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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Akuntansi 

 Menurut Kieso (2007:4) : 

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, 

mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari 

suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.” 

 

Mulyadi (2005:5) menjelaskan tentang akuntansi  : 

“Akuntansi dibagi menjadi dua tipe pokok yaitu Akuntansi  keuangan 

dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menghasilkan 

informasi terutama untuk memenuhi pihak luar, sedangkan 

akuntansi manajemen untuk kebutuhan para manajer.” 

 

Dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara 

tertentu serta penafsiran terhadapnya. 

1 Akuntansi keuangan 

Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit secara 

keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan 

untuk pihak-pihak diluar perusahaan, Oleh karena pihak-pihak diluar 

perusahaan yang mempunyai banyak macam ragamnya, maka laporan yang 

dihasilkan bersifat serba guna (general purpose). 
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Menurut Bastian, B. & Nurlela (2008:3) : 

“Akuntansi keuangan adalah bidang ilmu akuntansi yang 

mempelajari bagaimana mencatat, menggolongkan dan meringkas 

transaksi keuangan perusahaan, kemudian disusun dalam bentuk 

laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu 

yang berkepentingan”. 

 

2 Akuntansi Manajemen 

Menurut Kamarudin (2007:15) : 

“Akuntansi manajemen adalah penerapan teknik-teknik dan konsep 

yang tepat dalam pengolahan data ekonomi historical dan yang 

diproyeksikan dari satuan usaha untuk membantu menejemen dalam 

penyusunan rencana untuk tujuan-tujuan ekonomi yang rasional 

dengan suatu pandangan kearah pencapaian tujuan tersebut”. 

 

Jadi akuntansi manajemen adalah suatu bidang akuntansi yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh 

manajemen perusahaan. 

 

3 Akuntansi Biaya 

Bidang ini menekankan pada penetapan dan kontrol atas biaya, terutama 

berhubungan dengan produk suatu barang, tetapi perhatian yang makin 

meningkat mulai diberikan atas biaya distribusi. 

 

2.2 Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan 

penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk dan jasa, dengan cara-cara 

tertentu, serta penafsiran terhadapnya, sehingga menghasilkan informasi biaya 

yang bermanfaat bagi manajemen. 

Untuk lebih memahami pengertian dari akuntansi biaya, dibawah ini 

dikemukakan beberapa definisi akuntansi biaya menurut para ahli : 
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Menurut Mulyadi (2009:7) adalah sebagai berikut : 

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk 

atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya.” 

 

Menurut Mursyidi (2008:11) : 

“Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan pelaporan biaya pabrikasi, dan penjualan produk 

dan jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadap hasil-

hasilnya.” 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya merupakan 

suatu proses cabang akuntansi yang mencatat, menggolongkan, memeriksa, dan 

melaporkan kepada manajemen mengenai informasi biaya dan produksi laporan 

biaya ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan.  

 

2.2.1 Tujuan Akuntansi Biaya 

 Secara umum tujuan akuntansi biaya adalah menyediakan informasi biaya 

untuk kepentingan manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Mursyidi (2008:11) mengemukakan bahwa akuntansi biaya memiliki tiga 

tujuan utama yaitu: 

1. Menentukan harga  pokok produksi atau jasa 

Harga pokok produk atau jasa yang dihitung secara akurat, dicatat dan 

disajikan dalam laporan baik untuk tujuan ke dalam atau tujuan ke luar dan dapat 

disajikan paduan untuk mengetahui apakah biaya yang telah dikeluarkan dan 

diperhitungkan tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau 

belum. 

2. Mengendalikan biaya 

Dalam pengendalian biaya ini dibutuhkan data yang akurat dan dapat 

dipercaya, sehingga keputusan yang diambil lebih menguntungkan.  

3. Memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.  
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Dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen khususnya dalam 

rangka pengambilan keputusan dalam bidang penentuan harga jual, perencanaan 

pengembangan produk, pasar, penerimaan pesanan. 

 

Mulyadi (2009:7) menyatakan bahwa : 

1. Penentuan cost produk 

Akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya 

pembuatan produk atau penyerahan jasa, biaya yang disimpulkan dan disajikan 

merupakan biaya yang telah terjadi di masa lalu atau biaya historis. 

2. Pengendalian biaya 

Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang 

seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dan akuntansi 

bertugas memantau pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai biaya yang 

seharusnya tersebut. 

3. Pengambilan keputusan tertentu 

Akuntansi biaya bertugas menyediakan informasi yang relevan dengan 

pengambilan keputusan khusus yang akan selalu berhubungan dengan informasi 

yang akan datang. 

Maka dari definisi di atas bahwa tujuan akuntansi biaya adalah untuk 

menentukan harga pokok produksi, pengendalian biaya, serta memberikan 

informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. 

 

2.3 Biaya 

2.3.1 Pengertian Biaya 

 Manajemen membutuhkan informasi untuk membuat perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsinya. Untuk 

itu manajemen harus mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan. 

Diantara informasi tersebut salah satunya adalah informasi biaya yang lebih 

dikenal dengan istilah cost dan expense. 

 Pada realitanya, cost dan expense sulit untuk membedakannya padahal itu 

merupakan merupakan hal yang sangat penting. 
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Mursyidi (2008:14) mendefinisikan biaya sebagai berikut : 

“Suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk 

mencapai tujuan, baik yang dapat dibebankan pada saat ini maupun pada 

saat yang akan datang.” 

 

Definisi biaya menurut Mulyadi (2009:8)  

“Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam 

satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu.” 

Jadi Biaya adalah suatu pengorbanan kas atau nilai ekuivalen kas yang 

dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberi 

manfaat saat ini atau dimasa yang akan datang. 

 

2.3.2 Klasifikasi (penggolongan) Biaya 

Istilah klasifikasi (penggolongan) biaya merupakan proses pengelompokan 

secara sistematis atas keseluruhan elemen-elemen yang ada ke dalam golongan 

tertentu yang lebih ringkas, untuk dapat memberikan informasi yang lebih 

bermanfaat. Manajemen di dalam mengelola perusahaannnya atau departemennya 

memerlukan data biaya yang akurat. Biaya yang akurat memungkinkan dapat 

ditentukan harga pokok produk secara teliti dan tepat untuk menentukan harga 

pokok secara tepat. 

Menurut Mursyidi (2008:14) pembagian biaya dapat dihubungkan dengan 

suatu proses produksi dalam perusahaan industri baik yang mempunyai hubungan 

langsung maupun tidak langsung, yaitu berhubungan dengan : 

1. Produk 

2. Volume produksi 

3. Departemen manufaktur 

4. Periode akuntansi 

 

 

 



10 
 

 

A. Biaya dalam hubungannya dengan produk 

Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya 

yang sifatnya berhubungan langsung (direct cost) dengan suatu produk yang 

dihasilkan, dan biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung (indirect cost) 

dengan suatu produk. Biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu 

produk dikenal dengan nama biaya produksi (production cost/manufacturing 

cost/factory cost), sedangkan biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung 

dengan suatu produk dikenal dengan nama beban komersial (comercial expense) 

. 

B. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi 

Biaya dapat diklasifikasikan atas dasar perubahan yang terjadi pada 

volume produksi atau produk yang dihasilkan atau produk yang terjual, yaitu 

dibagi menjadi biaya variabel (variable cost) dan biaya tetap (fixed cost). 

Secara total biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan Volume 

produksi.  

Biaya variabel mempunyai kerakteristik antara lain : 

a. Secara total biaya variabel dapat berubah sesuai dengan perubahan volume 

produksi. 

b. Biaya per unit (satuan) relatif tetap. 

c. Dapat ditelusuri kesetiap produk yang dihasilkan. 

d. Dapat dikendalikan oleh tingkat manaejemen yang paling bawah, bahkan 

oleh tingkat operasional. 

 

Semua bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung adalah biaya variabel 

sedangkan biaya overhead yang variabel antara lain : 

a. Perlengkapan (supply). 

b. Bahan bakar. 

c. Biaya penerimaan barang. 

d. Biaya lembur. 
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Biaya tetap mempunyai karakteristik antara lain : 

1) Secara total biaya ini tetap pada tingkatan volume produksi (range) 

tertentu. 

2) Biaya per unit (satuan) selalu berubah sesuai dengan perubahan volume 

produksi atau jumlah produk yang dihasilkan. 

3) Pengakuan biaya didasarkan pada kebijaksanaan manajemen atau metode 

alokasi biaya. 

4) Tanggungjawab pengendalian terletak pada tingkat manajemen tertentu. 

 

C. Biaya dalam hubungannya dengan departemen pabrik 

Bagian pabrik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu departemen 

produksi (producing department) dan departemen jasa/pelayanan/pembantu 

(service departement). Departemen produksi merupakan suatu bagian dalam 

pabrik yang mempunyai hubungan langsung dengan proses pembentukan produk. 

 

D. Biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi 

Biaya yang terjadi ada yang dibebankan pada periode terjadinya dan ada 

pula yang dialokasikan kebeberapa periode berikut. Dalam hubungannnya dengan 

periode ini (periode akuntansi), biaya dapat diklasifikasikan menjadi pengeluaran 

modal (capital expenditure) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure). 

 

Mulyadi (2009:13-17), menggolongkan biaya menjadi 5 golongan besar yaitu : 

1) Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran 

Menurut cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka 

semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan 

bakar.” 
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2) Penggolongan biaya menurut fungsi pokok. 

Pada perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, 

fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi & umum. Pada perusahaan manufaktur 

biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: 

a) Biaya Produksi 

merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya bahan 

baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan baik langsung maupun 

tidak langsung yang berhubungan dengan proses produksi. Biaya produksi 

secara garis besar dibagi menjadi : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. 

b) Biaya pemasaran 

Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran 

produk, yang termasuk ke dalam biaya pemasaran adalah biaya iklan, 

biaya promosi. 

c) Biaya administrasi dan umum 

biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Contohnya yang termasuk ke dalam biaya ini adalah 

biaya gaji karyawan. 

 

3) Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang 

dibiayai.  

  Sesuatu yang dapat dibiayai dapat berupa produk atau departemen. 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu : 

a. Biaya langsung (Direct cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-

satunya karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya langsung dapat 

dengan mudah diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya produk 

langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya tidak langsung ( indirect cost) 



13 
 

 

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. 

 

4) Penggolongan biaya menurut perlakuan dalam hubungannya dengan 

perubahan volume aktivitas. 

a. Biaya Variabel 

Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Contoh: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Semivariabel 

Biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur 

biaya variabel. 

c. Biaya tetap 

Biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan 

tertentu. Contoh: gaji direktur produksi. 

d. Biaya Semifixed 

Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

 

5)  Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya 

Jika dilihat menurut jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi: 

a. Pengeluaran modal (capital Expenditures) 

Biaya ini mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Contoh : pembelian aktiva tetap. 

b. Pengeluaran pendapatan (revenue Expenditures) 

Biaya ini hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi 

terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya : biaya telepon, biaya 

iklan. 
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2.4 Harga 

 Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan merek yang 

berkaitan dengan keputusan membeli konsumen. Ketika memilih diantara merek-

merek yang ada konsumen akan mengevaluasi harga secara tidak absolut akan 

tetapi dengan membandingkan beberapa standar harga sebagai referensi untuk 

melakukan transaksi pembelian. Konsumen biasa mempelajari informasi harga 

dengan dua cara, yaitu dengan disengaja atau intentional dan secara kebetulan 

atau insidental. Cara belajar secara disengaja berhubungan dengan pencarian yang 

aktif dan penghafalan harga yang ada, khususnya bagi merek-merek tertentu. 

Belajar secara insidental termasuk di dalamnya perbandingan secara jelas akan 

harga sekarang dengan harga sebelumnya yang di simpan dalam ingatan. 

Harga adalah variabel penting yang digunakan oleh konsumen karena 

berbagai alasan, baik karena alasan ekonomis yang akan menunjukkan bahwa 

harga yang rendah atau harga yang selalu berkompetisi merupakan salah satu 

variabel penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran, juga alasan psikologis 

dimana harga sering dianggap sebagai indikator kualitas dan oleh karena itu 

penetapan harga sering dirancang sebagai salah satu instrumen penjualan 

sekaligus sebagai instrumen kompetisi yang menentukan. 

 

2.5 Harga Pokok Proses 

Pada sebuah perusahaan baik itu perusahaan besar atau perusahaan kecil 

dalam mendesain sistem akumulasi biaya harus sesuai dengan sifat dan tipe 

operasi yang dilakukan perusahaan. Untuk proses produksi yang bersifat massal 

dan kontinyu, sistem akumulasi biaya yang paling cocok adalah sistem kalkulasi 

harga pokok proses. 

 Perusahaan yang memproduksi suatu produk secara massa harga pokok 

satuan dihitung pada akhir periode dengan membagi jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan pada periode tertentu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan 

pada periode tertentu. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai 

harga pokok. 

 



15 
 

 

2.5.1 Pengertian Harga Pokok Proses 

 Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya 

produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah perusahaannya secara 

massa. Metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka 

waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total 

biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang 

dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. 

Menurut Supriyono (2007:37) : 

“Harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok 

produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu 

tertentu , misalnya bulan, triwulan, semester, tahun.” 

Menurut Agus Purwaji dan Wibowo (2009:103) : 

“Harga pokok proses adalah Proses produksi yang terjadi 

diperusahaan manufaktur dapat dilakukan melalui beberapa 

departemen dan setiap departemen tersebut melakukan kegiatan 

operasi tertentu untuk menyelesaikan produk”. 

 

Dari beberapa pengertian harga pokok proses tersebut di atas maka peneliti 

dapat menyimpulkan harga pokok proses adalah harga pokok produksi yang 

mengumpulkan biaya produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead pabrik) untuk memproduksi suatu produk dihitung perdepartemen 

produksi atau pusat biaya pada akhir periode akuntansi. 

 

2.5.2  Alur Produk dan Biaya produksi 

Dalam perusahaaan manufaktur proses produksi dapat terjadi melalui 

beberapa bagian (departemen). Produk yang dihasilkan dalam departemen 

pertama akan diproses lebih lanjut oleh departemen kedua dan selanjutnya sampai 

produk tersebut ditransfer ke gudang barang jadi dan siap untuk dijual, oleh 

karena itu biaya yang melekat pada produk yang dihasilkan dalam departemen 

pertama yang ditransfer kedepartemen ke dua akan menjadi salah satu unsur harga 

pokok produksi. 
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Setiap departemen akan mencerminkan biaya persatuan, total biaya yang 

ditransfer ke departemen berikutnya dan biaya yang masih melekat pada satuan 

barang dalam proses. 

Agus Purwaji dan Wibowo (2009:105) menyatakan bahwa secara umum, 

aliran proses produksi dalam rangka pembebanan biaya dapat diklasifikasikan 

kedalam : 

1. Aliran Produk secara berurutan 

Pada aliran produk secara berurutan, semua produk yang diproduksi 

melalui proses yang sama dalam urutan yang sama. Bahan baku diproses mulai 

dari departemen pertama dan mengalir melalui tiap departemen didalam 

departemen prduksi. Aliran tersebut dapat diilustrasikan sebagai Berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Aliran Produk Secara Berurutan 

Sumber : Agus Purwaji dan Wibowo (2009:105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDP – Dept. Cutting 

   

                                        PDP – Dept. Sewing   

B.B.B                 PDP – Dept. Asembling 

B.T.K 

B.O.P                              B.B.B          Pruduk Jadi 

                           B.T.K 

                                        B.O.P                B.B.B 

                   B.T.K 

                   B.O.P 
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2. Aliran Produk Secara Pararel 

Pada aliran produk secara pararel, bagian tertentu dari tahapan pekerjaan 

dilakukan secara simultan dan kemudian digabungkan kedalam suatu proses atau 

proses final untuk diselesaikan dan ditransfer ke produk jadi. Aliran tersebut dapat 

diilustrasikan sebagai Berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aliran produk secara selekti 

4.  

 

Gambar 2.2 

Aliran Produk Secara Parallel 

Sumber : Agus Purwaji dan Wibowo (2009:105) 

 

3 Aliran produk secara selektif 

Pada aliran produk secara selektif, dimana produk berpindah 

kedepartemen-departemen yang berbeda dalam suatu departemen produksi, 

tergantung pada produk akhir apa yang akan dihasilkan. Setiap proses akan 

menghasilkan produk akhir yang berbeda-beda. Aliran tersebut dapat 

diilustrasikan sebagai Berikut :  

 

 

PDP – Dept. Pencampuran 

           PDP – Dept. Pengolahan   

B.B.B                                            PDP – Dept. Pembungkusan  

B.T.K 

B.O.P             B.B.B 

             B.T.K 

             B.O.P          B.T.K 

              B.O.P 

PDP – Dept. Penggilingan 

               Produk Jadi 

           PDP – Dept. Pengepakan  

B.B.B 

B.T.K 

B.O.P             B.B.B 

             B.T.K 

             B.O.P 
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Gambar 2.3 

Aliran Produk Secara Selektif 

Sumber : Agus Purwaji dan Wibowo (2009:106) 

 

2.5.3 Sistem Akuntansi Biaya Pada Kalkulasi Biaya Proses 

Sistem akuntansi biaya berdasarkan proses dirancang untuk mengawasi 

biaya bagi perusahaan yang menghasilkan barang secara massal. Misalnya, 

industri pengolahan makanan dapat menghasilkan ribuan kaleng makanan dalam 

sehari. Tekanan pengawasan dalam pabrik ini bukanlah pada unit atau pekerjaan 

satu per satu (kaleng makanan) tetapi tekanan diarahkan pada pengawasan proses 

operasi  dalam pabrik. 

Penggunaan sistem kalkulasi biaya proses tidak mengubah dalam 

mengakumulasikan biaya produksi (biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya 

 

PDP – Dept. Pemotongan  PDP – Dept. Pengepakan    

 

B.B.B 

B.T.K 

B.O.P 

       

       B.B.B 

       B.T.K 

       B.O.P 

 

 PDP – Dept. Penggilingan     Produk Jadi  

 

     B.T.K 

     B.O.P 

 

 

 

 PDP – Dept. Pencampuran 

 

    B.T.K 

    B.O.P  
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over head pabrik). Konsep dasar yang digunakan dalam perhitungan biaya pada 

kalkulasi biaya pesanan juga berlaku pada kalkulasi biaya proses. Perbedaan yang 

mendasar di dalam kalkulasi biaya proses adalah biaya ditelusuri ke departemen 

pemprosesan yang terlibat, oleh karena itu biaya yang terjadi dibebankan kedalam 

masing-masing. Pada departemen kedua dan seterusnya, biaya bahan berasal dari 

produk jadi departemen sebelumnya kemungkinan adanya tambahan dari 

departemen yang bersangkutan. 

 

2.5.3.1 Biaya Bahan Baku 

Mulyadi( 2009:295) menjelaskan pengertian bahan baku adalah sebagai 

berikut : 

“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur 

dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan 

sendiri. Didalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya 

mengeluarkan sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga 

mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya 

perolehan lain.” 

Biaya Bahan Baku = unit Kuantitas x harga per satuan 

Penggunaan bahan baku didasarkan pada bukti permintaan pemakaian 

bahan baku selama periode tertentu. Apabila bahan baku yang dipergunakan telah 

diketahui harganya, maka dapat dicatat secara langsung saat barang tersebut 

digunakan, dengan jurnal : 

Dr. Barang dalam proses departemen xx 

 Cr. Persediaan bahan    xx 

 

2.5.3.2 Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja dibebankan kepada harga pokok produksi atas dasar 

bukti memorial yang mencerminkan distribusi dan biaya alokasi biaya tenaga 

kerja untuk satu periode tertentu, dan dicatat dalam rekening Barang dalam 

proses. 
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Kholmi & Yuningsih (2009:32) menjelaskan bahwa pengertian biaya tenaga 

kerja langsung adalah sebagai berikut : 

“Biaya tenaga kerja langsung adalah kompensasi yang dibayarkan 

kepada tenaga kerja yang mengubah (konversi) bahan baku langsung 

menjadi produk setengah jadi (barang jadi) atau menjadikan jasa 

kepada para pelanggan.” 

Biaya tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja langsung x Tarif upah 

Pencatatan distribusi upah dan gaji akan dilakukan sebagai berikut : 

Dr.  Barang dalam proses departemen ... xx 

Dr.  Beban gaji penjaulan   xx 

Dr  Beban gaji dan administrasi umum xx 

 Cr.  Upah dan gaji    xx 

 

2.5.3.3 Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (2009:67) adalah biaya yang 

mencakup semua biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

yang dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini : 

a. Biaya bahan penolong 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan 

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran 

tunai. 

Biaya overhead pabrik = Jumlah tenaga kerja langsung x Tarif upah 

Biaya overhead pabrik sesungguhnya akan dicatat : 

Dr.   Biaya overhead pabrik sesungguhnya xx 

 Cr.   Persediaan bahan (untuk bahan penolong) xx 
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2.5.4 Metode Perhitungan Harga Pokok Proses 

Menurut Mulyadi (2009:74) menyatakan bahwa : 

1. Metode harga pokok proses – tanpa memperhitungkan persediaan produk 

dalam proses awal. 

Metode harga pokok proses yang belum memperhitungkan dampak adanya 

persediaan dalm proses awal. Variasi contoh penggunaan metode harga pokok 

proses adalah : 

a. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang 

produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. 

b. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam persahaan yang 

produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. 

c. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalm proses terhadap perhitungan 

harga pokok produksi per satuan, dengan anggapan : 

 Produk hilang pada awal proses 

 Produk hilang pada akhir proses 

2. Metode harga pokok proses – produk diolah melalui satu departemen 

produksi. 

Untuk dapat memahami perhitungan harga pokok produk dalam metode 

harga pokok proses, berikut ini diuraikan contoh metode harga pokok proses yang 

diterapkan dalam perusahaan yang mengolah produknya melalui satu departemen 

produksi tanpa memperhitungkan adanya persediaan produk dalam proses awal 

periode. 

 Jurnal pencatatan biaya produksi adalah sebagai berikut : 

1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku : 

Dr. Barang dalam proses-biaya bahan baku xx 

 Cr .Persediaan bahan baku    xx 

2. Jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong 

Dr. Barang dalam proses-Biaya bahan penolong xx 

 Cr. Persediaan bahan penolong    xx 

3. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja : 
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Dr. Barang dalam proses-Biaya tenaga kerja  xx 

 Cr. Gaji dan upah      xx 

4. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik 

Dr. Barang dalam proses-Biaya overhead pabrik xx 

 Cr. Berbagai rekening yang dikredit   xx 

5. Jurnal untuk mencatat harga produk jadi yang ditransfer kegudang : 

Dr. Presediaan produk jadi   xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya bahan baku  xx 

 Cr. Barang dalam proses-Biaya bahan penolong  xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya tebaga kerja langsung xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya overhead pabrik  xx 

6. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang 

belum selesai diolah. 

Dr. Persediaan produk dalam proses  xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya bahan baku  xx 

 Cr. Barang dalam proses-Biaya bahan penolong  xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya tebaga kerja langsung xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya overhead pabrik  xx 

3 Metode Harga Pokok Proses – Produk diolah melalui lebih dari satu 

departemen produksi. 

Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh 

departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang 

bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah 

departemen pertama dalah merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya, 

yang membawa biya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut, 

maka harga pokok produk terdiri dari : 

1) biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. 

2) Biaya produksi yanng ditambahkan dalam departemen setelah departemen 

pertama. 
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Tahap Pencatatan Jurnal  Produksi Departemen A dan Departemen B : 

A. Jurnal pencatatan biaya produksi departemen A adalah sebagai berikut : 

1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku : 

Dr. Barang dalam proses-biaya bahan baku departemen A xx 

 Cr. Persediaan bahan baku      xx 

2. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja : 

Dr. Barang dalam proses-Tenaga kerja departemen A  xx 

   Cr.  Gaji dan upah       xx 

3. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik : 

Dr. Barang dalam proses-biaya overhead pabrik Dept. A     xx 

Cr. Berbagai rekening yang dikredit              xx 

4. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh 

departemen A ke departemen B : 

Dr. Barang dalam proses-biaya bahan baku departemen B xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya bahan baku    xx 

 Cr.  Barang dalam proses-biaya tebaga kerja langsung  xx 

 Cr.  Barang dalam proses-biaya overhead pabrik   xx 

 

5.  Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang 

belum selesai diolah dalam departemen A pada akhir bulan Januari : 

Dr. Persediaan produk dalam proses-departemen A  xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya bahan baku   xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya tebaga kerja langsung  xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya overhead pabrik   xx 

 

B. Jurnal pencatatan biaya produksi departemen B adalah sebagai berikut : 

1. Jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari departemen A : 

Dr. barang dalam proses-biaya bahan baku departemen B xx 

 Cr .Barang dalam proses-biaya bahan baku    xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya tenaga kerja langsung  xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya overhead pabrik   xx 
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2. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja : 

Dr. Barang dalm proses-Biaya tenaga kerja departemen B xx 

 Cr. Gaji dan upah       xx 

3. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik : 

Dr. Barang dalam proses-biaya overhead pabrik departemen Bxx 

 Cr. Berbagai rekening yang dikredit     xx 

4. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh 

departemen B ke gudang : 

Dr. Persediaan produk jadi     xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya bahan baku   xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya tenaga kerja langsung  xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya overhead pabrik   xx 

5. Jurnal unutuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang 

belum selesai diolah dalam departemen B pada akhir bulan januari. 

Dr. Persediaan produk-dalam proses departemen B  xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya bahan baku   xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya tenaga kerja langsung  xx 

 Cr. Barang dalam proses-biaya overhead pabrik   xx 

 

2.5.9 Karakteristik Kalkulasi Harga Pokok Proses 

Menurut Agus Purwaji dan Wibowo (2009:104) sistem kalkulasi harga pokok 

proses adalah sebagai berikut : 

1. Proses produksi bersifat kontinyu dan massal sehingga produk yang 

dihasilkan perusahaan berbentuk homogen dan standar. 

2. Perhitungan biaya total dan biaya per unit dilakukan setiap akhir periode. 

3. Biaya diakumulsikan perdepartemen dan biaya per unit tiap-tiap 

departemen dengan membagi antara total biaya tiap-tiap departemen 

dengan jumlah unit yang dihasilkan oleh tiap departemen yang 

bersangkutan. 
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4. Laporan biaya produksi tiap-tiap departemen berfungsi sebagai laporan 

yang  diigunakan untuk mengumpulkan, meringkas dan menghitung biaya 

total maupun per unit tiap-tiap departemen pada akhir periode. 

Sedangkan menurut Mursyidi (2008:76) dalam kalkulasi harga proses : 

1. Biaya produksi dibagi menjadi : biaya bahan baku, bahan penolong, (jika 

nilainya material), tenaga kerja, dan biaya overhead. 

2. Harga pokok produksi dihitung baik total maupun persatuannya untuk setiap 

departemen produksi. 

3. Biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu (harian, mingguan, atau 

bulanan). 

4. Untuk menghitung biaya persatuan pada periode tertentu dilakukan atas 

dasar unit ekuivalen. 

5. Laporan harga pokok produksi (production report) dibuat untuk setiap 

departemen produksi dan periode tertentu. 

6. Biaya produksi untuk periode tertentu dialokasikan ke unit produk yang 

ditransfer kedepartememn berikut, dan unit yang masih dalam proses 

(barang dalam proses akhir). 

7. Biaya overhead pabrik dapat dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya 

atas dasar tarif ditentukan dimuka. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perhitungan harga pokok proses produksi dalam sebuah perusahaan industri 

sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu manajemen dalam 

mengambil keputusan untuk menentukan : 

1.  Menentukan harga jual produk. 

2.   Memantau realisasi biaya produksi. 

3.  Menghitung laba atau rugi periodik. 

4.  Menetukan  harga  pokok  persediaan  produk  jadi  dan  produk  dalam  

proses  yang  disajikan  dalam neraca. 
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2.5.10 Manfaat Harga Pokok Proses Produksi 

 Untuk menentukan harga pokok proses dalam suatu perusahaan industri, 

diperlukan perhitungan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan oleh 

suatu departemen. Untuk menghitung biaya per satuan produk yang dihasilkan 

oleh suatu departemen, perlu ditentukan unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi ini 

dipengaruhi oleh jumlah produk selesai yang ditransfer ke departemen selanjutnya 

atau ke gudang, tingkat penyelesaian persedian produk dalam proses pada akhir 

periode, dan ada tidaknya produk yang hilang dalam proses. 

Mulyadi (2005:71) berpendapat bahwa manfaat informasi harga pokok produksi 

adalah : 

1. Menentukan Harga Jual Produk. 

Perusahaan yanng memproduksi massa memproses produksinya untuk 

memenuhi persediaan digudang. Biaya produksi dihitung untuk jangka waktu 

tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk. 

2. Memantau Realisasi Biaya Produksi. 

Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk 

dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang 

sesungguhnya dikeluarkan didalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. 

3. Menghitung Laba Atau Rugi Bruto Periode Tertentu. 

Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan 

dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi 

bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan 

untuk memeproduksi produk dalam periode tertentu. 

4. Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi Dan Produk 

Dalam Proses Yang Disajikan Dalam Neraca. 

Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban 

keuangan periodik, manajemen harus menyediakan laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan rugi laba. 
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Tabel 2.1 

PERBEDAAN KARAKTERISTIK METODE HARGA POKOK PESANAN 

DENGAN HARGA POKOK PROSES 

 
 Sumber :Mulyadi (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perusahaan yang 

berproduksi 

massa 

 

 

Perusahaan 

yang 

berproduksi 

atas dasar 

pemesanan 

Proses 

pengolahan 

produk 

 

 

Terus menerus 

(kontinyu) 

 

 

Terputus-putus 

(intermitten) 

 

 

Produk 

yang 

dihasilkan 

 

 

Produk standar Tergantung 

spesifikasi 

pemesan 

 

 

Produksi 

ditujukan 

untuk 

Mengisi 

persediaan 

Memenuhi 

pesanan 

Contoh 

perusahaan 

Perusahaan 

kertas, semen, 

tekstil dll 

Perusahaan 

percetakan, 

mebel, 

kontraktor dll 
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Tabel 2.2 

PERBEDAAN KARAKTERISTIK PROSES PRODUKSI METODE 

HARGA POKOK PESANAN DENGAN HARGA POKOK PROSES 

 

 Metode Harga 

Pokok Proses 

Metode harga 

Pokok Pesanan 

Penghitungan 

Biaya Produksi 

Dihitung setiap 

bulan atau 

periode penentuan 

harga pokok 

produk. 

Dihitung untuk 

setiap pesanan. 

Penghitungan 

Harga Pokok per 

Satuan 

Pada akhir 

bulan/periode 

penentuan harga 

pokok produk. 

Apabila pesanan 

telah selaesai 

diproduksi. 

Rumus 

Perhitungan 

Harga Pokok per 

Satuan 

Jumlah biaya 

produksi yang 

telah dikeluarkan 

selama 

bulan/periode 

tertentu dibagi 

dengan jumlah 

satuan produk 

yang dihasilkan 

selama 

bulan/periode 

yang 

bersangkutan 

Jumlah biaya 

produksi yang 

telah dikeluarkan 

untuk pesanan 

tertentu dibagi 

dengan jumlah 

satuan produk 

yang diproduksi 

dalam pesanan 

yang 

bersangkutan. 

 Sumber : Mulyadi (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


