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Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya penghitungan harga pokok produksi yang 

ditentukan oleh UD. Sumber Karya dengan metode sederhana, yakni metode perusahaan tersebut 

dinilai kurang efisien dan tidak sesuai dengan teori-teori yang ada dalam penghitungan harga pokok 

produksi. Hal tersebut juga disebabkan karena tidak adanya tenaga ahli yang membantu menentukan 

biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Penggolongan biaya-biaya dalam penghitungan 

harga pokok produksi sangat peting, agar dapat memisahkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tiap-

tiap produk khususnya produk papan cor yang diteliti oleh peneliti serta menganalisis metode harga 

pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitaif. Penelitian ini akan 

menganalisis penghitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing pada UD. 

Sumber Karya. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni observasi 

(pengamatan) dan interview (wawancara). 

 Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat biaya-biaya yang tidak dibebankan dalam 

penentuan harga pokok produksi sehingga menimbulkan selisih dikarenakan penghitungan perusahaan 

masih menggunakan metode yang sederhana 

 

KATA KUNCI : Harga Pokok Produksi, Metode Full Costing 

 

I. LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, banyak sekali 

usaha yang sedang berkembang. 

Baik usaha dengan skala kecil 

maupun skala yang besar dengan 

memiliki tujuan utama yaitu 

mendapatkan laba yang maksimal. 

Banyak hal yang harus dilakukan 

untuk mendapatkan laba tersebut, 

yaitu memaksimalkan penjualan 

dan menekan biaya yang 

dikeluarkan. Dibutuhkan skill 

khusus untuk mendapat laba yang 

maksimal, dengan menggunakan 

ilmu akuntansi dalam menentukan 

harga pokok produksi serta ilmu 

manajemen dalam mengambil 

keputusan. 

Terdapat pos-pos produksi yang 

akan mencatat biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama proses 
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produksi. Biaya-biaya tersebut akan 

di olah dengan menggunakan ilmu 

Akuntansi Biaya. Dalam akuntansi 

biaya sendiri ada beberapa metode 

yang digunakan untuk menentukan 

harga pokok produksi, yaitu metode 

full costing dan metode variabel 

costing. Penggunaan metode 

tersebut tergantung kebijakan dari 

perusahaan itu sendiri. 

Ada beberapa unsur terkait 

penghitungan harga pokok 

produksi, yaitu biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik. Dalam 

metode full costing semua unsur 

yang ada seperti biaya bahan baku, 

biaya teaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik baik yang 

tetap maupun variabel di jumlahkan 

sehingga timbul harga pokok 

produksi. 

Pada UD. Sumber Karya yang 

beralamatkan di desa Jabang 

kecamatan Kras kabupaten Kediri 

ini merupakan sebuah perusahaan 

yang memproduksi berbagai olahan 

kayu yang salah satu produknya 

adalah papan cor dari berbagai 

macam jenis kayu. Dalam kegiatan 

produksinya, UD. Sumber Karya 

tidak pernah menerapkan teori yang 

ada dalam menentukan harga pokok 

produksinya. Harga jual yang di 

tetapkan berasal dari pembelian 

bahan baku ditambah dengan upah 

tenaga kerja langsung dan tidak 

langsung dan beberapa biaya yang 

dibebankan serta laba yang di 

inginkan. Hal tersebut kurang 

efisien mengingat adanya 

pengeluaran lain yang di butuhkan 

dalam proses produksi. 

Maka, hal itu menarik minat 

peneliti untuk melakukan penelitian 

pada UD. Sumber Karya agar dapat 

menghasilkan harga pokok 

produksi yang sesuai dengan teori 

yang ada dan dapat lebih akurat 

dalam mengklasifikasikan biaya-

biaya yang di keluarkan selama 

dalam proses produksi. 

B. Identifikai Masalah 

Dalam latar belakang yang 

sudah di paparkan, maka peneliti 

menemukan masalah sebagai 

berikut : 

1. Kurang efisiennya penghitungan 

harga pokok yang dilakukan oleh 

UD. Sumber Karya 

2. Kurangnya pemaparan biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam proses 

produksi papan cor pada UD. 

Sumber Karya 

C. Rumusan Masalah 

 Dari masalah yang sudah 

dipaparkan, maka di dapatkan 

rumuan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana penghitungan harga 

pokok produksi produk papan cor 

yang dilakukan oleh UD. Sumber 

Karya? 

2. Bagaimana penghitungan harga 

pokok produksi papan cor dengan 

menggunakan metode full costing? 

D. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh selama 

mengenyam bangku kuliah 

terutama tentang Akuntansi 

Biaya khususya tentang Metode 

Full Costing 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai  bahan pertimbangan 

oleh perusahaan agar 

menerapkan teori yang sudah di 

tentukan dalam penghitungan 

harga pokok produksi 

c. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan penelitian 

yang akan datang dengan dasar 

pemikiran yang sama, yaitu 

tentang Akuntansi Biaya 

khususnya Metode Full Costing 

2. Teoritis 

Sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya tentang penghitungan 

harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full costing. 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel Peneliti 

 Menurut Sugiyono 

(2014:38), mendefinisikan 

variabel sebagai berikut : 

 Variabel penelitian pada 

dasarnya adalah segala sesuatu 

yang apa saja yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

 Variabel dalam penelitian 

ini adalah Harga Pokok 

Produksi. 

2. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi Harga Pokok 

Produksi Menurut Mulyadi 

(2009:14), Harga Pokok Produk 

dijelaskan sebagai berikut:  

 Harga pokok adalah 

pengorbanan sumber ekonomi 

yang diukur dalam satuan 

uangyang telah terjadi atau 

kemungkinan terjadi untuk 

mempeoleh penghasilan dan 

merupakan biaya-biaya yang 

terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk jadi yang 

siap untuk dijual. 
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B. Pendekatan dan Tekhnik 

Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

 Pendekatan penelitian yang 

relevan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2014:12), “metode 

penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berbentuk 

angka dan dianalisis 

menggunakan statistik.” 

 Dengan pendekatan ini, 

peneliti menggunakan data 

berupa angka yang kemudian 

dianalisis dengan rumus 

penghitungan metode full 

costing dalam menentukan 

harga pokok produksi. 

2. Tekhnik Penelitian 

 Menurut Sugiyono 

(2014:238), metode penelitian 

deskriptif didefinisikan sebagai 

beikut : 

 Suatu metode yang 

digunakan dengan cara 

mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau 

generalisasi.  

 Menurut Sanusi (2014:13), 

menerangkan bahwa desain 

deskriptif adalah sebagai 

berikut : 

 Desain penelitian yang 

disusun dalam rangka 

memberikan gambaran 

sistematis tentang informasi 

ilmiah yang berasal dari subjek 

dan objek penelitian. Penelitian 

deskriptif berfokus pada 

penjelasan sistematis tentang 

fakta yang diperoleh saat 

penelitian dilakukan. 

 Berdasaran dari 

pemahaman referensi 

pengertian pendekatan 

penelitian yang terkait dengan 

penelitian ini adalah berupa 

data angka (biaya-biaya dalam 

proses produksi), maka dapat 

dikatakan bahwa pendekatan 

penelitian ini menggunakan 

kuantitatif deskriptif. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

 Peneliti memilih UD. 

Sumber Karya yang 

beralamatkan di dsn. 

Sumberwangi ds. Jabang, kec. 

Kras, kab. Kediri dalam 

melakukan penelitian untuk 

menentukan harga pokok 
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produksi dengan menggunakan 

metode full costing.  

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan 

pada awal bulan Mei hingga 

akhir bulan November 2017 

D. Subjek dan Objek Peneltian 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah 

UD. Sumber Karya dimana 

perusahaan tersebut melakukan 

pengolahan kayu untuk 

dijadikan produk papan cor. 

2. Objek Penelitian 

 Objek yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah penentuan 

harga pokok produksi dengan 

metode full costing. Produk 

yang digunakan adalah papan 

cor dari berbagai jenis kayu. 

Adapun jenis kayu yang 

digunakan antara lain kayu 

Randu, Wadang, Mahoni, dan 

Salam. 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

 Sumber data yang 

digunakan pada penelitin ini 

adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang 

mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada. Menurut Sugiyono 

(2011:225), “Sumber sekunder 

merupakan sumber data yang 

tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data”. 

 Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari 

pengamatan dan wawancara 

kepada pengurus UD. Sumber 

Karya berupa biaya-biaya yang 

timbul dalam proses produksi 

serta perkembangan perusahaan 

itu sendiri hingga saat ini. 

2. Langkah-langkah 

Pengumpula Data 

 Untuk memperoleh data 

yang aktual dalam penelitian 

maka tekhnik penelitian yang 

digunakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Sugiyono 

(2013:235), pengertian 

observasi adalah Kegiatan 

pengumpulan data dengan 

melakukan penelitian langsung 

terhadap kondisi lingkungan 

objek penelitian yang 

mendukung kegiatan penelitian, 

sehingga didapat gambaran 

secara jelas tentang kondisi 

objek penelitian tersebut. 

Pengamatan secara langsung 

terhadap pengeluaran biaya 

pada UD. Sumber Karya dalam 

Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Agistya Laila Katrisna | 13.1.02.01.0200  simki.unpkediri.ac.id 
Ekonomi – Akuntansi  ||7|| 
 

menentukan harga pokok 

produksi produk papan cor. 

b. Interview (Wawancara) 

Menurut Sugiyono 

(2013:194), mendefinisikan 

bahwa “wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab sehingga 

dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu”. 

Melakukan wawancara 

dengan pengurus perusahaan 

tentang biaya-biaya yang 

timbul selama proses produksi 

serta perkembangan perusahaan 

itu sendiri. 

F. Tekhnik Analisis Data 

Pada penelitian ini teknik 

penelitian yng digunakan adalah 

tekhnik deskriptif. Peneliti 

menggunkana pendekatan kuantitati 

deskriptif dengan metode analisis 

menggunakan angka-angka atau 

rumus-rumus, yaitu penentuan 

harga pokok produksi dengan 

metode full costing. 

Langkah-langkah dalam 

analisis data dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Menentukan biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama proses 

produksi 

2. Menghitung harga pokok 

produksi dengan metode full 

costing 

Menurut Mulyadi (2009), 

rumus full costing adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mengambil Keputusan 

 Membandingkan cara 

penghitungan perusahaan 

dengan metode full costing. 

Cara mana yang paling efektif 

untuk di gunakan oleh 

perusahaan agar pengeluaran 

biaya dapat di bebankan ke 

dalam produk. Sehingga dapat 

memaksimalkan laba yang di 

peroleh perusahaan. 

III.   HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Analisis Data 

 Dari hasil data yang sudah 

diolah, dengan menggunakan 

metode full costing per jenis kayu 

adalah seperti berikut : 

 

 

 

 

Harga Pokok Produksi : 

Biaya Bahan Baku   Rp.xxx 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp.xxx 

Biaya Overhead Pabrik Tetap  Rp.xxx 

Biaya Overhead Pabrik Variabel Rp.xxx+ 

Harga Pokok Produk  

 Rp.xxx 
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Tabel 4.1 

Penghitungan Harga Pokok Produksi 

dengan Metode Full Costimg 

Sumber : Data yang sudah diolah 

Pada tabel 4.1 biaya bahan baku 

yng paling tinggi yaitu kayu 

mahoni sebesar Rp. 2.000.000/m
3
. 

Sedangkan pada biaya lainnya, 

semua biaya besarnya sama karena 

dihitung dengan menggunakan 

biaya rata-rata dan semua biaya 

yang dikeluarkan pada saat proses 

produksi, di bebankan pada setiap 

produk yang dihasilkan. 

Sedangkan penghitungan dari 

UD. Sumber Karya adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Penghitngan Harga Pokok Produksi 

dengan Cara Tradisional Perusahaan 

Jenis 

Kayu 

Randu Wadang Mahoni Salam 

Biaya 

BBB Rp. 200.000 Rp. 

1.000.000 

Rp. 

2.000.000 

Rp. 

1.000.000 

BTK Rp. 87.083 Rp. 87.083 Rp. 87.083 Rp. 87.083 

BOP Rp. 170.000 Rp. 170.000 Rp. 170.000 Rp. 170.000 

Jumlah Rp. 457.083 Rp. 

1.257.083 

Rp. 

2.257.083 

Rp. 

1.257.083 

Sumber : data yang sudah diolah 

Pada tabel 4.2 biaya bahan baku 

paling tinggi adalah kayu mahoni 

seperti pada penjelasan sebelumya. 

Dalam biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik, nominalnya 

sama untuk tiap jenis kayunya. 

Akan tetapi dalam 

penghitungannya dengan cara 

perusahaan, terdapat perbedaan 

dalam biaya overhead pabrik yang 

dibebankan terhadap produk, 

sehingga nomilnya lebih rendah 

dari tabel 4.1. 

Sebagai pembanding, peneliti 

juga menghitug harga pokok 

produksi dengan menggunakan 

metode variable costing adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Jenis 

Kayu 

Randu Wadang Mahoni Salam 

Biaya 

BBB Rp. 200.000 Rp. 

1.000.000 

Rp. 

2.000.000 

Rp. 

1.000.000 

BTK Rp. 87.083 Rp. 87.083 Rp. 87.083 Rp. 87.083 

BOP T Rp. 3.388 Rp. 3.388 Rp. 3.388 Rp. 3.388 

BOP V Rp. 176.529 Rp. 176.529 Rp. 176.529 Rp. 176.529 

Jumlah Rp. 467.000 Rp. 

1.267.000 

Rp. 

2.267.000 

Rp. 

1.267.000 
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Tabel 4.3 

Penghitungan Harga Pokok Produksi 

dengan Metode Variabel Costing 

     Sumber : data yang sudah diolah 

  Pada tabel 4.3 sebagai 

pembanding antara metode full 

costing dan cara tradisional 

perusahaan terdapat perbedaan, 

yaitu dalam penghitungannya hanya 

menggunkan biaya overhead pabrik 

yang bersifat variabel dalam 

menentujan harga pokok produksi 

tanpa membebankan biaya overhead 

pabrik yang bersifat tetap. 

 Berdasarkan hasil penghitugan 

sesuai dengan metode full costing, 

cara tradisional perusahaan dan 

variabel costing, maka dapat 

disimpulkan dalam sebuah tabel 

seperti berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Perbandingan Harga Pokok Produk 

Metode Full Costing, Variabel Costing 

dan Cara Tradisional Perusahaan 

Sumber : data yang sudah diolah  

 Dilihat dari tabel di atas, 

perhitungan harga pokok produksi 

dengan menggunakan metode full 

costing dan cara perusahaan terdapat 

selisih Rp. 9.917 untuk masing-

masing jenis kayu. 

B. Pembahasan 

Pada penghitungan yang sudah 

dilakukan, hasil yang di dapat pada 

tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan metode full 

costing hasilnya lebih tinggi 

daripada cara tradisional 

perusahaan. Setelah adanya 

penelitian, hal tersebut disebabkan 

karena adanya beberapa biaya yang 

tidak masuk penghitungan harga 

pokok produksi, seperti Biaya 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Biaya Penyusutan Mesin, Biaya 

Penyusutan Kendaraan yang 

termasuk ke dalam Biaya Overhead 

Jenis 

Kayu 

Randu Wadang Mahoni Salam 

Biaya 

BBB Rp. 200.000 Rp. 

1.000.000 

Rp. 

2.000.000 

Rp. 

1.000.000 

BTK  Rp. 87.083 Rp. 87.083 Rp. 87.083 Rp. 87.083 

BOP V Rp. 176.529 Rp. 176.529 Rp. 176.529 Rp. 176.529 

Jumlah Rp. 463.612 Rp. 

1.263.612 

Rp. 

2.263.612 

Rp. 

1.263.612 

No 

Jenis 

Kayu 

Metode Full 

Costing 

Metode Variabel 

Costing 

Cara 

Tradisional 

Perusahaan 

1 Randu Rp. 467.000 Rp. 463.612 Rp. 457.083 

2 Wadang Rp. 1.267.000 Rp. 1.263.612 Rp. 1.257.083 

3 Mahoni Rp. 2.267.000 Rp. 2.263.612 Rp. 2.257.083 

4 Salam Rp. 1.267.000 Rp. 1.263.612 Rp. 1.257.083 
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Pabrik yang bersifat tetap, dimana 

“biaya tersebut tidak berubah 

dalam kisar tertentu pada 

perubahan volume kegiatan 

tertentu” Sujarweni (2015:56). 

Seharusnya biaya-biaya tersebut di 

bebankan ke dalam penghitungan 

harga pokoknya. Hal tersebut juga 

akan mempengaruhi laba, 

mengingat seluruh biaya yang 

timbul di bebankan ke tiap-tiap 

produknya. 

Selain BOP Tetap yang tidak 

tambahkan dalam 

penghitungannya, ada pula 

beberapa biaya dalam Biaya 

Overhead Pabrik Variabel juga 

tidak dibebankan, antara lain Biaya 

Perawatan Mesin dan Biaya 

Perawatan Kendaraan. 

Sedangkan dengan metode 

variabel costing dan cara 

tradisional terdapat selisih sebesar 

Rp. 6.529 untuk masing-masing 

jenis kayu. Hasil dari metode full 

costing lebih besar dari variabel 

costing dikarenakan biaya overhead 

pabrik tetap tidak di bebankan pada 

metode variabel costing. 
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