu 

dicatat data kuantitas dan hargaatau tarip persatuannya. Setiap kali terjadi 

transaksi pemakaian bahan baku atau pelaksanaan satuan order produksi. 

Biaya overhead pabrik, biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung 

kepada masing-masing produk berdasarkan suatu taksiran. Untuk mengatasi hal 

ini, perusahaan pada umumnya menentukan jumlah biaya overhead pabrik untuk 

jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun, kemudian membebankannya. Dalam 
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menghitung unsur-unsur biaya pada harga pokok produksi terdapat beberapa 

pendekatan yaitu metode full costing dan variable costing 

1. Metode Full Costing 

Menurut Mulyadi (2010:18) full costing merupakan metode penentuan harga 

pokok produksi yang menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variable 

maupun tetap. Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari 

unsur-unsur biaya produksi sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Full Costing 

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 variable, dan biaya overhead pabrik 

tetap) ditambah dengan biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya 

administrasi dan umum). 
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2. Metode Variable costing 

Menurut Mulyadi (2010:19) variable costing merupakan metode penentuan 

harga pokok produksi yang hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku 

variable ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variable. Metode 

variable costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Variable Costing 

 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 

variable costing terdiri dari unsur harga pokok produksi variable (biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variable) ditambah 

dengan biaya non produksi variable (biaya pemasaran variable, dan biaya 

administrasi dan umum variable) dan biaya tetap (biayaoverhead pabrik tetap, 

biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap). 

Metode full costing maupun variable costing merupakan metode 

penentuan harga pokok produksi. Perbedaan metode tersebut adalah terletak pada 

perlakuan terhadap biaya produksi yang berperilaku tetap. Dalam full costing 

biaya overhead pabrik baik yang berperilaku tetap maupun variable dibebankan 
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kepada produk atas dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Sedangkan dalam 

metode variable costing, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk 

hanya biaya yang berperilaku saja. 

Metode harga pokok penuh selisih antara tarif yang ditentukan di muka 

dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dapat diperlakukan sebagai 

penambah atau pengurang harga pokok produksi yang belum laku dijual (harga 

pokok persediaan). Terdapat perbedaan dalam penyajian laporan laba rugi antara 

metode harga pokok penuh dan metode harga pokok variable, terutama dasar 

yang digunakan dalam klasifikasi biaya. 

Komponen harga pokok produksi 

Terdiri dari tiga jenis diantaranya adalah : Dan terdapat satu unsur lain yang 

terdapat komponen harga pokok produksi yaitu barang dalam proses. 

1. Biaya bahan baku 

Biaya bahan baku yang merupakan biaya yang dipergunakan untuk 

memperoleh semua bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

penggunaan tenaga kerja langsung dalam pengelolaan suatu produk dari bahan 

baku menjadi barang jadi. 

3. Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah keseluruhan biaya manufaktur yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

serta tidak dapat ditelusuri ke unit produksi secara individual. 
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4. Barang dalam proses (BDP) 

Barang dalam proses/pekerjaan dalam proses terdiri dari bahan baku yang 

sebagian telah diproses dan perlu dikerjakan lebih lanjut sebelum dijual. 

2.2.6 Job order costing 

Blocher (2007:157) Menyatakan bahwa sistem perhitungan berdasarkan 

pesanan (job order costing) digunakan untuk perusahaan yang memproduksi 

berbagai produk yang cukup berbeda antara satu dengan yanglain selama periode 

tertentu. Produk yang dibuat menurut pesanan termasuk didalam katagori ini. Job 

order costing dimulai dengan adanya pesanan dari konsumen dengan spesifikasi 

tertentu. Pesanan tersebut kemudian dicatat pada kartu biaya pesanan yang terdiri 

dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dan 

pada saat produksi telah selesai, total biaya merupakan total dari pesanan. Biaya 

rata-rata perunit ditentukan dengan cara membagi biaya pesanan total dengan 

jumlah unit pesanan yang dihasilkan.  

Semua biaya dicatat dan dimasukan dalam rekening produk dalam proses. 

Rekening pembantu untuk rekening produk dalam proses (bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung, dan berbagai biaya overhead pabrik) yang terdiri dari 

kartu-kartu biaya yang didalamnya memuat biaya produksi selama atau sebelum 

periode pemrosesan pesanan. Jumlah ini merupakan biaya produksi total yang 

harus dibebankan. Kemudian dilaporkan dalam laporan biaya/harga pokok 

produksi Blocher (2007 :158). 
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Karakteristik job order costing 

Karakteristik perusahaan yang menggunakan job order costing adalah : 

1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi 

pemesanan. 

2. Biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi 

biaya produksi langsungdan biaya produksi tidak langsung. 

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

langsung. 

4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai beban pokok produksi 

pesanan tertentu berdasarkan biayayang sesungguhnya terjadi. 

5. Beban pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi 

dengan  cara  membagi  jumlah biaya  produksi  yang  dikeluarkan  untuk  

pesanan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang 

bersangkutan. 

Manfaat penggunaan job order costing  

Manfaat dari penggunaan job order costing bagi pihak manajemen adalah : 

1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pelanggan. 

2. Mempertimbangkan dalam hal menerima atau menolak pesanan. 

3. Memantau realisasi biaya produksi. 

4. Menentukan beban pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses 

yang akan disajikan dalam neraca. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Dengan demikian, dari penjelasan yang ada diatas maka, kerangka 

penelitian ini bisa digambarkan seperti pada gambar 2.3 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka pemikiran penelitian 
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