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Tujuan 

Tujuan bab ini adalah untuk menerangkan bagaimana biaya pabrikasi dapat 
dikendalikan dan dilaporkan dengan penggunaan sistem akuntansi biaya proses, 
suatu sistem yang menggunakan metode perpetual untuk akuntansi  persediaan.

Dalam  mempelajari sistem akuntansi biaya menurut jproses,  saudara perhatikan 
pada ketiga pertanyaan di bawah ini.

• Apa perbedaan struktur dan tujuan penentuan biaya berdasarkan proses dengan 
penentuan biaya berdasarkan pesanan?

• Ayat jurnal harian dan laporan apa yang terkait dalam suatu sistem akuntansi 
biaya berdasarkan proses?

BEBAN POKOK PRODUKSI PROSES
(PROCESS COSTING)
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• Bagaimana menggunakan akuntansi biaya untuk meningkatkan pengambilan 
keputusan oleh manajemen?

Penekanan Akuntansi Berdasarkan Proses

 Apa perbedaan struktur dan tujuan penentuan biaya berdasarkan proses dengan 
penentuan biaya berdasarkan pesanan?

Ilustrasi JO-1 pada Akuntansi Pesanan, menggambarkan hubungan antara berbagai 
perkiraan dalam suatu sistem akuntansi biaya. Hubungan dasar yang sama ini 
berlaku baik untuk akuntansi biaya berdasarkan pesanan maupun akuntansi biaya 
berdasarkan proses. Perbedaan kedua sistem ini adalah pada penekanan. Sistem 
pesanan pekerjaan menekankan pada pengawasan masing-masing pekerjaan; 
oleh karena itu perkiraan persediaan barang dalam proses didukung dengan kartu 
biaya pesanan. Dalam suatu sistem biaya berdasarkan proses, tekanan adalah pada 
pengawasan biaya proses dan departemen. Oleh karena itu, barang dalam proses 
harus dianalisa menurut departemen dengan menggunakan catatan untuk masing-
masing departemen.

 Suatu prosedur yang umum adalah membuat dalam buku besar beberapa 
perkiraan persediaan dalam proses – satu untuk masing-masing departemen atau 
proses yang akan diawasi. Dengan demikian, tidak ada kebutuhan untuk kartu 
biaya pekerjaan. Sebagian besar perkiraan lainnya dan buku pembantunya seperti 
diterangkan dalam Akuntansi pesanan tetap sama dalam sistem ini. Dalam bab ini kita 
akan membahas secara terinci sebuah contoh penentuan biaya berdasarkan proses. 
Perkiraan buku besar berikut ini akan dipergunakan:

 Persediaan bahan baku dan bahan pembantu.
 Perkiraan barang dalam proses – Departemen A.
 Persediaan barang jadi.
 Upa pabrik.
 Overhead pabrik
 Harga pokok barang yang dijual 

Akan digambarkan operasi selama satu minggu.
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Contoh Akuntansi Biaya berdasarkan Proses

 Sebagian buku besar untuk contoh kita terlihat pada halaman berikut. Pertama, 
Perhatikanlah bahwa setiap perkiraan dari ketiga perkiraan persediaan mempunyai 
saldo awal. Persediaan bahan baku dan bahan penolong mempunyai saldo awal 
sebesar Rp30,000. Persediaan barang dalam proses mempunyai saldo awal sebesar 
Rp19,790. Angka ini dipecah menjadi tiga unsur biaya.

 Dalam sistem berdasarkan proses, catatan harus dibuat untuk setiap departemen 
untuk mencatat unit fisik yang sebenarnya diproduksi oleh departemen tersebut. 
Dalam contoh ini, Rp19,790 menunjukkan biaya yang terjadi dalam periode yang 
lalu untuk 5.000 unit produksi yang baru selesai sebagian. Juga diketahui bahwa 
semua unit ini selesai 100% untuk bahan bakunya, tapi hanya baru selesai 60% 
Untuk Tenaga Kerja Langsung dan Overhead Pabrik. Artinya, lebih banyak Tenaga 
Kerja Langsung Dan overhead Pabrik harus ditambahkan untuk menyelesaikan 
unit ini dalam minggu yang berikutnya. Persediaan yang ketiga mempunyai Saldo 
Awal Rp59,300; Ini menunjukkan nilai 10.000 unit barang dan jasa yang siap untuk 
dijual.

Transaksi Perusahaan.  Transaksi untuk minggu tersebut dipindahbukukan ke 
perkiraan yang terdapat pada Buku Besar yang terlihat pada halaman berikutnya. 
Marilah kita periksa setiap transaksi tersebut berturut-turut.

Transaksi (A) 
Perusahaan membeli Bahan Baku dan Penolong seharga Rp100,000. Perkiraan 
Bahan Baku dan Penolong didebit dan Perkiraan Kas atau Utang dikredit.

Transaksi (B)
Permintaan barang berjumlah Rp65,000 selama minggu tersebut; oleh karena itu, 
Perkiraan Bahan Baku dan Penolong dikredit untuk menunjukkan bahwa Persediaan 
dikurangi. Dua debit muncul pada Buku Besar untuk ayat jurnal ini: (1) debit pertama 
pada Perkiraan Persediaan Barang Dalam Proses – Departemen A; Bahan Baku 
sejumlah Rp61,000 dipergunakan pada departemen tersebut. Dalam minggu tersebut 
50.000 unit baru mulai dikerjakan, dan ini adalah Bahan Baku yang dipergunakan 
untuk mengerjakan unit yang baru, (2) debit lainnya adalah pada Perkiraan Overhead 
Pabrik sebesar Rp4,000; ini merupakan Bahan Pembantu yang dipergunakan di 
Pabrik untuk berbagai keperluan (bukan hanya untuk Departemen A).

Transaksi (C)
Upah Bagian Pabrik untuk minggu tersebut dipersiapkan. Total Biaya Tenaga Kerja 
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berjumlah Rp120,800. Upah Bagian Pabrik didebitkan dan perkiraan kewajiban yang 
bersangkutan (Utang Gaji dan Utang Pajak) dikredit.

Transaksi (D)
Upah Bagian Pabrik sebesar Rp120,800 didistribusikan. Biaya Tenaga Kerja yang 
berkaitan dengan Departemen A berjumlah Rp115,800 dan biaya tenaga kerja tidak 
langsung berjumlah Rp5,000. Barang dalam proses – Departemen A didebit sebesar 
Rp 115,800 dan overhead pabrik didebit sebesar Rp5,000. Perkiraan upah pabrik 
ditutup menjadi nol dengan ayat ini.

Transaksi (E) 
Biaya overhead pabrik lainnya sebesar Rp72.160 terjadi. Perkiraan overhead  pabrik 
didebit dan perkiraan lain seperti Kas, Utang atau lainnya dikredit.

Transaksi (F)
Overhead pabrik dibebankan pada barang dalam proses menurut tarif yang telah 
ditentukan sebelumnya. Tarif yang telah ditentukan sebelumnya itu adalah 70%. Biaya 
tenaga kerja langsung untuk departemen tersebut adalah Rp115,800; oleh karena 
itu biaya overhead yang dibebankan adalah 70% dari Rp115,800, atau Rp81,060. 
Perkiraan barang dalam proses – Departemen A didebit sebesar Rp81,060, dan 
perkiraan overhead pabrik dikredit sebesar jumlah yang sama.

Catatan penting: 
Sebagian perusahaan menggunakan dasar selain biaya tenaga kerja langsung. Untuk 
membebankan overhead mereka menggunakan jumlah jam kerja langsung atau jam 
kerja mesin hingga diperoleh tarif overheadnya. Selanjutnya, untuk setiap jam tenaga 
kerja langsung atau jam mesin yang dipergunakan pada departemen tersebut, suatu 
jumlah biaya overhead dapat dipindahkan pada persediaan dalam pengerjaan.

Transaksi (G)
Dalam minggu tersebut departemen A menyelesaikan 40.000 unit produk, dan barang 
ini dipindahkan ke perkiraan persediaan barang jadi. Tujuan utama akuntansi biaya 
adalah untuk menentukan harga pokok unit yang dihasilkan. Pertanyaan utama 
adalah: Berapa jumlah yang harus didebitkan ke perkiraan persediaan barang jadi dan 
dikreditkan pada perkiraan persediaan barang dalam proses untuk 40.000 unit yang 
diselesaikan tersebut? Setiap periode, laporan biaya produksi dibuat untuk menjawab 
pertanyaan ini. Perhatikan pada ayat (g) bahwa jumlah yang telah ditentukan adalah 
Rp252,000.
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SEBAGIAN BUKU BESAR

PERSEDIAAN BAHAN BAKU
DAN BAHAN PEMBANTU

 Persediaan awal    30,000   (b)      65,000

 (a)       100,000

 
PERSEDIAAN DALAM PROSES – DEPARTEMEN A

a. Persediaan awal 
 Bahan baku               Rp 5,000
 Tenaga kerja langsung       8,700
Overhead pabrik      6,090  Rp 19,790
(b) Bahan baku                       61,000
(d) Tenaga kerja langsung        115,800
(f) Overhead pabrik                 81,060
                                   Rp 277,650 

(e) Selesai                                 252,000

   UPAH PABRIK    PERSEDIAAN BARANG JADI
 12,800   (d) 120,800   (d) Persd awal       59,300        (h)  122,300
          (g) Dari Dep. A     252,000 

  OVERHEAD PABRIK  BEBAN POKOK PENJUALAN
         4,000   (f) 81,600   (h)  122,300
          5,000   (i) 100    (i)  100 
        72,160
        81,160 
 

Persediaan awal 5.000 unit: Buku baku 100% selesai, sedangkan tenaga  kerja 
langsung dan overhead pabrik selesai 60% 

50.000  unit dimulai dalam minggu yang bersangkutan.
40.000  unit diselesaikan dan dipindahkan ke barang jadi 
10.000  unit 100% selesai untuk ketiga unsur biaya 

 Pada bab berikutnya seluruhnya akan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 
cara membuat laporan beban pokok produksi ini. Pada soal tugas dalam unit ini, 
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jumlah rupiah harga pokok barang yang dipindahkan ke persediaan barang jadi akan 
diberitahukan pada saudara (seperti pada transaksi g).

Transaksi (H) 
Dalam minggu tersebut perusahaan melakukan penjualan sebagai berikut. Persediaan 
awal barang jadi, dengan harga pokok sebesar Rp59,300 (lihat perkiraan), dijual 
dengan harga Rp70,000. Juga, suatu unit tambahan sebesar 10.000 yang dihasilkan 
dalam periode ini dijual seharga Rp75,000. Untuk keperluan ilustrasi ini, misalkan 
bahwa laporan biaya produksi menunjukkan bahwa 10,000 unit ini mempunyai harga 
pokok per unit Rp6.30, dengan total harga pokok sebesar Rp63,000. 

Ringkasnya:

Harga Pokok Barang yang Dijual    Harga Penjualan 

  Rp 59,300       Rp 70,000
   63,000        75,000
     Rp  122,300           Rp  145,000

Transaksi (h) menunjukkan debit pada perkiraan harga pokok barang yang dijual 
dan kredit pada persediaan barang jadi sebesar Rp122,300. Juga, ayat lain, kas 
didebit sebesar Rp145,000 dan penjualan dikredit dengan jumlah yang sama (ini tidak 
diperlihatkan dalam contoh).

Membebankan terlalu besar dan membebankan terlalu sedikit biaya overhead.

Dalam bab sebelumnya kita telah membicarakan kemungkinan bahwa total biaya 
overhead baru mungkin berlainan dari biaya overhead yang dipindahkan (kredit) 
ke perkiraan barang dalam proses dalam suatu periode. Perhatiakan contoh dalam 
buku besar pada bab ini. Biaya 0verhead pabrik aktual berjumlah Rp81,160 untuk 
periode tersebut. Biaya overhead yang dibebankan pada barang dalam proses 
berjumlah Rp81,060. Jadi biaya overhead yang dibebankan lebih kecil daripada yang 
sebenarnya. Ini dinamakan membebankan terlalu kecil biaya overhead jumlahnya 
dalam hal ini adalah Rp100. Jika lebih besar biaya overhead dibebankan pada 
barang dalam proses daripada yang sebenarnya terjadi, keadaan tersebut dinamakan 
membebankan terlalu besar biaya overhead, dan suatu saldo kredit akan terlihat pada 
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perkiraan overhead. Dalam hal Dalam hal yang manapun juga, paling sedikit sekali 
dalam setahun, sebelum laporan keuangan dibuat, saldo yang terlalu besar atau 
terlalu kecil dihilangkan dalam sebuah ayat buku harian.

Transaksi (I)
Ayat ini mengurangkan perkiraan overhead pabrik menjadi nol. Jumlah yang terlalu 
kecil dibebankan (Rp100) dibukukan sebagai bagian dari harga pokok barang yang 
dijual untuk menunjukkan bahwa lebih banyak biaya yang sebenarnya terjadi daripada 
yang seharusnya dibukukan dalam perkiraan persediaan.

Catatan:
Kalau jumlah yang kurang dibebankan atau terlalu banyak dibebankan cukup besar, sebagian 
perusahaan memilih untuk memindahkan sebagian jumlah tersebut pada perkiraan persediaan, dan 
bukannya membebankan seluruhnya pada beban pokok penjualan. Ini mungkin tepat kalau cukup 
banyak barang yang dibuat masih ada dalam persediaan.
 
Kalau terjadi membebankan biaya overhead terlalu besar, harga pokok barang yang 
dijual dikredit dan overhead pabrik didebit untuk membetulkan perkiraan tersebut.

Akuntansi Biaya dan Keputusan Manajemen

Suatu sistem akuntansi biaya sangat berguna bagi manajemen dalam beberapa 
hal. Ini berlaku apakah sistem yang dipergunakan berdasarkan proses ataupun 
berdasarkan pesanan.

Keputusan pemasaran. 

Salah satu bidang di mana akuntansi biaya membantu manajemen adalah dalam 
hal penetapan harga. Manajemen dapat menetapkan harga jauh lebih mudah dan 
yakin kalau mereka memiliki informasi yang pasti mengenai biaya pekerjaan atau 
unit yang akan dijual. Inilah informasi yang diberikan oleh akuntansinya. Misalnya, 
sebuah perusahaan mungkin mempunyai saingan dalam penawaran untuk suatu 
pekerjaan. Dengan mempergunakan catatan biaya pekerjaannya untuk pekerjaan 
yang sama di masa lalu, perusahaan dapat mengetahui rincian biaya bahan baku, 
tenaga kerja langsung, dan overhead. Dari catatan masa lalu ini perusahaan dapat 



88 89

membuat ramalan yang masuk akal mengenai biaya masa datang dan demikian dapat 
memasukan penawaran yang lebih realistik.

Dalam proses operasi, perhitungan biaya per unit akan menunjukkan perubahan 
unsur biaya yang dapat diperhitungkan oleh manajemen dalam melakukan perubahan 
harga penjualan dan dalam membuat keputusan lainnya. Jika informasi biaya untuk 
pekerjaan atau proses tersedia dengan cepat, maka manajemen mempunyai dasar 
yang kuat untuk merencanakan kegiatannya.

Pengawasan biaya sehari-hari.  

Bagaimana menggunakan akuntansi biaya untuk meningkatkan pengambilan 
keputusan oleh manajemen. Dengan suatu sistem akuntansi biaya perubahan ketiga 
unsur biaya dapat dilaporkan setiap hari. Melalui laporan kinerja biaya per unit dapat 
dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tindakan 
perbaikan dapat dilakukan dengan segera kalau unjuk kerja menyimpang cukup 
besar dari tujuan. Sistem pelaporan kegiatan operasi secara periodik tidak dengan 
sendirinya dapat memberikan kemungkinan ini. Salah satu contoh laporan unjuk kerja 
yang menggunakan data biaya berdasarkan proses terdapat pada halaman berikut. 
Berdasarkan laporan ini, manajemen mungkin ingin meneliti mengapa biaya tenaga 
kerja langsung dan biaya pasar pabrik 10% lebih besar dari standar yang ditentukan 
untuk departemen B. Unit selanjutnya akan menggambarkan berbagai bentuk lain dari 
laporan unjuk kerja yang menunjukkan penyimpangan dari standar baik dalam bentuk 
penyimpangan total maupun penyimpangan unit.

         

LAPORAN KINERJA MINGGUAN
MINGGU YANG BERAKHIR: 16 JUNI 2007

Standar unjuk kerja 
(biaya per unit yang 

diperkirakan
Biaya unit 

sebenarnya Penyimpangan
Departemen A
Bahan Baku Rp2.10 Rp2.11 (Rp0.01)
Tenaga kerja 

langsung 
1.90 1.95 (Rp0.05)

Overhead pabrik 1.00 0.97 Rp0.03
Rp5.00 Rp5.03 Rp0.03

Departemen B Rp6.00 5.96 Rp0.04
Bahan baku
Tenaga kerja 

langsung
5.00 5.50 (0.50)

Overhead pabrik 1.00 1.10 (0.10)
Rp12.00 Rp12.56 Rp0.56
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ISTILAH BARU (Glosari)
 
Cost of production report – laporan beban pokok produksi. Suatu laporan 
manajemen yang memberikan suatu ringkasan kegiatan dalam suatu departemen 
pabrikasi dalam suatu jangka waktu, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja dan 
overhead pabrik per unit.

Overapplied overhead – biaya overhead yang dibebankan terlalu besar. Keadaan di 
mana jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan pada persediaan barang dalam 
proses lebih besar dari yang benar-benar terjadi dalam periode yang bersangkutan.

Underapplied overhead – biaya overhead pabrik dibebankan terlalu kecil. 
Keadaan di mana jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih kecil dari yang 
sebenarnya dalam periode tersebut.

BAHAN UNTUK TUGAS 

PERTANYAAN 

1. Yang manakah dari dokumen dan catatan berikut ini yang mungkin dipergunakan 
dalam suatu sistem akuntansi biaya berdasarkan proses:

 a.  Kartu gudang
 b. Bon permintaan barang.
 c. Kartu biaya pekerjaan.
 d. Laporan biaya produksi.
 e. Buku pembantu biaya overhead pabrik.

2. Jelaskan bagaimana terjadinya pembebanan terlalu besar atau pembebanan 
terlalu kecil biaya overhead pabrik dan bagaimana memperlakukannya dalam 
pembukuan dan laporan keuangan?

3. Bagaimana cara membukukan bahan baku yang dipergunakan dalam produksi 
dalam suatu sistem akuntansi biaya berdasarkan proses?

4. Jelaskan bagaimana cara membukukan biaya tenaga kerja dalam suatu sistem 
akuntansi biaya berdasarkan proses?

5. Jelaskan bagaimana cara membukukan biaya overhead pabrik dalam suatu 
sistem akuntansi biaya yang berdasarkan proses?

6.  Apakah kegunaan laporan beban pokok produksi?
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7. Bagaimana cara akuntansi biaya dapat meningkatkan pengambilan keputusan 
oleh manajemen?

LATIHAN

1. Di bawah ini terdapat perkiraan barang dalam proses untuk Departemen 
Pengecatan sebuah pabrik.

PERSEDIAAN BARANG DALAM PROSES – PENGECATAN
(dalam ribuan)

 
 Persediaan awal:        Selesai                                     Rp 316,955

 Bahan baku                    Rp 11,000

 Tenaga kerja langsung             10,000

 Overhead pabrik                       8,000     Rp  29,000

 Bahan baku                       115,600

 Tenaga kerja langsung        206,515

 Overhead pabrik          166,812

 

a. Buatlah ayat jurnal untuk bahan baku yang dipergunakan dalam 
produksi.

b. Buatlah ayat jurnal untuk biaya overhead yang dibebankan pada 
produksi.

c. Berapakah tarif pembebanan biaya overhead pabrik?

d. Dari data yang diketahui, dapatkah saudara menentukan jumlah biaya 
overhead pabrik yang terjadi selama periode tersebut? Jelaskan.

e. Buatkanlah ayat jurnal untuk pemindahan barang yang selesai ke 
persediaan barang jadi.

2. Sebutkan perkiraan yang didebit dan dikredit untuk setiap transaksi berikut ini 
dalam suatu sistem akuntansi biaya berdasarkan proses.
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a. Pembelian bahan baku secara kredit.
b. Pengeluaran bahan baku untuk pasar (Departemen A)
c. Pengeluaran bahan pembantu untuk pemakaian pabrik secara umum.
d. Membukukan upah pabrik.
e. Distribusi upah pabrik.
f.  Pembayaran sewa pabrik.
g. Membukukan penghapusan mesin pabrik.
h. Membebankan biaya overhead pada produksi.
i.  Penyelesaian barang dan memindahkannya dari Departemen A ke barang 

jadi.
j.  Penyelesaian barang dan memindahkannya dari Departemen B ke 

Departemen C.
k. Menjual barang secara kredit

3. Di bawah ini terdapat suatu tabel yang menunjukkan data upah untuk Mondoroko 
Manufacturing Company untuk minggu yang berakhir 21 Juli 2007 (dalam ribuan 
rupiah).

Karyawan

Departemen

Produksi
Tenaga 

Kerja Tidak 

Langsung

Gaji 

Penjualan

Gaji 

Umum
A B C

Johny Mangi
146

  50

Edy  Brewok
65.4

     0
65.4

Hari Santoso 314.0

Wily Supratman     0 412.00

Jose Rizal
518

  00

Kerry Mariam
100

  00

100

  00
150

Budi Arso 498.0

       0

211 379.4 618 512.00 150.00 498.0

90        0

Perhatikanlah bahwa sebagian karyawan bekerja lebih dari satu bidang. Untuk 
upah ini, pajak dan potongan lainnya berjumlah Rp436.900.000,00.
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 DIMINTA:

 Buatlah ayat buku harian untuk membukukan dan mendistribusikan porsi pabrik.

4. Dalam minggu yang berakhir 16 Juni 2007, biaya overhead pabrik yang 
dibebankan pada ketiga departemen adalah sebagai berikut:

               Biaya Overhead 
               Yang Dibebankan 

               Departemen Pemotongan         Rp 44.250.000,00
               Departemen Pengampelasan        Rp 66.670.000,00
               Departemen penyelesaian        Rp 21.240.000,00

 Ternyata, selama periode ini, setiap departemen mempunyai biaya tenaga kerja 
langsung sebesar Rp59.000.000,00.

 DIMINTA:

 Hitunglah tarif biaya overhead pabrik yang dipergunakan untuk setiap 
departemen.

SOAL (KELOMPOK A)

1. Akuntansi biaya berdasarkan proses, ayat jurnal harian. Buatlah ayat jurnal untuk 
membukukan transaksi berikut ini. Perusahaan menggunakan sistem akuntansi 
biaya menurut proses.

a.  Dibeli 10.000 unit bahan baku dari ABC Company, dengan syarat 2/10, n/30. 
Total pembelian Rp4,320.

b. Dikeluarkan barang dan bahan pembantu untuk pabrik sebagai berikut:

(1) Bahan baku X dipergunakan pada Departemen A, Rp1,000; Bon 
permintaan barang No. 1040.

(2) Bahan baku dipergunakan pada Departemen B, Rp200; Bon permintaan 
bahan no. 1041.

(3) Bahan pembantu dipergunakan di pabrik untuk perbaikan umum Rp141; 
Bon permintaan bahan no. 1042.
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c. Gaji pabrik berjumlah Rp8,000. Pajak pendapatan yang dipotongkan 
berjumlah Rp1,400.

d. Kepindahan saldo gaji pabrik; Departemen A, Rp7.000; Departemen B, 
Rp1,000.

e. Dibebankan biaya overhead pabrik pada dua perkiraan barang dalam 
pengerjaan. Tarif biaya overhead pabrik yang dipergunakan adalah 70% 
dari biaya tenaga kerja langsung.

f. Dibayar rekening listrik untuk pabrik Rp700.

g. Diselesaikan unit produksi di Departemen B; 10.000 unit diselesaikan dan 
dipindahkan ke barang jadi. Laporan biaya produksi untuk masa tersebut 
menunjukkan bahwa unit tersebut mempunyai biaya total per unit sebesar 
Rp4.

h. Dijual 3.000 unit yang tersebut pada (g) dengan harga sebesar Rp5.50 
per unit, tunai.

2.  Akuntansi biaya berdasarkan proses, ayat jurnal harian. Buatlah ayat jurnal untuk 
membukukan transaksi perusahaan berikut ini dalam suatu sistem akuntansi 
biaya berdasarkan proses.

a. Dibeli 5.000 unit bahan baku X dari Simamora Manufacturing Co, dengan 
syarat 2/10, n/30. Total pembelian berjumlah Rp55,198.

b. Dibeli bahan pembantu dari Salamun, Inc, sebesar Rp1,750, tunai.

c. Dikeluarkan bahan pembantu ke pabrik untuk pemakaian umum. Bahan 
pembantu tersebut berharga Rp57; bon permintaan bahan no. 75.

d. Dikeluarkan 307 unit bahan baku X untuk dipergunakan pada Departemen 
Perakitan sebesar Rp3,390; Bon permintaan bahan no. 76.

e. Gaji pabrik berjumlah Rp71,500. Pajak pendapatan yang dipotongkan 
berjumlah Rp16,540.
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f. Dipindahkan saldo upah pabrik: Departemen Perakitan Rp18,000; 
Departemen Pengecatan Rp35,000; Departemen Penyelesaian Rp18,500.

g. Dibebankan biaya overhead pabrik pada perkiraan barang dalam proses 
pengerjaan dengan tarif 81% dari biaya tenaga kerja langsung.

h. Terjadi biaya sebagai berikut (dibayar tunai): Listrik untuk pabrik Rp500; 
Asuransi untuk pabrik Rp700; pemeliharaan pabrik Rp800.

i. Diselesaikan 1.000 unit pada Departemen Penyelesaian dan dipindahkan 
ke barang jadi. Laporan biaya produksi untuk periode tersebut menunjukkan 
bahwa unit tersebut mempunyai total biaya per unit sebesar Rp31.45.

j. Dijual 100 unit barang jadi dengan kredit seharga Rp78.45 per unit. Unit 
tersebut harga pokok per unit sebesar Rp30.15.

3. Akuntansi biaya berdasarkan proses, ayat jurnal harian. Buatlah ayat jurnal 
membukukan transaksi perusahaan berikut ini dalam suatu sistem akuntansi 
biaya berdasarkan proses.

a. Dikeluarkan barang untuk dipakai di pabrik sebagai berikut:

  Bahan baku 160 dipergunakan pada Departemen A sebesar Rp675; Bon 
permintaan bahan no. 25. 

  Bahan baku 161 dipergunakan pada Departemen B Rp240; Bon permintaan 
bahan no. 26. 

  Bahan pembantu dipergunakan untuk seluruh pabrik seharga Rp530; bon 
permintaan bahan no. 27.

b. Dibeli bahan baku dari Pronto Product, dengan syarat 2/10, n/30; Bahan baku 
160 sebesar Rp200; bahan baku 161 sebesar Rp145.

c. Upah pabrik sebesar Rp87,430. Pajak pendapatan yang ditahan berjumlah 
Rp8,430.
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d. Dipindahkan saldo upah pabrik: Departemen A sebesar Rp34,400 dan 
Departemen B sebesar Rp53,030.

e. Dibebankan biaya overhead pabrik pada kedua perkiraan barang dalam 
pengerjaan. Tarif yang dipergunakan adalah 65% dari biaya tenaga kerja 
langsung.

f. Diselesaikan 4.000 unit pada Departemen A dan dipindahkan pada barang 
jadi. laporan biaya produksi menunjukkan bahwa unit tersebut mempunyai 
biaya per unit sebesar Rp5.25.

g. Dijual 250 unit barang  jadi secara kredit dengan harga Rp10.45 per unit. 
Harga pokok per unit adalah Rp4.50.

SOAL (KELOMPOK B)

4.  Akuntansi biaya berdasarkan proses, ayat buku harian. Buatlah ayat buku harian 
dalam bentuk buku harian serba-serbi untuk membukukan transaksi berikut 
ini. Perusahaan menggunakan suatu sistem akuntansi biayanya berdasarkan 
proses.

a. Dikeluarkan bahan baku dan bahan pembantu untuk keperluan pabrik sebagai 
berikut:

  Bahan baku 2130 dipergunakan pada Departemen A sebesar Rp1,200; bon 
permintaan bahan no. 143.

  Bahan baku 2133 dipergunakan pada Departemen B sebesar Rp300; bon 
permintaan bahan no. 144.

  Bahan pembantu dipergunakan untuk seluruh pabrik sebesar Rp356; bon 
permintaan bahan no. 145.

b. Dibeli bahan baku dari Bindy Product, dengan syarat 2/15, n/30; bahan baku 
2130 sebesar Rp900; bahan baku 2133 sebesar Rp1,456.

c. Upah pabrik berjumlah Rp15,000. Pajak pendapatan yang ditahan berjumlah 
Rp3,546.
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d. Dipindahkan saldo upah pabrik: Departemen A Rp8,000 dan Departemen B 
Rp7,000.

e. Dibebankan biaya overhead pabrik pada kedua perkiraan barang dalam 
pengerjaan. Taraf yang dipergunakan adalah 60% dari biaya tenaga kerja 
langsung.

f. Dibayar asuransi dapat sebesar Rp300.

g. Dibayar rekening listrik untuk pabrik Rp1,200.

h. Diselesaikan unit pada Departemen B: 5.000 unit diselesaikan dan 
dipindahkan ke barang jadi. Laporan biaya produksi menunjukkan biaya per 
unit sebesar Rp4,56.

i. Dijual 4.000 unit barang jadi dengan kredit seharga Rp6 per unit. Biaya per 
unit adalah Rp4.56.

5. Akuntansi biaya berdasarkan proses, ayat jurnal harian. Buatlah ayat jurnal untuk 
membukukan transaksi berikut. Perusahaan menggunakan akuntansi biaya 
berdasarkan proses.

a. Perusahaan membeli bahan baku dan pembantu seharga Rp65,000 tunai.

b. Dikeluarkan bahan baku dan pembantu untuk dipergunakan di pabrik sebagai 
berikut: bahan baku (Departemen Perakitan) sebesar Rp17,000; bahan 
pembantu Rp6,000.

c. Total biaya upah adalah Rp64,000. Pajak pendapatan yang ditahan 
Rp8,000.

d. Upah pabrik dibagikan sebagai berikut. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 
Rp40,000 (perakitan Rp25,000; Penyelesaian Rp15,000) dan biaya tidak 
langsung sebesar Rp24,000.

e. Dibebankan biaya overhead pabrik ke perkiraan barang dalam proses dengan 
tarif sebesar 75% dari biaya tenaga kerja langsung.

f. Diselesaikan 2.500 unit pada Departemen penyelesaian dan dipindahkan 
pada barang jadi. Laporan biaya produksi menunjukkan bahwa biaya per unit 
adalah Rp6.20.
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g. Dijual 350 unit barang jadi secara kredit dengan harga Rp25 per unit. Unit 
tersebut mempunyai biaya per unit sebesar Rp14,30.

6.  Analisa arus biaya. Hamimura Company menggunakan suatu sistem akuntansi 
biaya berdasarkan proses. Pembukuan untuk  minggu yang berakhir 5 Mei 2007 
menunjukkan data-data ini:

 Beban pokok penjualan barang Rp200,000
 Total harga pokok barang yang diselesaikan pada
       Departemen 114 dan dipindahkan ke barang jadi Rp234,000
 Total upah pabrik 176,000
 Biaya overhead pabrik yang dibebankan pada Depart. 114 180,000
 Bahan pembantu yang dipergunakan di pabrik 4,000
 Saldo awal bahan bukan dan pembantu  20,000
 Pembelian bahan baku dan penolong  300,000
 Biaya tenaga kerja tidak langsung  30,000
 Saldo awal barang dalam proses pada Departemen 114 200,000
 Saldo akhir barang dalam proses pada Departemen 114 466,000
 Persediaan akhir barang jadi  114,000

 Untuk keperluan soal ini dan untuk mudahnya, misalkanlah bahwa Departemen 
114 adalah departemen produksi.

 DIMINTA:

 Dengan membuat perkiraan yang bersangkutan dan menganalisa data tersebut, 
hitunglah jumlah persediaan akhir bahan baku dan penolong.

Laporan Beban pokok produksi Berdasarkan Proses

Tujuan 

Dalam bab sebelumnya saudara telah mempelajari cara untuk membuat ayat jurnal 
untuk transaksi dalam suatu sistem berdasarkan proses. Tujuan bab ini adalah untuk 
menunjukkan pada saudara bagaimana cara membuat suatu laporan beban pokok 
produksi, yang merupakan suatu laporan manajemen yang terinci untuk menunjukkan 
biaya produksi per unit untuk setiap unsur biaya yang akan dikendalikan.

Pada saat saudara mempelajari laporan beban pokok produksi, fokuskan-lah perhatian 
pada keempat pertanyaan ini:
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1. Apakah tujuan laporan harga pokok  produksi?
2. Apakah empat tahapan informasi dasar yang terdapat pada suatu laporan 

beban pokok produksi?
3. Apakah yang dimaksud dengan ekuivalen produksi dan bagaima-nakah 

dihitungnya?
4. Bagaimana cara membuat laporan beban pokok produksi?

Tujuan Laporan Beban pokok produksi 
Seperti pada pembahasan bab sebelunya, laporan beban pokok produksi memberikan 
informasi terinci mengenai operasi suatu departemen atau proses produksi selama 
suatu jangka waktu yang relatif pendek. Biaya per unit untuk bahan baku, tenaga kerja 
langsung, overhead pabrik dapat dibandingkan dengan biaya yang diperkirakan atau 
standar unjuk kerja lainnya. Laporan biaya produksi juga memberikan dasar untuk 
menentukan porsi biaya yang terdapat pada perkiraan barang dalam pengerjaan yang 
harus dipindahkan pada barang jadi (atau departemen produksi lainnya), dan berapa 
porsi biaya yang tetap tinggal dalam persediaan akhir barang dalam proses.

Tahapan Dalam Laporan Beban pokok produksi
Laporan biaya produksi untuk suatu departemen berisi ringkasan semua kegiatan 
selama periode tersebut. Laporan ini terdiri atas empat seksi utama. Laporan biaya 
produksi untuk departemen dalam contoh kita diberikan pada halam berikutnya. 
Empat tahap informasi dasar yang terdapat pada suatu laporan beban pokok produksi 
adalah sebagai berikut:

Tahap 1:
Kegiatan dalam bentuk unit. Dalam tahap ini kegiatan dalam bentuk unit diuraikan. 
Unit aktual dihitung untuk menghalangi terjadinya kerugian kehilangan unit selama 
periode tersebut dan untuk memberikan dasar yang tepat untuk menghitung biaya 
per unit. Sekarang, contoh ini merupakan kelanjutan dari contoh Departemen A yang 
terdapat pada unit sebelumnya. Perhatikanlah perkiraan barang dalam proses pada 
bab sebelumn untuk angka-angka yang terdapat di bawah ini. Lima ribu unit ada 
dalam persediaan pada permulaan minggu. 50.000 unit lagi mulai dikerjakan dalam 
minggu ini, sehingga seluruhnya ada 55.000 unit menjadi tanggung jawab departemen 
tersebut. 55.000
untuk nilai tambah ini dihitung dengan dua cara: (1) unit diselesaikan dan dipindahkan 
keluar departemen (40.000), dan (2) unit yang masih dalam proses pengerjaan 
(15.000).
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Tahap 2:
Produksi ekuivalensi. Berikutnya, ekuivalensi unit utuh atau produksi ekuivalensi 
dihitung. Untuk melakukan hal ini, perlu dihitung berapa banyak unit produksi yang 
ditunjukkan oleh semua biaya yang terjadi pada departemen tersebut; dengan data ini 
biaya per unit dapat dihitung. Biaya per unit dihitung sebagai berikut:

Perhatikan bagian kedua dari laporan biaya produksi untuk mengetahui bagaimana 
cara ekuivalen unit utuh dihitung. 40.000 unit yang diselesaikan dan dipindahkan 
ke barang jadi selama minggu tersebut. Untuk memindahkan barang jadi ke luar 
departemen, barang jadi harus 100% siap semua unsur biayanya, oleh karena itu, 
40.000 unit dipergunakan dalam ketiga kolom perhitungan.
 
Selanjutnya perhatikanlah persediaan akhir. Ada 15.000 unit yang terdapat dalam 
persediaan akhir. Karena bahan baku untuk unit ini telah lengkap 100% seluruh 
15.000 unit dipergunakan dalam perhitungan. Mengenai tenaga kerja langsung dan 
overhead pabrik, diketahui bahwa 15.000 unit tersebut baru selesai 10%. Oleh karena 
itu, hanya 1.500 ekuivalen unit utuh yang diperhitungkan dari barang yang ada dalam 
persediaan akhir untuk tenaga kerja langsung dan biaya overhead. 

 Perhitungan laporan dengan demikian menunjukkan bahwa yang keluar untuk 
bahan baku dalam departemen tersebut menghasilkan suatu ekuivalen sebanyak 
55.000 unit produk. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung hanya 
menghasilkan ekuivalen 41.500 unit utuh; dan biaya untuk overhead pabrik juga 
hanya menghasilkan ekuivalen 41.500 unit utuh.

Biaya bahan 
baku 

per  unit
=

Biaya bahan baku pada 
persediaan awal +

Biaya bahan baku yang 
ditambahkan selama periode 

tersebut
Jumlah unit ekuivalensi yang diproduksi dengan biaya ini

Biaya tenaga 
kerja

 per  unit =

Biaya tenaga kerja langsung 
pada persediaan awal +

Tambahan biaya tenaga kerja 
langsung selama periode tersebut

Jumlah unit ekuivalensi yang diproduksi dengan biaya ini

Biaya per unit
overhead 

pabrik =

Biaya overhead pabrik pada 
persediaan awal +

Tambahan biaya overhead pabrik 
dalam jangka waktu tersebut

Jumlah unit ekuivalensi yang diproduksi dengan biaya ini
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Tahap 3:
Biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Tahap ketiga laporan biaya produksi 
menganalisa biaya aktual yang sebenarnya terjadi selama minggu tersebut dan 
menghitung biaya per unit untuk ketiga unsur biaya. Biaya langsung diambil dari 
persediaan barang dalam pengerjaan – Departemen A pada bab sebelumnya.

 Untuk bahan baku, suatu jumlah sebesar Rp66,000 muncul pada perkiraan 
persediaan pada akhir minggu. Ini merupakan biaya untuk produksi 55.000 unit, 
sehingga biaya bahan baku per uni adalah Rp1.20, atau Rp66,000 dibagi dengan 
55.000 unit utuh. Biaya tenaga kerja langsung juga dihitung dengan cara yang sama: 
Rp124,500 dibagi dengan 41.500 unit sama dengan Rp3 per unit. Biaya total per unit 
untuk setiap produk berjumlah Rp6.30, atau jumlah ketiga unsur biaya untuk setiap 
unit.

 

a Telusurilah angka-angka ini pada laporan Persediaan dalam Proses Departemen A 

Departemen A
LAPORAN BIAYA PRODUKSI

Untuk Minggu yang Berakhir 19 Juni 2007

1. Kegiatan departemen selama seminggu dalam bentuk unit: a
 Unit dalam proses, awal (unit ini 100% selesai sepanjang mengenai bahan 
 baku pada permulaan minggu, tapi baru 60% selesai sepanjang mengenai 
 tenaga kerja langsung dan overhead pabrik)          5,000
 Unit baru yang mulai diproduksi dalam minggu tersebut       50,000
 Total unit yang harus dipertanggungjawabkan       55,000
 Unit yang diselesaikan dan dipindahkan ke barang jadi       40,000
 Unit yang masih dalam proses, akhir (unit ini 100% selesai sepanjang 
 mengenai bahan baku pada akhir minggu, tapi baru 10% selesai untuk 
 tenaga kerja langsung dan overhead pabrik)        15,000
 Total unit yang dipertanggungjawabkan         55,000
2. Ekuivalent unit utuh selama seminggu
            Bahan baku  Tenaga kerja  Overhead
 Unit selesai dalam minggu tersebut     40,000  40,000  40,000
 Unit yang masih dalam persediaan akhir pada minggu ini 15,000    1,500    1,500
 Ekuivalent unit utuh        55,000  41,500   41,500
3. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan selama seminggu tersebut:
          Total   Bahan  Tenaga  Overhead 
             Baku   Kerja    Pabrik       
 Barang  dalam pengerjaan awal minggu  Rp   19,790 Rp   5,000  Rp    8,700  Rp   6,090
 Biaya minggu ini             257,860       61,000         15,800      81,060
 Total biaya        Rp 277,650 Rp 66,000  Rp125,500  Rp 87,150

 Ekuivalen unit utuh selama minggu tersebut       55,000    41,500   41,500
 Biaya per unit       Rp 6.30   Rp 1.20  Rp 3.00  Rp2.10
4.  Akuntansi untuk biaya
 Unit selesai dan dipindahkan ke barang jadi (40.000 unit dengan 
 harga pokok Rp6.30 per unit)           Rp 232,000
 Unit dalam pengerjaan pada akhir minggu:
  Bahan baku (15.000 unit dengan Rp1.20 per unit)    Rp    18,000
  Tenaga kerja (1.500 unit dengan biaya Rp3 per unit)                     4,500
  Overhead pabrik (1.500 unit dengan biaya Rp2.10 per unit)                     3,150
  Total persediaan dalam pengerjaan                       25,650
 Total biaya yang dipertanggungjawabkan            Rp  277,650 
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Tahap 4:
Akuntansi untuk biaya. Tahap terakhir dalam laporan biaya produksi memberikan 
dasar untuk menentukan biaya 40.000 unit yang dipindahkan dari barang dalam 
pengerjaan ke persediaan barang jadi. Ingatlah bahwa ini merupakan pertanyaan 
utama yang terdapat dalam pembicaraan kita mengenai transaksi (g) dalam unit 45. 
Artinya, kita harus membuat ayat buku harian untuk memindahkan harga pokok barang 
yang telah siap ke perkiraan persediaan barang jadi. Dari data pada laporan biaya 
produksi ini, kita dapat membuat ayat jurnal seperti terlihat di bawah ini. Perhatikan 
bahwa sesudah ayat ini akan terdapat suatu saldo persediaan persediaan barang 
dalam pengerjaan sebesar Rp25,650 atau Rp277,650 dikurangi dengan Rp252,000.

2007    19 Persediaan barang jadi      252,000
 Juni    Persediaan barang dalam pengerjaan      252,000
      Departemen A. 
         Barang yang diselesaikan pada
    Departemen A 40.000 unit dengan harga 
     pokok Rp6.30 per unit   

Asumsi Arus Biaya

Contoh laporan biaya produksi dalam unit ini menggunakan metode rata-rata 
tertimbang dalam menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan 
overhead pabrik per unit. Dalam menghitung biaya per unit ingatlah bahwa biaya 
persediaan awal ditambahkan pada biaya yang terjadi dalam periode ini. Kemudian 
total keseluruhan dibagi dengan ekuivalen produksi untuk menghitung biaya per unit.

 Sebagian perusahaan menggunakan asumsi arus biaya yang lain seperti metode 
FIFO. Kalau menggunakan metode FIFO, biaya per unit dipisahkan antara persediaan 
awal dan biaya untuk produksi yang se-dang berjalan. Biaya persediaan awal meliputi 
dua jenis biaya per unit: (1) biaya yang terjadi dalam periode yang baru lalu, dan (2) 
biaya seka-rang yang terjadi untuk menyelesaikan persediaan awal. Untuk keperluan 
pelajaran ini, kita hanya akan menguraikan metode rata-rata ditimbang.
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RINGKASAN :

 Ada empat tahapan informasi dasar yang terdapat pada suatu laporan beban 
pokok produksi berdasarkan Biaya Proses yaitu :

(1) kegiatan dalam departemen tersebut dalam unit,
(2) ekuivalen uanit utuh yang selesai,
(3) biaya yangansi harus dipertanggungjawabkan dan 
(4) akuntansi untuk biaya.

Prosedur Akuntansi Penentuan Beban pokok produksi berdasarkan Proses:

1. Mengidentifikasikan aliran produk masing-masing pusat pengolahan / 
departemen

2. Mengakumulasikan data produksi dalam periode tertentu untuk menyusun 
laporan produksi dan menghitung ekuivalen produksi

3. Mengakumulasikan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead 
untuk masing-masing departemen yang terpisah selama periode tertentu

4. Mengukur output masing-masing departemen yang terpisah yang dinyatakan 
dalam suatu produksi ekuivalen ( Equivalen units of production : menunjukkan 
jumlah tingkatan produksi yang diukur dalam ukuran produk selesai )

5. Menghitung harga pokok per unit satuan masing-masing departemen dengan 
membagi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead dengan 
equivalen units of production

6. Menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 
berikutnya atau ke gudang dan menghitung harga pokok produk dalam 
proses akhir

Perlakuan Harga Pokok Produk Barang Dalam Proses Awal 
dengan menggunakan metode  Rata-rata.

1. Tidak membedakan dari mana asal barang jadi (FG = Finished Goods) baik 
dari BDB (WIP = Work In Process) awal maupun dari produk yang baru 
dimasukkan dalam proses
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2. Setiap elemen biaya/harga pokok WIP  awal digabungkan dengan elemen 
biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan

3. Harga pokok BDP/WIP awal harus dipecah kembali kedalam setiap elemen 
biaya

Ekuivalen produksi dapat dihitung sbb: 

 unit produk selesai + (unit BDP/WIP akhir x % peneyelesaian)

4. Cost per unit setiap elemen biaya dapat dihitung sbb:

   Biaya BDP/WIP awal + Biaya periode yang bersangkutan
    Ekuivalen produksi biaya yang bersangkutan

ISTILAH BARU (Glosari)

Cost of production report – laporan beban pokok produksi. Sebuah laporan 
yang memberikan suatu ringkasan kegiatan dalam suatu departemen pengolahan 
selama suatu periode; laporan ini biasanya berisi empat tahapan: (1) kegiatan dalam 
departemen tersebut dalam unit, (2) ekuivalen uanit utuh yang selesai, (3) biaya yang 
harus dipertanggungjawabkan dan (4) akuntansi untuk biaya.

Equivalent whole unit – ekuivalen unit utuh. Juga dinamakan ekuvalen produksi; 
jumlah unit ditunjukkan oleh biaya yang terjadi untuk membuatnya; dengan 
memperhitungkan unit yang sebagian selesai pada persediaan akhir barang dalam 
proses pengerjaan; dihitung dengan menambahkan jumlah unit yang diselesaikan 
dan dipindahkan ke barang jadi dengan ekuivalen porsi persediaan akhir barang yang 
masih dalam proses pengerjaan.

Contoh soal dan penyelesaiannya.

PT “SDA” berproduksi berdasarkan proces cost system melalui dua departemen 
produksi yaitu; Departemen I dan II. Berikut  ini  adalah data produksi dan biaya  
produksi  pada bulan Mei 200A:
___________________________________________________________________
             DEPT.I   DEPT.II
WIP Awal:
  Kuantitas (jumlah unit) ..........................................  1.000              200
  Biaya:
   Dari dept.I                                    -       Rp 1.300      



104 105

       Biaya bahan baku ............................................  Rp2.000                10
     Biaya konversi ..................................................          960               875
  Tingkat % penyelesaian        100%M,1/5LO   1/10M, 2/5LO          

DATA PRODUKSI:
Jumlah unit yang mulai diproses       9.000           -
Jumlah unit produk yang diterima
 dari dept.I/sebelumnya ..........................................       -   8.500
Jumlah produk jadi yg ditransfer ke 
dept. berikutnya/Gudang ……….      8.500   8.100

              DEPT.I   DEPT.II
WIP Akhir:
      Kuantitas (jumlah unit) .......................................  1.500         600
 Tingkat (%) penyelesaian            100% M,1/3LO   1/6 M, 1/4LO
BIAYA YANG TERJADI:
 Biaya bahan baku……...................................…..  Rp 19.000  Rp  3.680
 Biaya konversi…….....................................……..  Rp 39.540       Rp74.200 
 
DIMINTA: 
Buat  laporan beban pokok produksi untuk  masing-masing  departemen dan jangan 
lupa jurnalnya.

JAWABAN:

SDA COMPANY
Laporan Biaya Produksi Rata-rata Tertimbang
Untuk Bulan yang Berakhir 28 Februari200A

          Departemen 1    Departemen 2

Skedul Kuantitas ( Tahap 1):

Persediaan awal (semua bahan,1/5
   tenaga kerja dan overhead)   1.000      (1/10 B, 2/5 L dan OH)      200
Unit yang mulai diproses     9.000 10.000     8.500 8.700

Unit yang ditransfer ke departemen
   berikutnya       8.500 8.100
Persediaan akhir (semua bahan,1/3
   tenaga kerja dan overhead)  1.500 10.000 (1/6M, 1/4L danOH)600 8.700
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Biaya untuk dipertanggungjawab- 
kan (Tahap 3):
                              TotalBiaya  Total Biaya
            Biaya per unit      Biaya Per unit 
Brg dlm proses-persd. awal:
Biaya dari dep. sebelumnya        -0-     Rp 1.300
Bahan                                                 Rp 2.000       10
Tenaga kerja dan overhead                        960           875
Total persediaan awal                        Rp 2.960           Rp 2,185

 Biaya yang diterima dari dep. 
 sebelumnya         56.100   Rp 6,5646
Biaya dep. periode berjalan:
Bahan       19.000   Rp 2,10   3.680 0,4499
Tenaga kerja dan overhead  39,540           4,50 74.200  9,1000

 Total biy yg harus dipertang-
 gungjawabkan      Rp 61.212     Rp 6,60 Rp 136.165   Rp 16,1477 

Biaya yang dipertanggung-
jawabkan sebagai berikut 
(Tahap  4)

Biy. yg ditransfer ke dep. berikutnya:
  (8.500xRp6,60) Rp56.100    (8.100 xRp16,1477) Rp130.796
Brg dlm proses persd. akhir:
Biy. dari departemen sebelumnya     (600xRp6,5977) Rp3.939 
Bahan (1.500xRp2,10) Rp3.150    (600x1/6xRp0,45) 45
Tenaga kerja dan overhead 
(1.500x1/3xRp4,50)       2.250        5.400(600x1/4xRp9,10)  1.365  5.346
Total biaya yang dipertang-
gungjawabkan     Rp 61.5200      Rp136.165

Perhitungan tambahan (Tahap 2):

           Ditransfer  Persediaan 
               Akhir   

UE*), Departemen 1, bahan      8.500 + 1.500 = 10.000
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$ . $ .
.

$ .
.

$ ,2 000 19 000
10 000

21 000
10 000

2 10+
= =   (1.500 x 100%)

UE, Departemen 1, tenaga kerja dan overhead 8.500 + 500  = 9.000
$ $ ,

.
$ .
.

$ ,960 39 540
9 000

40 500
9 000

4 50+
= =    (1.500 x 1/3)

UE, Departemen 2, biaya departemen 
sebelumnya          8.100 + 600  = 8.700

$ . $ .
.

$ .
.

$ ,1 300 56 100
8 700

57 400
8 700

6 5977+
= =  (600 x 100%)

UE, Departemen 2, bahan      8.100 + 100  = 8.200

$ $ .
.

$ .
.

$ ,10 3 680
8 200

3 690
8 200

0 45+
= =    (600 x 1/6)

UE, Departemen 2, tenaga kerja dan overhead 8.100 + 150  = 8.250
$ $ .

.
$ .
.

$ ,875 74 200
8 250

75 075
8 250

9 10+
= =    (600 x1/4)

UE*)    Unit Ekuivalen
                          

BAHAN UNTUK TUGAS 

PERTANYAAN 

1. Apakah kegunaan laporan beban pokok produksi?

2. Jelaskan setiap seksi dan empat tahapan dasar yang terdapat dalam sebuah 
laporan beban pokok produksi.

3. Bagaimana cara menghitung ekuivalen produksi?

4. Asumsi arus biaya apakah yang dipakai dalam ilustrasi yang terdapat dalam bab 
ini?
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LATIHAN

1. Departemen A dari Perusahaan manufaktur Gondo Arum, memulai 86.000 unit 
baru dalam produksi sehari. Pada hari yang sama 81.00 unit diselesaikan dan 
dipindahkan ke departemen berikutnya. Pada permulaan hari tersebut terdapat 
10.000 unit yang sedang dalam proses. Unit ini 90% selesai untuk bahan baku 
dan 75% selesai untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Unit dalam 
proses pengerjaan pada akhir hari tersebut 30% sel untuk bahan baku dan 40% 
selesai untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Hitunglah ekuivalen 
produksi untuk hari tersebut untuk (1) bahan baku, (2) tenaga kerja langsung dan 
(3) overhead pabrik.

2. Pada tanggal 1 Januari 2007, suatu departemen mempunyai 1.000 unit 
dalam proses produksi yang 80% selesai untuk bahan baku dan 60% selesai 
untuk tenaga kerja langsung dan overhead  pabrik. Persediaan barang dalam 
pengerjaan untuk departemen ini pada 1 Jnauari 1978 mempunyai saldo sebesar 
Rp3,400, yang terdiri atas bahan baku sebesar Rp1,600, tenaga kerja langsung 
Rp1,200 dan overhead Rp600. Biaya produksi untuk tujuh hari pertama dalam 
bulan Januari 2007 adalah:

Bahan baku     Rp 18,500
Tenaga kerja langsung   Rp 18,000
Overhead pabrik   Rp    9,000

 10.000 unit baru mulai diproduksi selama minggu tersebut, dan 7.000 unit 
diselesaikan dan dipindahkan dari departemen tersebut. Unit yang masih dalam 
proses pengerjaan pada departemen tersebut pada akhir minggu tersebut selesai 
100% untuk bahan baku dan 70% selesai untuk tenaga kerja langsung dan 
overhead. Tarif overhead pabrik adalah 50% dari tenaga kerja langsung.

 Hitunglah biaya per unti untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead 
pabrik yang akan dicantumkan dalam laporan biaya produksi.

3. Selama bulan Juni  2007 dimulai 3.420 unit baru 5.051 unit diselesaikan dan 
dipindahkan dari suatu departemen. Ada 2.962 unit dalam proses pengerjaan 
pada awal bulan Juni (yang 92% selesai untuk bahan baku). Persediaan akhir 
hanya 21% selesai untuk bahan baku. Hitunglah ekuivalen unit  bahan baku untuk 
bulan Juni.

4. Selama bulan Mei 2007 data ini diperoleh dari catatan Departemen 17:
 Persediaan awal: 11.000 unit, 100% selesai untuk bahan baku dan 80% selesai 

untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.
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Persediaan akhir: 8.000 unit, 100% selesai untuk bahan baku dan 70% selesai untuk 
tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Unit selesai dan dipindahkan: 90.000 
unit.

DIMINTA:

Hitunglah ekuivalen produksi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead 
pabrik.

SOAL (KELOMPOK A)

1. Laporan harga`pokok produksi. Dengan menggunakan informasi berikut, buatlah 
laporan beban pokok produksi untuk Departemen C untuk minggu yang berakhir 
10 Maret 2007.

2. Laporan beban pokok produksi. Kenyataan berikut berhubungan dengan 
Departemen X untuk operasi suatu minggu, minggu yang berakhir 17 Maret 
2007.

 DIMINTA:

 Buatlah laporan beban pokok produksi untuk minggu tersebut.

3. Laporan beban pokok produksi. Dengan menggunakan  informasi berikut buatlah 
laporan  beban pokok produksi untuk Departemen X untuk minggu yang berakhir 
26 Mei 2007. Bulatkanlah semua unit biaya ke rupiah yang terdekat.

BARANG DALAM PROSES PENGERJAAN – DEPARTEMEN C 

Persediaan awal:          Barang selesai ?
Bahan baku    Rp 20,000
Tenaga kerja langsung    8,000
Overhead pabrik     7,200      Rp 35,200

Bahan baku         200,000
Tenaga kerja langsung         90,000
Overhead pabrik          81,000

            Rp 406,200
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a. 10.000  unit ada pada persediaan awal: 100% selesai untuk bahan baku dan 30%  
selesai untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.

b. 100.000 unit baru mulai dikerjakan dalam minggu tersebut.

c. 80.000 unit diselesaikan dan dipindahkan ke barang jadi, tersisa 30.000 unit 
dalam persediaan akhir yang 100% selesai untuk bahan baku dan 60% selesai 
untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.

BARANG DALAM PROSES PENGERJAAN –DEPARTEMEN X 
 Persediaan awal:         Barang selesai?
 Bahan baku    Rp 120,000
 Tenaga kerja langsung   40,000
 Overhead pabrik    40,000   200,000

 Bahan baku        298,000
 Tenaga kerja langsung      113,600
 Overhead pabrik       113,600
            Rp 725,200 

a. Dalam persediaan awal terdapat 10.000 unit: 100% selesai untuk bahan baku dan 
selesai untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.

b.  Unit baru yang dimulai dalam bulan bersangkutan berjumlah 100.000.

c.   90.000 Unit selesai dan dipindahkan ke barang jadi, tersisa 20.000 unit pada 
persediaan akhir yang 100% selesai untuk bahan baku dan 30% selesai untuk 
tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.

BARANG DALAM PENGERJAAN – DEPARTEMEN X 

 a. Persediaan awal:        Barang selesai?
  Bahan baku      Rp 20,000
  Tenaga kerja langsung   16,000
  Overhead pabrik    12,800   48,800

 b. Bahan baku       200,000
  Tenaga kerja langsung     120,000
  Overhead pabrik        72,000
           Rp 440,800
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a. Unit pada persediaan awal berjumlah 10.000: 100% selesai untuk bahan baku 
dan 80% selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik.

b. Unit baru yang dimulai berjumlah 98.000 unit.

c. Unit selesai dan dipindahkan ke barang jadi berjumlah 58.000 unit, tersisa 50.000 
unit pada persediaan akhir yang 100% selesai untuk bahan baku dan 15% selesai 
untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.

SOAL (KELOMPOK B)

4. Laporan beban pokok produksi. Dengan menggunakan informasi berikut, buatlah 
suatu laporan biaya produksi untuk Departemen X untuk minggu yang berakhir 26 
Mei 2007. Bulatkanlah semua biaya per unit ke rupiahtralisasi yang terdekat.

BARANG DALAM PROSES  – DEPARTEMEN X 

 a. Persediaan awal:         Barang selesai ?
  Bahan baku    Rp 10,000
  Tenaga kerja langsung   8,000
  Overhead pabrik    6,400       Rp24,400

 b. Bahan baku        100,000
  Tenaga kerja langsung        60,000
  Overhead pabrik         36,000
            Rp 220,400
  

a. 10.000 unit terdapat dalam persediaan awal: 100% selesai untuk bahan baku dan 
80% selesai untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.

b. 98.000 unit dimulai selama minggu tersebut.

c. 58.000 unit selesai dipindahkan ke barang jadi, tersisa 50.000 unit pada 
persediaan akhir di mana 100% bahan baku telah selesai dan 15% tenaga kerja 
langsung dan overhead pabrik.
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5. Laporan beban pokok produksi, ayat buku harian. Perkiraan persediaan barang 
dalam pengerjaan untuk Proses 191 mempunyai saldo sebesar Rp92,700 
pada tanggal 10 Juni 2007. Saldo ini merupakan 20.000 unit yang 90% bahan 
baku telah selesai dan 30% tenaga kerja langsung dan overhad pabrik selesai. 
Rp92,700 terdiri atas bahan baku Rp55,800, Rp12,300 tenaga kerja langsung, 
dan Rp24,600 overhead pabrik.

 Selama minggu tersebut (10-16 Juni), 114,800 unit baru dimulai dalam proses 
191 dan 96,200 unit diselesaikan dan dipindahkan ke barang jadi. Juga, biaya ini 
terjadi selama inggu tersebut: Bahan baku Rp313,860: Tenaga kerja langsung 
Rp195,540; Overhead pabrik Rp391,080.

 Unit yang masih berada dalam proses pada 16 Juni 2007, 70% selesai untuk 
bahan baku dan 20% selesai untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.

DIMINTA:

a. Buatlah laporan beban pokok produksi untuk  minggu yang berakhir 16 
Juni 2007 untuk Proses 191.

b. Buatlah ayat jurnal untuk memindahkan barang yang selesai dari Proses 
191 ke barang jadi.

6. Laporan beban pokok produksi, ayat buku harian. Selama bulan November 2007 
Departemen AC menyelesaikan dan memindah-kan ke barang jadi 21.000 unit 
produk. Pada akhir bulan masih terdapat 21.171 untuk yang masih dalam proses 
pengerjaan. Unit ini 100% selesai untuk bahan baku dan 80% selesai untuk 
tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.

 Persediaan awal terdiri atas 5.916 unit di mana bahan baku telah selesai 80% dan 
tenaga kerja langsung dan overhead selesai 35%. Biaya selama bulan November 
untuk Departemen AC adalah:

Bahan baku Rp 60,376
Tenaga kerja langsung       86,285
Overhead pabrik  69,029

Biaya persediaan awal:
Bahan baku  Rp    7,098
Tenaga kerja langsung  4,763
Overhead pabrik  3,810
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DIMINTA 

a. Buatlah laporan beban pokok produksi untuk bulan November 2007 untuk 
Departemen AC.

b. Buatlah ayat jurnal untuk memindahkan barang selesai dari Departemen AC 
ke barang jadi.

SOAL ULANGAN KUMULATIF 

7. Data di bawah ini mengenai Departemen Perakitan dari Manufco, Inc., untuk 
bulan Desember 2007.
Transaksi:

(1).  Dibeli bahan baku dari Bony Company Rp214,625 tunai.
(2).  Dipakai bahan sebagai berikut:
   Departemen Perakitan        Rp 190,838
   Departemen Painting               36,500
   Untuk pemakaian umum                           696

(3).  Upah pabrik adalah sebagai berikut:
   Departemen Perakitan (tenaga kerja langsung)   Rp 123,160
   Departemen Painting (tenaga langsung)                   36,955
   Tenaga pengawas                  19,500

   Pajak penghasilan yang dipotong berjumlah Rp8,550.

(4). Dibebankan overhead pada Departemen Perakitan dengan tarif 75% dari 
biaya tenaga kerja langsung.

(5). Dibayar asuransi pabrik Rp 900.
(6). Diselesaikan 49.000 unit pada  Departemen Perakitan dan dipindahkan 

ke barang jadi.
(7). Dijual semua unit selesai (transaksi 6) tunai seharga Rp10 per unit.

INFORMASI TAMBAHAN:
Persediaan awal pada Departemen Perakitan terdiri atas 11.600 unit yang bahan baku 
selesai 80% (Rp29,696), 40% selesai untuk tenaga kerja langsung dan overhead, 
masing-masing Rp9,280 dan Rp6,960. Selama periode tersebut, 62.000 unit baru 
dimasukkan ke dalam produksi. Persediaan akhir 70% selesai untuk bahan baku dan 
30% selesai untuk tenaga kerja langsung dan overhead.
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DIMINTA:

a. Buatlah laporan beban pokok produksi untuk Departemen Perakitan untuk bulan 
yang bersangkutan.

b.   Bukukanlah jurnal dari transaksi di atas.
8. Di bawah ini adalah perkiraan barang dalam proses pengerjaan yang selesai 

sebagian untuk Department Y untuk minggu yang berakhir 23 Juni 2007.

BARANG DALAM PENGERJAAN – DEPARTEMEN Y
 a. Persediaan awal:       Dipindahkan (200.000 unit)?
  Bahan baku      Rp 186,000
  Tenaga kerja langsung   217,000
  Overhead pabrik    173,600 

  Bahan baku     545,600
  Tenaga kerja langsung   986,600
  

 62.000 unit – 100% selesai untuk bahan baku dan 70% selesai untuk tenaga kerja 
langsung dan overhead pabrik.

 Persediaan akhir 40.000 unit – 90% selesai untuk bahan baku, tenaga kerja 
langsung, dan overhead pabrik.

DIMINTA:

a.  Bukukanlah transaksi ini dalam buku harian 

(1) Pengeluaran bahan baku untuk produksi.

(2) Upah untuk periode yang bersangkutan. Pajak yang dipotongkan 
berjumlah Rp7,590 dan biaya tenaga kerja tidak langsung berjumlah 
Rp80,000.

(3) Bebankan overhead pada produksi dengan tarif yang sama dengan biaya 
tenaga kerja langsung seperti yang ditunjukkan oleh persediaan awal.
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(4) Bukukan pemindahan barang dari departemen yang bersangkutan ke 
barang jadi.

b.   Buatlah laporan beban pokok produksi untuk minggu tersebut.
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