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ABSTRAK 
 

Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan Metode Job Order Costing Pada PT. 

Kediri Tani Sejahtera, Skripsi, Pendidikan Ekonomi, FKIP UN PGRI Kediri, 2017. Penelitian ini 

dilatar belakangi pengamatan bahwa perusahaan memerlukan efisiensi didalam proses produksinya 

untuk mencapai biaya produksi serendah mungkin. Selama ini, perusahaan menggunakan metode Full 

Costing  untuk perhitungan harga pokok produksi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis penerapan metode job order costing dalam perhitungan harga pokok produksi pada 

Tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, populasi penelitian  adalah data biaya 

produksi tahun 2007-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga 

sampel dari penelitian ini adalah data biaya produksi tahun 2016. Teknik analisis data menggunakan 

metode job order costing.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah perusahaan pada tahun 2016 PT. 

Kediri Tani Sejahtera masih kurang tepat dalam perhitungan harga pokok produksi. Pembebanan 

terhadap biaya bahan baku,biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik terlalu besar. 

Untuk penentuan biaya bahan baku yang dibebankan oleh perusahaan sebesar Rp. 4.001.069.762 dan 

biaya overhead sebesar Rp 1.469.930.475. adanya selisih dengan menggunakan metode job order 

costing  sebesar Rp 586.583.617 untuk biaya bahan baku dan Rp 392.115.900 untuk biaya overhead 

pabrik Hal ini dikarenakan pembebanan biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik yang diterapkan 

perusahaan tidak hanya berdasarkan pesanan, akan tetapi semua produksi diluar pesanan. Perlu ada 

kekonsistenan perusahaan untuk selalu mengawasi pembebanan biaya – biaya untuk kegiatan produksi 

agar perusahaan mampu untuk terus berproduksi secara efisien, khususnya untuk pengalokasian biaya 

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

 

Kata kunci: Harga Pokok Produksi, Job Order Costing. 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam menghadapi persaingan 

global, perusahaan harus dapat 

mempertahankan   keunggulannya. 

Tersedianya   berbagai   macam 

pilihan produk menjadikan keinginan 

konsumen akan produk yang bermutu 

tinggi, sangat fungsional, tepat waktu 

dalam penyerahan serta berharga 

murah menjadi tinggi. Untuk itu 

perusahaan dituntut untuk mampu 

memanfaatkan semua teknologi yang 

ada, sehingga dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan dan 

penetapan  kebijakan-kebijakan  yang 

menguntungkan  dengan  didukung 

oleh informasi yang akurat dan 

tentunya  teknologi  tersebut dapat 

digunakan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas dalam proses 

kegiatan perusahaan. Keadaan ini 

juga dibutuhkan oleh perusahaan 

manufaktur yang membutuhkan  

manajemen  yang  baik  serta  

perkembangan  teknologi  yang lebih 

canggih. 

Dalam menjalankan sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam 

bidang produksi tujuan utama dari 

perusahaan tersebut adalah mencari 

laba. Agar perusahaan  dapat  

berkembang  dan  mempertahankan  

kelangsungan  hidupnya, maka 

perusahaan berusaha untuk 

mendapatkan laba optimal dari setiap 

unit usaha yang dikerjakannya. Besar 

kecilnya laba yang dihasilkan 

merupakan ukuran kesuksesan   

perusahaan   dalam   mengelola   

sumber   daya   alam   yang   ada di 

perusahaan. 

Untuk memenuhi laba yang 

diharapkan oleh perusahaan tentu 

sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor yang mempengaruhi 

pendapatan dan laba di antarannya 

adalah biaya produksi, jumlah atau 

kuantitas penjualan dan harga jual 

produk. Dari faktor tersebut, yang 

paling penting dalam hal ini adalah 

biaya produksi. Pengendalian atas 

biaya produksi merupakan 

pengendalian biaya yang terdiri dari  

biaya  bahan  baku,  biaya  tenaga  

kerja,  serta biaya overhead  pabrik  

yang dihitung dengan cara 

membandingkan biaya yang telah 

diterapkan dengan biaya sebenarnya. 

Pada dasarnya akuntasi biaya bertujuan 

untuk menyediakan imformasi biaya 

bagi manajemen yang akan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan di dalam 

proses  pengambilan  keputusan  dan  

membantu  pengendalian  dalam  

mengelola perusahaan  atau  

bagiannya.  Agar  akuntansi  biaya  

dapat  mencapai  tujuannya. sebagai 

alat manajemen dalam memonitor dan 
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menganalisis transaksi biaya, maka 

setiap biaya yang terjadi di dalam 

perusahaan harus dicatat dan 

digolongkan sedemikian rupa baik 

biaya produksi dan biaya non produksi 

sehingga memungkinkan penentuan 

harga pokok produksi secara teliti. 

PT. Kediri Tani Sejahtera 

adalah perusahaan manufaktur yang 

memproduksi pupuk di Kabupaten 

Kediri, Jawa Timur. Masalah yang 

ada di perusahaan ini adalah bahwa 

perusahaan masih belum 

menggunakan penghitungan harga 

pokok produksi dengan tepat dan 

belum menerapkan metode Job 

Order Costing, Sesuai dengan 

permasalahan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk   

mengetahui harga   pokok   produksi   

yang diterapkan  dengan  metode  

harga  pokok  pesanan  (job  order  

costing) pada PT.Kediri Tani 

Sejahtera, 

II. METODE 

Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yang digunakan yaitu 

variabel bebas (independen Variable) 

dan variabel terikat (Dependen 

Variable). Menurut Sugiyono (2009: 

59), ”variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen”. 

Adapun Menurut Sugiyono (2009: 38) 

variabel terikat merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. 

Pendekatan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif, karena 

penelitian ini disajikan dengan angka-

angka. Hal  ini sesuai dengan pendapat 

(Arikunto 2010: 12) yang 

mengemukakan penelitian kuantitatif 

adalah “pendekatan penelitian yang 

banyak dituntut menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan 

hasilnya”. 

Teknik atau metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

expost facto. Menurut Sugiyono 

(2009:1), metode expost facto adalah 

penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi 

dan kemudian menurut ke belakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan timbulnya kejadian 

tersebut. 

Menurut Indriantoro (2009:27), 

“yang dimaksud dengan penelitian 

expost facto adalah tipe penelitian 

terhadap data yang dikumpulkan 

setelah terjadinya suatu fakta atau 

peristiwa”. Peneliti dapat 

mengidentifikasi fakta atau peristiwa 

tersebut sebagai variabel yang 

dipengaruhi (dependen) yang 
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melakukan penyelidikan terhadap 

variabel-variabel yang mempengaruhi. 

Dalam penelitian ini populasi 

yang digunakan adalah data produksi 

pada PT. Kediri Tani Sejahtera dari 

awal berdiri-Tahun 2016. 

 Menurut Margono (2004:128), 

purposive sampling adalah didasarkan 

atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan ciri-ciri populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. Dengan kata 

lain unit sampel yang dihubungkan 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang diterapkan berdasarkan 

tujuan penelitian.” 

Peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling dikarenakan 

sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian sudah diketahui sebelumnya 

tanpa perlu untuk memilih secara 

acak. Adapun pertimbangan yang 

digunakan adalah data yang digunakan 

harus data yang sudah pasti sehingga 

memudahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian. Data yang 

sudah pasti tersebut adalah data 

tentang biaya produksi perusahaan 

tahun 2016. 

Analisis data dikelompokkan 

menjadi analisis kuantitatif dan 

analisis kualitatif, yaitu 

membandingkan hasil perhitungan 

harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode perusahaan dan 

metode Job Order Costing serta 

melihat pengaruh dari hasil 

perhitungan harga pokok produksi 

tersebut terhadap harga jual dan laba 

rugi perusahaan. Tahapan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Analisis harga pokok produksi 

denganmetode perusahaan.Perhitungan  

harga  pokok  produksi  dilakukan 

menggunakan  dasar  perhitungan  

yang diberikan oleh perusahaan  

2. Analisis harga pokok produksi 

dengan Metode Job Order Costing. 

Job Order Costing diawali dengan 

identifikasi proses produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan dan biaya-

biaya yang digunakan untuk 

memproduksi produk. Biaya tersebut 

meliputi biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, dan biaya overhead 

pabrik. Biaya overhead pabrik   yang   

ditimbulkan   akibat   dilakukannya   

aktivitas-aktivitas   meliputi   biaya 

penggunaan bahan penolong, biaya 

pembelian bahan, biaya listrik, biaya 

pemeliharaan mesin dan kendaraan, 

biaya penyusutan mesin dan peralatan 

serta biaya penyusutan bangunan. 
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Penghitungan Harga Pokok Produksi 

berdasarkan metode Job Order 

Costing. 

Biaya Bahan Baku                        XXX 

Biaya Tenaga Kerja 

Langsung   

XXX 

Biaya Overhead Pabrik             XXX 

Biaya Produksi                         XXX 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Selanjutnya adalah 

perhitungan harga pokok 

produksi berdasarkan pesanan 

atau job order costing. 

 

Laporan Biaya Bahan Baku Pesanan  Tahun2016 

 
No Jenis 

Bahan 

Banku 

Harga/ 

kg 

Jumlah (kg) Total Biaya 

(Rp) 

1 Koyam 200 200.350    40.070.000 

2 Koyam 

Craser 

205 3.229.053   661.955.865 

3 Kopiko 

craser 

295 3.298.165 1.039.724.845 

4 Kopi  185 1.381.661   255.607.285 

5 Kopitan 

& intip 

200 1.384.246   276.849.200 

6 Mixtro  150   147.780    22.167.000 

7 Kaptan 145 469.918    68.138.110 

8 Sak    3.975 281.026 1.117.078.350 

9 Batubara       955    622.881     594.851.355 

 Jumlah 11.670 11.015.080 3.414.486.145 

 

 

 

 

Laporan Biaya Tenaga Kerja Langsung Tahun 2016 

No Tenaga 

Kerja 

Jumlah 

Karyawan 

Upah/Hari Waktu 

Produksi 

Total Biaya 

1 BTKL  60 Rp 48.303 295 Hari Rp 854.963.100 

 Total    Rp 854.963.100 

 

Selanjutnya perhitungsn alokasi biaya yang 

dibebankan pada produk. 

 

 

 

 

 

 

Rincian Biaya Pabrikasi Perusahaan Tahun 2016 

 

No. Unsur 

Biaya 

Jumlah 

Biaya 

(Rp/Tahun) 

Biaya 

Pesanan 

(86%) 

1. Pembelian 

benang 

patra 

5.600.000 4.816.000 

2. Perawatan 

mesin 

110.305.000 94.862.300 

3. Perawatan 

Kendaraan 

15.734.500 13.531.240 

4. Perawatan 

Gudang 

47.283.000 40.663.380 

 JUMLAH 178.922.500 153.872.920 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Pesanan Pada Tahun 2016     

Total Produksi Pada Tahun 2016 

 

              6.054.000 Kg 

              7.010.000 Kg 

 

X 100% 

X 100% =  86% 

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



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Mohammad Khoirur Roziqin | 13.1.01.04.0066 

FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 7 || 

 
 

Rincian Biaya Penjualan Perusahaan 

Tahun 2016 

 

No. Unsur 

Biaya 

Jumlah Biaya 

(Rp/Tahun) 

Biaya  

Pesanan 

(86%) 

1. Biaya 

angkut  

45.150.000 38.829.000 

2. Biaya 

Perjalanan 

10.873.497 9.351.207,42 

 JUMLAH 56.023.497 48.180.207,42 

 

Rincian Biaya Umum dan Administrasi Perusahaan 

Tahun 2016 

 

No. Unsur Biaya Jumlah Biaya 

(Rp/Tahun) 

Biaya Pesanan (86%) 

1. Adm. dan 

bunga bank 

175.175.386 150.650.832 

2. ATK kantor     9.037.950    7.772.637 

3. Benda - benda 

pos 

      213.000      183.180 

4. Biaya telepon, 

selular, dan 

fax 

  13.759.500 11.833.170 

5.  Biaya listrik  155.791.540  133.980.724,4 

6. Biaya 

Penyusutan 

  664.297.610  571.295.944,6 

 JUMLAH 1.018.275.486  875.761.448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selisih HPP Berdasarkan Perhitungan 

Perusahan dengan Menggunakan Metode Job 

Order Costing dengan perbandingan pesanan 

sebesar 86% 

 

 

No. 

 

Unsur 

Biaya 

Metode 

Perusahaan 

(Rp/Tahun) 

Metode 

Job Order 

Costing 

(Rp/Tahun) 

Selisih 

(Rp/Tahun) 

   1. BBB 4.001.069.762 .414.486.145 586.583.617 

2. BTKL 897.281.000 854.963.100 42.317.900 

3. BOP 1.469.930.475 1.077.814.575 392.115.900 

 JUMLAH 6.368.281.237 5.347.263.820 1.021.017.417 

 

B. Pembahasan 

Dari hasil analisis data di atas 

dapat  dilihat  bahwa  

perhitungan  harga  pokok  

produksi dengan metode job 

order costing menghasilkan 

harga  pokok  produk  untuk  

produksi  pupuk  pada Tahun 

2016  sebesar  Rp 5.347.263.820 

dan  harga pokok produksi 

menurut perhitungan 

menggunakan metode 

perusahaan    Rp. 6.368.281.237 

Hasil perhitungan harga pokok 

produksi di atas terdapat 

perbedaan hasil dengan selisih 

sebesar Rp 1.021.017.417. 

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasil perhitungan harga 

pokok produksi dengan metode 

job order costing untuk 

produksi pupuk di PT. Kediri 
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Tani Sejahtera ada sedikit 

perbedaan dibanding 

perhitungan perusahaan dengan 

metode full costing. 

Perbedaan  hasil  

perhitungan  tersebut  terjadi  

karena  perbedaan  komponen 

biaya yang digunakan sebagai 

dasar dalam menghitung harga 

pokok produksi. Untuk 

pemakaian bahan baku 

menggunakan job order costing 

lebih besar dikarenakan pesanan 

yang mencapai 86% dari total 

produksi, serta pembebanan 

biaya tenaga kerja langsung 

yang lebih besar karena 

permintaan pesanan yang besar 

mengakibatkan waktu 

pengerjaan semakin lama, dan 

untuk biaya overhead pabrik 

lebih besar perhitungan menurut 

perusahaan karena pembebanan 

biaya tersebut dihitung dengan 

metode full costing. Selisih 

tersebut mengakibatkan 

perusahaan terlalu tinggi dalam 

menetapkan biaya bahan baku 

dan biaya overhead pabrik untuk 

kegiatan produksi yang diluar 

pesanan. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan 

dan analisis yang telah disajikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Berdasarkan data biaya 

produksi yang diambil tahun 2016, 

PT. Kediri Tani Sejahtera masih 

kurang tepat dalam perhitungan 

harga pokok produksi. Pembebanan 

terhadap biaya bahan baku, dan 

biaya overhead pabrik terlalu besar. 

Untuk penentuan biaya bahan baku 

yaitu Rp.4.001.069.762 dan biaya 

overhead yang dibebankan oleh 

perusahaan sebesar Rp. 

1.469.930.475. adanya selisih 

dengan menggunakan metode job 

order costing  sebesar Rp. 

919.581.117, dengan perhitungan 

biaya bahan baku Rp. 

3.414.486.145 dan biaya overhead 

sebesar Rp.1.077.814.575. 

Dari hasil penelitian, maka 

peneliti memberikan beberapa 

saran yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan: 

1. Perusahaan perlu untuk 

mempertimbangkan pembebanan 

biaya bahan baku dan biaya 

overhead yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan produksi agar tidak ada 

pembengkakan. 

2. Perusahaan harus terus menerus 

melakukan pengawasan terhadap 

semua biaya yang terjadi agar biaya 
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yang dikeluarkan lebih efektif dan 

efisien.  
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