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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT.Yosogira adalah perusahaan manufaktur yang bergerak 

dibidang industri kerajinan kayu. PT.Yosogira didirikan pada tanggal 21 

Mei 2005. Nama “YOSOGIRA’’ diambil dari singkatan nama pendiri 

perusahaan yaitu Yosep, Somadi, Mugianto, dan Ratman. Bapak Mugianto 

sebagai salah satu pemegang saham diberi wewenang untuk mengelola 

dan memimpin perusahaan. Lokasi perusahaan berada di Kawasan Industri 

Mebel dan Kerajinan, Kalijambe, Sragen. Tepatnya di Jalan Raya Solo-

Purwodadi Km 15, Sragen. PT.Yosogira memproduksi berbagai jenis 

mebel yang terbuat dari kayu mahoni. Hasil produksinya berupa meja, 

kursi, almari, cabinet, hanger serta jenis perabotan kayu lainnya. Produk 

tersebut telah diekspor ke berbagai negara seperti Belanda dan Swedia. 

Proses produksi pada perusahaan telah dilakukan dengan tenaga mesin, 

walaupun sebagian masih menggunakan hand machine dan tenaga 

manusia.   

Struktur Organisasi 

Untuk menunjang kinerja dan pencapaian tujuan, suatu badan 

usaha memerlukan suatu kerangka organisasi yang menggambarkan tugas 

dan wewenang untuk setiap bagian dalam badan usaha tersebut. Struktur 
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organisasi disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang terkait 

dalam setiap kegiatan perusahaan. Adapun bagan struktur organisasi pada 

PT.Yosogira dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

Gambar I.1.Struktur Organisasi pada PT.Yosogira 
 

Deskripsi jabatan  adalah sebagai berikut ini. 

Komisaris 

Komisaris merupakan wakil dari para pemilik perusahaan. Tugas    

utamanya adalah mengawasi direksi dan keadaan perusahaan. 

Komisaris mempunyai wewenang untuk memutuskan kebijakan 

jangka panjang dan keputusan-keputusan strategis. 

Komisaris 

Kabag 
Marketing 

Kabag  
Produksi 
Finishing 

Kabag  
Peralatan 
Produksi 

Kabag  
Perencanaan 
& Evaluasi 
Produksi 

Kabag 
Administrasi 

Keuangan 

Kabag  
Personalia 

Direktur 
 

KARU KARU KARU KARU KARU KARU 

- Satpam 
- Cleaning 
  Service 
- Staf 
   Personalia 

- Logistik 
- Administrasi 

- Killn  
   Dry 
- Gudang 
- Distribusi 

- KPN 
Mentah 

-  KPN Jadi 
-  Perakitan 
-  Mekanik 

- Amplas 
- Cat 
- Aksesori 

packing 
- Mekanik 

- QC 
Produk 
Mentah 

- QC 
Produk 
Finish 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



   

 

                                                                                                                      3 
 

3 

Direktur 

Direktur merupakan pimpinan perusahaan. Tugas utamanya adalah 

memimpin dan mengelola seluruh kegiatan perusahaan. Direktur 

mempunyai wewenang untuk memutuskan kebijakan jangka pendek 

dengan pertimbangan komisaris serta keputusan-keputusan praktis. 

Kepala Bagian Personalia 

Kepala bagian personalia bertugas menangani masalah yang 

berhubungan dengan pegawai, komunikasi, keamanan, dan organisasi. 

Bagian personalia membawahi tiga seksi yaitu, 

1)   Kepala Regu Satpam (KARU Satpam) 

Tugasnya menangani masalah berkaitan dengan  keamanan dalam 

perusahaan, kedisiplinan dan ketertiban karyawan. 

2)   Kepala Regu Cleaning Service (KARU Cleaning Service) 

Tugasnya untuk menangani masalah perlengkapan dan kebersihan 

lokasi pabrik dan kantor. 

3)   Staf Personalia 

Tugasnya menangani masalah administratif dan penyediaan 

informasi yang berhubungan dengan pegawai. 

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 

Kepala bagian administrasi dan keuangan bertugas untuk mengelola 

keuangan dan adminitrasi yang berhubungan dengan keuangan.  

Dalam hal ini bagian adminstrasi dan keuangan melakukan pencatatan 

dan pembukuan seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 
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Kepala bagian administrasi dan keuangan membawahi dua seksi yaitu, 

1)   Staf Logistik 

Staf logistik menangani masalah yang berhubungan dengan 

logistik dan konsumsi untuk karyawan. 

2)   Staf Administrasi 

Staf administrasi bertugas melakukan kegiatan administratif    

keuangan seperti pencatatan dan pembukuan operasi perusahaan.  

Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Produksi 

Bertugas untuk melakukan perencanaan produksi pada awal proses 

produksi dan melakukan evaluasi hasil pada akhir proses produksi. 

Dalam hal ini, bagian perencanaan dan evaluasi produksi mengelola 

dan mengawasi setiap tahap produksi dari perencanaan dan persiapan 

produksi sampai penyimpanan produk hasil produksi. Kepala bagian 

perencanaan dan evaluasi dibantu oleh tiga seksi yaitu, 

1) Kepala regu Killn Dry (KARU Killn Dry) 

Kepala regu killn dry bertugas menangani proses yang 

berhubungan dengan proses pengeringan. 

2) Kepala Regu Gudang (KARU Gudang) 

Kepala regu gudang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi 

kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku serta produk 

jadi. 
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3)   Distribusi 

Bagian distribusi bertugas melakukan kegiatan distribusi serta 

menyelenggarakan kegiatan administratif yang berkaitan dengan 

distribusi. 

Kepala Bagian Produksi Perakitan 

Kepala bagian produksi perakitan bertugas melaksanakan kegiatan 

perakitan dan menangani masalah yang berhubungan dengan perakitan 

produk sampai produk diserahkan ke bagian finishing. Kepala bagian 

produksi perakitan membawahi empat seksi  yaitu, 

1) Kepala Regu Komponen Bahan Mentah (KARU KPN Bahan 

Mentah) 

 Kepala regu komponen bahan mentah bertugas melakukan 

persiapan untuk pembahanan bahan baku yang diperlukan untuk 

produksi. 

2) Kepala Regu Komponen Jadi (KARU KPN Jadi) 

Kepala regu komponen jadi bertugas melakukan persiapan untuk 

komponen produk jadi yang akan masuk proses perakitan.  

3) Kepala Regu Perakitan (KARU Perakitan) 

Kepala regu perakitan bertugas melakukan kegiatan perakitan 

komponen produk menjadi produk setengah jadi. 

4) Kepala Regu Mekanik (KARU Mekanik) 

Kepala regu mekanik bertugas menangani masalah yang 

berhubungan dengan peralatan-peralatan yang digunakan di 
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bagian perakitan. Dalam hal ini, KARU mekanik bertugas 

memelihara dan melakukan penggantian suku cadang yang 

diperlukan. 

Kepala Bagian Produksi Finishing 

Kepala bagian produksi finishing bertugas melakukan kegiatan 

finishing produk yang diterima dari bagian perakitan serta melakukan 

packing produk yang telah jadi, kemudian menyerahkannya ke 

gudang. Kepala bagian produksi finishing membawahi empat bagian 

yaitu, 

1) Kepala regu Amplas (KARU Amplas) 

Tugasnya menyelenggarakan proses pengamplasan produk secara 

bertahap sampai produk siap untuk masuk proses pengecatan. 

2) Kepala Regu Cat (KARU Cat) 

Kepala regu cat bertugas menyelenggarakan proses pengecatan 

produk. 

3) Kepala Regu Accessories dan Packing (KARU Accessories dan 

Packing) 

Kepala regu accessories dan packing bertugas menyelenggarakan 

kegiatan pemberian aksesori pada produk serta melakukan 

pembungkusan. 

4) Kepala Regu Mekanik (KARU Mekanik) 

Tugasnya menangani masalah pemeliharaan dan penyediaan suku 

cadang peralatan yang digunakan di bagian finishing. 
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Kepala Bagian Marketing 

Kepala bagian marketing bertugas melakukan promosi dan pemasaran 

produk serta melakukann pengawasan terhadap kualitas produk yang 

diproduksi sebelum produk dipasarkan. Kepala bagian marketing 

membawahi dua seksi yaitu, 

1) Quality Control Produk Mentah (QC Produk Mentah) 

Quality control produk mentah bertugas mengawasi dan 

memeriksa kualitas komponen-komponen produk sampai menjadi 

produk setengah jadi yang selanjutnya akan diproses di bagian 

finishing. 

2) Quality Control  Produk Finish (QC Produk Finish) 

Quality control  produk finish bertugas mengawasi dan memeriksa 

kualitas produk jadi sebelum produk masuk ke gudang dan 

dipasarkan. 

   Hasil Produksi 

PT.Yosogira memproduksi furniture yang terbuat dari kayu 

mahoni. Produk yang dihasilkan berupa meja, kursi, almari, rak dan 

perabotan kayu lainnya. Produk-produk tersebut bervariasi pada ukuran, 

bentuk dan jenisnya. 

Jenis produk yang diproduksi disesuaikan dengan pesanan yang diteriman 

dari pelanggan. Contoh produk yang dihasilkan antara lain sebagai berikut 

ini. 
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   Shoes Rack 80, produk rak sepatu. 

   Coffetable H.45 70 x 120, produk meja. 

   Chair Crossback, produk kursi. 

   TV Cabinet 3 DRW, produk rak televisi. 

   Cloth Hanger, produk gantungan pakaian. 

Bahan Baku 

Dalam kegiatan produksinya, PT.Yosogira menggunakan bahan 

baku dari kayu mahoni. Selain kayu mahoni, juga digunakan Teak Block 

dan Triplek. Berikut ini adalah jenis bahan baku dan bahan penolong yang 

digunakan untuk produk-produk PT.Yosogira . 

Bahan baku bagian produksi antara lain,   

1) Papan kayu. 

Papan kayu yang digunakan berupa papan mahoni oven ukuran 

diatas 20cm, papan mahoni oven ukuran dibawah 20cm, papan jati 

oven L dibawah 20cm. 

2) Teak block ukuran 18 x 4 x 8mm. 

3) Mahoni wood. 

4) Triplek. 

Bahan baku bagian finishing antara lain, 

1) Wood filler white. 

2) Melamine primer white. 

3) Thiner Nyl. 
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4) Thiner Acrylic. 

5) Thiner ND. 

Bahan penolong produksi yang digunakan untuk perakitan seperti paku, 

lem, sekrup, baut, hanger bolt. Bahan penolong finishing yang digunakan 

untuk finishing dan packing seperti amplas kain, amplas kertas, karton, 

single face, foam sheet. 

Alat Produksi 

Peralatan yang digunakan untuk proses produksi antara lain 

sebagai berikut ini. 

 Gergaji berbagai ukuran dan tipe, untuk memotong kayu. 

 Kuas, untuk proses pengecatan. 

 Mesin bubut. 

 Mesin Gerinda. 

 Alat semprot, untuk menyemprotkan cat dan melamine. 

Tenaga Kerja 

 PT.Yosogira mempekerjakan 94 orang karyawan yang terbagi 

menjadi karyawan kantor dan karyawan pabrik. 

Berikut ini adalah tabel jumlah karyawan PT.Yosogira tahun 2005. 
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Tabel I.1 
PT.Yosogira 

Jumlah Karyawan Bagian Kantor 
Tahun 2005 

 
Bagian Jumlah Karyawan 

Office 
Administrasi Gudang 
Logistik 

Security 
Marketing 

6 orang 
2 orang 
1 orang 
1 orang 
2 orang 

Sumber : Data perusahaan 

 

Tabel I.2 

PT.Yosogira 

Jumlah Karyawan Bagian Pabrik 

Tahun 2005 
 

Bagian Jumlah Karyawan 
Produksi 
Assembling 

Sanding Raw 
Spray and Sanding Paint 
Accessories and packing 

Quality Control 
Teknisi 

Cleaning Service 

15 orang 
15 orang 
19 orang 
21 orang 
3 orang 
3 orang 
3 orang 
3 orang 

 Sumber : Data perusahaan 

Gaji Dan Upah 

PT.Yosogira membayarkan gaji karyawan kantor secara bulanan. 

Untuk karyawan pabrik, upah dihitung secara harian tetapi dibayarkan tiap 

2 minggu sekali. Untuk memotivasi kinerja karyawan, perusahaan juga 
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memberikan beberapa tunjangan seperti tunjangan makan, tunjangan 

transportasi, tunjangan jabatan dan tunjangan hari raya. 

 

 

Jam Kerja  

Untuk menunjang pencapaian target produksi, maka kegiatan 

produksi PT.Yosogira dilakukan setiap hari.  

Hari kerja     Jam  Kerja 

Senin-Sabtu     Pukul 07.30 – 12.00 WIB dan Pukul 13.00 – 15.30 WIB 

Istirahat      Pukul 12.00 – 13.00 WIB 

Selain itu juga disediakan jam lembur diluar jam kerja normal dengan 

upah yang lebih tinggi dibanding jam kerja normal. 

Proses Produksi 

PT.Yosogira mempunyai dua departemen produksi yaitu 

departemen produksi assembling dan departemen finishing. Proses 

produksi dimulai dengan persiapan bahan baku, kemudian komponen 

bahan baku diproses di bagian assembling, setelah proses assembling 

selesai maka produk akan dimasukkan ke bagian finishing untuk dilakukan 

pengecatan dan pembungkusan. Setelah produk jadi, kemudian 

dimasukkan ke gudang produk jadi. Sedangkan untuk bahan baku berupa 

produk setengah jadi hanya akan diproses di bagian finishing. 

a. Alur kerja produksi perakitan adalah sebagai berikut ini. 

1) Persiapan Bahan (Pembahanan) 
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  Proses produksi dimulai dengan persiapan bahan baku yang akan 

digunakan dalam proses produksi. Bahan baku dipilih yang terbaik, 

ukuran yang digunakan disesuaikan dengan produk yang akan 

diproduksi. 

2) Service Bahan 

  Setelah bahan baku disiapkan, selanjutnya dilakukan pengujian 

kualitas terhadap bahan baku. Pengujian  kualitas dilakukan agar 

kualitas produk yang dihasilkan terjamin dan dipastikan bahwa 

produk yang diproduksi dibuat dari bahan baku yang baik. 

3) Komponen 

  Pada tahap ini, bahan baku yang telah disiapkan dibentuk menjadi 

komponen atau bagian-bagian produk. Komponen yang dibuat 

disesuaikan dengan produk yang akan diproduksi. 

4) Service Komponen 

  Setelah komponen produk selesai dikerjakan, kemudian dilakukan 

pengujian  kualitas untuk menentukan apakah komponen yang 

dibuat sesuai untuk produk yang diproduksi. 

5) Perakitan 

  Komponen yang telah selesai dibuat kemudian dirakit atau 

disusun sesuai dengan desain produk yang akan diproduksi. 

6) Gudang Produk Unfinish 

  Setelah proses perakitan selesai dan produk menjadi produk 

setengah jadi, maka produk setengah jadi tersebut dimasukkan ke 
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gudang produk unfinish. Untuk selanjutnya produk akan diproses 

di bagian finishing. 

 

 

b. Alur proses finishing adalah sebagai berikut ini. 

1) Gudang Produk Unfinish 

Produk setengah jadi dikeluarkan dari gudang produk unfinish. 

2) Pendempulan Service 

Pada tahap ini dilakukan proses pendempulan yaitu pelapisan pada 

permukaan produk sebagai dasar sebelum dilakukan pengecatan, 

agar permukaan produk rata. 

3) Pengamplasan Grit 120, Grit 180, Grit 240 

Setelah proses pendempulan selesai, selanjutnya dilakukan 

pengamplasan. Produk digosok dengan kain amplas. Pengamplasan 

dilakukan melalui tiga tahap yaitu,  

a) Pengamplasan grit 120, amplas kasar. 

b) Pengamplasan grit 180, amplas sedang. 

c) Pengamplasan grit 240, amplas halus. 

Pengamplasan dilakukan melalui tiga tahap agar dapat 

menghasilkan produk akhir yang halus dan rata. 

4) Spray Wood Filler / Oles Wood Stain Pakai Kuas 

Proses pemberian cat dasar ke permukaan produk dapat 

menggunakan alat semprot atau kuas. 
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5) Pengamplasan Wood Filler Grit 240 / Oles Wood Stain Pakai Kain 

Setelah pemberian cat dasar selesai, kemudian dilakukan 

pengamplasan dengan grit 240. 

 

6) Spray Melamine Primer White / Sanding Sealer 

Penyemprotan melamine ke permukaan produk agar hasil akhir 

produk mengkilap. 

7) Pengamplasan Melamine Primer White / Pengamplasan Sanding 

Sealer Grit 320 

Setelah penyemprotan melamine selesai, maka dilakukan 

pengamplasan dengan grit 320. 

8) Spray Top Coat NC NYL / Melamine Clear 

Setelah pengamplasan melamine selesai, maka dilakukan 

pengecatan ulang. Pemberian cat dilakukan dengan cara 

disemprot. Setelah cat kering, produk siap untuk dikemas. 

9) Accessories and Packing 

  Produk diberi aksesori tambahan, kemudian dikemas sesuai jenis 

dan bentuk produk. Produk yang telah dikemas dimasukkan ke 

gudang penyimpanan produk finish untuk kemudian dipasarkan. 

Bagan alur produksi dan proses finishing dapat dilihat pada gambar I.2 

dan gambar I.3 berikut ini. 
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Gambar I.2.Gambar Alur Proses Produksi Perakitan 
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Gambar I.3.Gambar Alur Proses Finishing 

LATAR BELAKANG MASALAH 

 Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya   

mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan memasarkan hasil 

produksinya. 

 Siklus perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku 

dibagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian 

gudang. Siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan biaya bahan baku 

yang dimasukkan ke dalam proses produksi, kemudian mencatat biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan selama proses 

produksi. 

 Biaya produksi yang dikeluarkan selama proses produksi 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, 

Biaya bahan baku. 

Biaya tenaga kerja langsung. 

Biaya overhead pabrik. 

Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam biaya bahan baku 

maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung cenderung berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, 

sehingga diklasifikasikan sebagai biaya variabel. Akan tetapi biaya overhead 
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pabrik meliputi beberapa item yang berubah secara langsung dengan volume 

produksi, sebagian tetap walaupun tingkat produksi berubah dan sebagian lagi 

berubah secara tidak teratur terhadap kenaikan dan penurunan volume 

produksi. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan mengalami kesulitan 

dalam memperkirakan besarnya biaya yang dikeluarkan pada beberapa tingkat 

produksi. 

Besarnya biaya overhead pabrik yang dikeluarkan berpengaruh pada 

harga pokok produk. Oleh karena itu diperlukan perhitungan yang cermat 

dalam menentukan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk. 

PT.Yosogira adalah  perusahaan manufaktur yang memproduksi 

furniture dari kayu. Hasil produksinya berupa meja, kursi, almari, dan rak. 

Semua produk tersebut berbahan dasar kayu mahoni. Dalam proses 

produksinya PT.Yosogira berproduksi berdasar pesanan. Produk-produk dari 

PT.Yosogira sudah di ekspor ke berbagai negara, seperti Belanda dan Swedia. 

PT.Yosogira mempunyai dua departemen produksi yaitu departemen produksi 

assembling dan departemen finishing. Dalam proses produksinya tiap 

departemen tersebut sudah menggunakan tenaga mesin. Banyaknya jenis 

biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan memerlukan 

ketelitian dalam memperhitungkan besarnya biaya overhead pabrik. Dalam 

hal ini perusahaan harus menentukan besar biaya overhead pabrik yang tepat 

untuk dibebankan ke produk. Untuk itu diperlukan suatu cara penentuan tarif 

biaya overhead pabrik yang tepat untuk setiap periode produksi.  
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Ketepatan penentuan tarif biaya overhead tiap departemen ini sangat 

berpengaruh pada besarnya biaya produksi dan harga pokok produk. Apabila 

biaya overhead dibebankan terlalu tinggi akibatnya biaya produksi tinggi dan 

harga pokok produk tinggi. Hal ini tidak menguntungkan dalam hal 

persaingan dengan produsen lain, karena harga jual produk sangat penting 

dalam pasar persaingan. Apabila biaya overhead yang dibebankan ke produk 

terlalu rendah, maka harga produk terlalu rendah, sehingga perusahaan dapat 

mengalami kerugian karena harga produk tidak dapat menutup biaya produksi 

yang telah dikeluarkan. 

Oleh karena itu, penulis ingin memfokuskan penelitian pada penentuan 

biaya overhead pabrik, dengan mengambil judul “EVALUASI 

PENENTUAN TARIF PEMBEBANAN BIAYA OVERHEAD PABRIK 

PADA PT.YOSOGIRA SRAGEN TAHUN 2005 “. 

 
TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penulis melakukan penelitian di PT.Yosogira adalah untuk, 

Mengetahui cara penentuan dan penghitungan tarif  biaya overhead pabrik 

yang dilakukan oleh PT.Yosogira dalam produksi secara pesanan. 

Mengetahui kelebihan dan kelemahan dari cara penghitungan biaya overhead 

pabrik yang dilakukan oleh PT.Yosogira untuk produksi secara pesanan. 
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MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak sebagai berikut. 

Bagi perusahaan. 

Sebagai pertimbangan dalam penentuan besarnya biaya overhead pabrik 

yang dimasukkan ke harga pokok produk sehingga tingkat harga pokok 

produksi dan harga jual tepat. Dengan penetapan biaya overhead pabrik 

yang tepat dapat mengurangi resiko kerugian akibat terlalu rendah dalam 

penetapan harga pokok produk atau  kerugian akibat terlalu tinggi dalam 

penetapan harga jual produk. 

Bagi pihak lain. 

Dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan untuk penelitian-

penelitian berikutnya. 

 
METODE PENELITIAN 

Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah cara penentuan tarif pembebanan biaya 

overhead pabrik pada PT.Yosogira. 

Sumber Data 

Data yang diambil langsung dari perusahaan berupa gambaran perusahaan, 

struktur organisasi, serta cara penentuan tarif .biaya overhead pabrik yang 

diterapkan pada PT.Yosogira.  

Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 
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Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab secara langsung dengan narasumber yamg terkait. 

b. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses 

produksi serta penerapan akuntansi biaya pada PT.Yosogira. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan 

memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek 

penelitian. Dalam hal ini, dokumen yang diteliti adalah dokumen-

dokumen keuangan PT.Yosogira. 

d. Riset pustaka 

Penulis mengumpulkan data dengan membaca buku-buku, artikel yang 

berhubungan dengan akuntansi biaya, khususnya yang berhubungan 

dengan harga pokok pesanan dan biaya overhead pabrik. 
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PERUMUSAN MASALAH 

PT.Yosogira merupakan perusahaan manufaktur yang berproduksi 

secara pesanan. Perusahaan menentukan harga pokok produknya dengan 

metode job order costing. Berbagai jenis biaya overhead pabrik yang 

dikeluarkan, berpengaruh pada besarnya biaya produksi yang dikeluarkan 

perusahaan. Atas hal tersebut, penulis ingin mengetahui, 

1. Bagaimana cara penentuan besarnya biaya overhead pabrik yang telah 

dilakukan oleh PT.Yosogira? 

2. Apakah cara penentuan besarnya besarnya biaya overhead pabrik yang 

dilakukan oleh perusahaan sudah tepat? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 
 
LANDASAN TEORI 

Pengertian Akuntansi Biaya dan Biaya 

Perusahaan manufaktur adalah Perusahaan yang aktivitas utamanya 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi, kemudian memasarkan produk 

tersebut. Inti kegiatan dari suatu perusahaan manufaktur adalah produksi. 

Produksi adalah kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk jadi 

dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi barang tersebut. 

Suatu proses produksi membutuhkan sistem informasi akuntansi 

yang dirancang untuk mengakumulasi informasi–informasi biaya yang 

berhubungan dengan produksi secara terperinci. Informasi biaya tersebut 

digunakan manajemen untuk menetapkan keputusan antara lain sebagai 

berikut ini. 

1. Menetapkan  sasaran laba perusahaan. 

2. Mengevaluasi keefektifan suatu perencanaan. 

3.    Menganalisis serta memutuskan pengadaan penyesuaian dan 

perbaikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. 

Oleh karena itu perusahaan manufaktur baik besar maupun kecil 

membutuhkan  suatu sistem akuntansi biaya yang mengambarkan biaya 

yang telah dikeluarkan serta dokumen yang menunjukan dimana dan 

bagaimana pengeluaran tersebut digunakan 
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Menurut Mulyadi, pengertian akuntansi biaya adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan 

produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya 

(Mulyadi, 1999:6).  

Obyek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Menurut Mulyadi, 

pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam 

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

tujuan tertentu (Mulyadi, 1999:8). 

Penggolongan Biaya 

Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok 

biaya sesuai dengan kebutuhan pemakainya.   

Biaya menurut obyek pengeluaran. 

Biaya berdasar obyek pengeluaran merupakan pengelompokan biaya 

yang paling sederhana. Jenis biaya dibedakan atas nama obyek 

pengeluaran. 

Biaya berdasar fungsi pokok perusahaan. 

Biaya dapat dibedakan menurut fungsi-fungsi pokok yang terdapat 

dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur terdapat tiga fungsi 

pokok yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan 

umum. Dalam perusahaan manufaktur biaya dapat dikelompokkan 

menjadi biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. 
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Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi dari proses 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi. 

Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan pemasaran dan promosi produk. 

Biaya Administrasi Dan Umum 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk 

mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

Biaya berdasar hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

Biaya Langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-

satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu 

yang dibiayai tidak ada maka biaya langsung tidak akan terjadi. 

Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung ini 

tidak mudah diidentifikasikan dengan produk yang dihasilkan. 

Biaya berdasar perilakunya yang berhubungan dengan perubahan volume 

kegiatan. 
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Penggolongan biaya berdasar perilakunya yang berhubungan dengan 

volume produksi adalah sebagai berikut ini. 

Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 

Biaya Semivariabel 

Biaya semivariabel adalah biaya yang perubahannya tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 

Biaya Semifixed 

Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi 

tertentu. 

Biaya Tetap 

Biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan 

tertentu. 

Elemen Biaya Produksi 

Biaya produksi diklasifikasikan menjadi 3 elemen yaitu, 

Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Materials Cost ) 

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Pengertian biaya bahan baku langsung menurut Nagy, 

 The cost of materials that become part of and can be readily identified 

with a certain manufactured product are classified as direct materials 

cost (Nagy, 1996:12). Biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan 
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baku yang menjadi bagian dari suatu produk dan dapat diidentifikasikan 

dengan mudah ke setiap produk. Dalam memperoleh bahan baku, 

perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan 

baku, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya yang menyertai pembelian, 

penyimpanan dan pemeliharaan. Oleh karena itu, harga pokok bahan 

baku terdiri dari harga beli yang tercantum dalam faktur pembelian 

ditambah biaya-biaya-biaya yang dikeluarkan sampai bahan baku 

tersebut siap digunakan. 

Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost) 

Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang menangani proses 

produksi secara langsung. Pengertian biaya tenaga kerja langsung 

menurut Nagy adalah, The cost of labor for those employees who work 

direcly on the product manufactured, such as machine operators or 

assembly line workers, is classified as direct labor cost (Nagy, 

1996:12). Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk karyawan yang bekerja secara langsung  dalam proses produksi.  

Contoh biaya tenaga kerja langsung antara lain upah karyawan bagian 

perakitan dan upah untuk operator mesin. 

Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead) 

Secara sederhana biaya overhead pabrik (BOP) adalah semua biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai biaya tenaga kerja langsung atau biaya bahan 

baku langsung. Pengertian biaya overhead pabrik menurut Nagy adalah, 
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All costs incurred in the factory not chargeable directly to the finished 

product are called factory overhead (Nagy, 1996:149). Biaya overhead 

pabrik merupakan biaya-biaya pabrik yang tidak dapat dibebankan 

secara langsung ke produk akhir. 

Biaya-biaya overhead pabrik antara lain sebagai berikut ini. 

Biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan penolong. 

Biaya tenaga kerja tidak langsung. 

Biaya pabrik tidak langsung lainnya seperti asuransi, sewa, depresiasi, 

listrik dan air. 

Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Pengumpulan harga pokok produksi sangat ditentukan oleh cara 

atau proses produksi. Cara produksi dapat dibagi menjadi dua macam 

yaitu produksi secara massa dan produksi secara pesanan. 

Produksi secara massa. 

Perusahaan yang berproduksi secara massa melakukan produksinya 

untuk memenuhi persediaan di gudang. Biasanya produk akhir bersifat 

identik atau homogen. Perusahaan yang berproduksi secara massa, 

mengumpulkan harga pokok produksinya dengan menggunakan metode 

harga pokok proses (process cost method). Biaya-biaya produksi 

dikumpulkan untuk periode tertentu dan harga pokok produksi per 

satuan yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara 

membagi total biaya produksi dengan jumlah satuan produk yang 

dihasilkan untuk periode tersebut. 
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Produksi secara pesanan. 

Perusahaan yang berproduksi secara pesanan, melakukan produksinya 

atas dasar pesanan yang diterima dari pihak lain. Pengumpulan harga 

pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan 

(job order cost method). Biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk 

setiap pesanan dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan 

membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah 

produk untuk pesanan yang bersangkutan. 

Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok 

produksi dibagi menjadi dua yaitu metode full costing dan variable 

costing. 

Full Costing 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok 

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

langsung, dan biaya overhead pabrik baik variable maupun tetap.  

Harga pokok produksi menurut metode full costing adalah sebagai 

berikut ini. 

Biaya bahan baku     xx 
Biaya tenaga kerja langsung   xx 
Biaya overhead pabrik variabel   xx 
Biaya overhead pabrik tetap   xx 

         + 
Harga pokok produksi     xx 
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Variable Costing 

Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi 

yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variable 

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

langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variable. 

Harga pokok produksi berdasar metode variable adalah sebagai berikut 

ini. 

Biaya bahan baku langsung    xx 
Biaya tenaga kerja langsung   xx 
Biaya overhead pabrik variabel   xx 

         + 
Harga pokok produksi    xx 

 

Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik 

Besarnya biaya overhead pabrik dapat ditentukan dengan tarif 

ditentukan dimuka atau dengan tarif sesungguhnya. Tarif sesungguhnya 

adalah pembebanan biaya overhead pabrik ditunda sampai tarif 

sesungguhnya atau besarnya biaya overhead pabrik sesungguhnya 

ditentukan. Tarif ditentukan dimuka adalah tarif yang ditetapkan setiap 

awal periode dengan dasar anggaran atau taksiran biaya. Perusahaan yang 

produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan ke 

produk atas dasar tarif ditentukan dimuka. 

Alasan pembebanan biaya overhead pabrik ke produk atas dasar 

tarif yang ditentukan dimuka adalah sebagai berikut ini. 
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a. Pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang 

sesungguhnya, dapat mengakibatkan fluktuasi pada harga pokok per 

satuan produk yang dihasilkan dari satu periode ke periode berikutnya. 

Fluktuasi pada harga pokok per satuan ini dapat mempengaruhi 

keputusan-keputusan manajemen, karena penyajian harga pokok 

persediaan dalam neraca dan besar kecilnya laba atau rugi yang 

disajikan dalam laporan rugi-laba sangat berkaitan dengan besarnya 

harga pokok per satuan. Fluktuasi harga pokok produksi per satuan 

dapat terjadi karena, 

1) Perubahan tingkat kegiatan produksi dari periode ke periode 

berikutnya. 

2) Perubahan tingkat efisiensi produksi 

3) Adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara tidak merata  

selama jangka waktu tertentu. 

4) Biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada 

waktu-waktu tertentu. 

b. Ada beberapa biaya overhead  pabrik yang baru diketahui jumlahnya 

pada akhir periode (bulan atau tahun).  

Apabila manajemen membutuhkan informasi tentang harga pokok 

produksi per satuan segera setelah pesanan selesai, maka pembebanan 

biaya overhead yang sesungguhnya kepada produk akan menyulitkan 

kinerja manajemen.  
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Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik adalah 

sebagai berikut ini. 

Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. 

Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik perlu diperhatikan 

tingkat kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar penaksiran besarnya 

biaya overhead. Ada empat macam tingkat kegiatan yang dapat dipakai 

sebagai dasar penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yaitu, 

Kapasitas Teoritis (Theoretical Capacity) 

Kapasitas teoritis merupakan kapasitas pabrik maksimal, kecepatan 

pabrik untuk memproduksi secara penuh tanpa berhenti. Dalam 

kapasitas teoritis, tingkat produksi 100% tanpa memperhitungkan 

waktu menganggur, reparasi mesin dan peralatan, ketidakefisienan, 

atau hari-hari libur. 

Kapasitas Praktis 

Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan 

kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena 

hambatan-hambatan intern perusahaan. Dalam kapasitas praktis, 

produksi diperkirakan dengan jam kerja normal, jam kerja per 

minggu, waktu menganggur dan hambatan-hambatan lainnya.  

Kapasitas Normal (Normal Capacity) 

Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk 

memproduksi dan memasarkan produknya untuk jangka panjang. 

Produksi dilakukan pada volume aktual yang diharapkan untuk 
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periode satu tahun atau kurang. Volume ini didasarkan pada 

pencapaian masa lalu, disesuaikan dengan kondisi eksternal saat ini. 

Kapasitas Sesungguhnya yang Diharapkan (Expected Actual Capacity) 

Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas 

sesunguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam periode 

yang akan datang. 

Jika anggaran biaya overhead pabrik didasarkan pada kapasitas 

sesungguhnya yang diharapkan, maka ramalan penjualan tahun yang 

akan datang akan digunakan sebagai dasar penentuan kapasitas. Jika 

anggaran didasarkan pada kapasitas praktis dan kapasitas normal, maka 

dasar penentuan kapasitas dititikberatkan pada kapasitas fisik pabrik. 

Penentuan tarif biaya overhead pabrik atas dasar kapasitas 

sesungguhnya merupakan pendekatan jangka pendek, sehingga tarif 

yang digunakan berbeda dari satu periode ke perode berikutnya. 

Penentuan tarif biaya overhead pabrik atas dasar kapasitas praktis dan 

kapasitas normal merupakan pendekatan jangka panjang, sehingga dapat 

menghubungkan tingkat kegiatan perusahaan dengan kapasitas fisik 

pabrik. Dengan pendekatan ini akan dihasilkan tarif biaya overhead 

pabrik yang relatif konstan untuk jangka panjang. 

Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. 

Sebelum menentukan dasar pembebanan yang akan digunakan, perlu 

dipertimbangkan faktor-faktor seperti, 
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Jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam 

departemen produksi. 

Sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan hubungan 

sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. 

Dasar pembebanan yang dapat dipakai untuk membebankan biaya 

overhead pabrik ke produk antara lain sebagai berikut ini. 

Satuan Produk 

Dasar pembebanan biaya overhead pabrik dengan satuan produk 

merupakan metode yang paling sederhana. Dengan metode ini biaya 

overhead pabrik dapat langsung dibebankan ke produk . 

Beban biaya overhead pabrik untuk setiap produk dihitung dengan 

rumus sebagai berikut ini. 

Taksiran biaya overhead pabrik 
      = Tarif biaya overhead pabrik 

Taksiran jumlah satuan produk  per satuan 
yang akan dihasilkan       

Biaya Bahan Baku 

Jika biaya overhead pabrik yang terjadi dominan terdapat pada nilai 

bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan biaya 

overhead pabrik ke produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. 

Rumus perhitungan tarif biaya overhead pabrik yaitu, 

Taksiran biaya overhead pabrik 
                              X 100% = Persen BOP  

Taksiran biaya bahan baku    dari biaya bahan baku 
     yang dipakai  yang dipakai  
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Semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam 

pengolahan suatu produk, semakin besar pula biaya overhead pabrik 

yang akan dibebankan ke produk tersebut. 

Biaya Tenaga Kerja 

Jika sebagian besar biaya overhead pabrik yang dikeluarkan 

berhubungan erat dengan besarnya biaya tenaga kerja langsung, 

maka dasar pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dapat 

menggunakan biaya tenaga kerja langsung. 

Tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus sebagai berikut 

ini. 

Taksiran biaya overhead pabrik 
                         X 100% = Persen BOP 

Taksiran biaya tenaga kerja  dari biaya tenaga  
langsung    kerja langsung  

Jam Tenaga Kerja Langsung 

Biaya overhead pabrik dapat dibebankan dengan dasar pembebanan 

jam kerja tenaga kerja langsung, karena antara besarnya upah 

berhubungan erat dengan jumlah jam kerja yang dilakukan. Jumlah 

upah adalah hasil kali antara tarif upah dengan jumlah jam kerja. 

Tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus sebagai berikut 

ini. 

Taksiran biaya overhead pabrik 
              X 100% = Tarif BOP per jam 

Taksiran jam kerja langsung     kerja langsung 
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Jam Mesin 

Jika besarnya biaya overhead pabrik sebagian besar berhubungan 

dengan pemakaian mesin, maka dasar pembebanan yang digunakan 

adalah jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut ini. 

Taksiran biaya overhead pabrik 
    X 100% = Tarif BOP per  

Taksiran jam kerja mesin            jam mesin   

Menghitung tarif biaya overhead pabrik. 

Tarif biaya overhead dihitung dengan rumus sebagai berikut ini. 

Biaya overhead pabrik yang dianggarkan 
            = Tarif biaya overhead  

Taksiran dasar pembebanan     pabrik 
 

Untuk melakukan analisis selisih antara biaya overhead pabrik 

sesungguhnya dengan yang dibebankan ke produk atas dasar tarif, tarif 

biaya overhead pabrik dibagi menjadi tarif biaya overhead pabrik tetap 

dan tarif biaya overhead pabrik variabel. Oleh karena itu elemen biaya 

overhead pabrik yang dianggarkan harus sudah digolongkan sesuai 

dengan sifat hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

Pembebanan biaya overhead pabrik ke produk atas dasar tarif. 

Setelah tarif biaya overhead pabrik telah ditentukan, kemudian tarif 

tersebut digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik ke 

produk yang diproduksi. Jika perusahaan perusahaan menggunakan 

metode full costing dalam penentuan harga pokok produksinya, maka 

produk akan dibebankan biaya overhead pabrik dengan menggunakan 
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tarif biaya overhead pabrik tetap dan tarif biaya overhead pabrik 

variabel. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing, maka 

produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan tarif biaya 

overhead pabrik variabel saja. 

Penghitungan dan Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik  

Setelah akhir periode produksi, maka dilakukan penghitungan 

biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Kemudian biaya 

overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibandingkan biaya overhead 

pabrik dibebankan ke produk atas dasar tarif yang ditentukan dimuka. 

Selisih antara biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif dengan 

biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi merupakan biaya overhead 

pabrik yang lebih atau kurang dibebankan (over or underapplied factory 

overhead cost). Apabila perusahaan menggunakan metode full costing 

dalam penentuan harga pokok produksinya, maka selisih biaya overhead 

pabrik dibedakan menjadi dua yaitu selisih anggaran dan selisih kapasitas. 

  Selisih Anggaran (Budget Variance / Spending Variance) 

Merupakan selisih biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran 

biaya overhead pabrik yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. 

  Selisih Kapasitas (Idle Capacity Variance) 

Merupakan selisih biaya overhead pabrik karena tidak dipakainya, atau 

tidak dicapainya kapasitas yang dianggarkan. 

Apabila perusahaan menggunakan metode variable costing, maka selisih 

biaya overhead pabrik merupakan selisih pengeluaran variabel (variable 
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spending variance). Dalam ini tidak diperhitungkan selisih yang 

berhubungan dengan kapasitas, karena biaya overhead pabrik tetap tidak 

dibebankan ke produk.  

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Penerapan Harga Pokok Pesanan pada PT.Yosogira 

PT.Yosogira menentukan harga pokok produksinya menggunakan 

metode harga pokok pesanan. Sebelum dimulai aktivitas produksi, terlebih 

dahulu dibuat sampel produk. Estimasi biaya produksi yang akan 

dikeluarkan diperoleh dari biaya yang dikeluarkan untuk membuat sampel 

dikali dengan unit yang akan diproduksi. Biaya produksi untuk 

mengerjakan suatu pesanan dicatat secara rinci dalam kartu harga pokok 

pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu 

harga pokok pesanan secara langsung. Biaya produksi langsung tersebut 

meliputi biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung di bagian assembling 

dan finishing.  

Untuk biaya overhead pabrik, perusahaan tidak menetapkan tarif 

tertentu pada awal produksi. Manajemen menetapkan kebijakan untuk 

menaikkan harga pokok pesanan sebesar 20%. Persen tersebut merupakan 

estimasi besarnya biaya overhead pabrik dalam proses produksi. 

Manajemen mempertimbangkan bahwa persen sebesar 20% tersebut 

sesuai dengan rata-rata kenaikan biaya produksi langsung setelah proses 

produksi berakhir. 
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  Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku yang dibebankan dalam harga pokok pesanan adalah  

jumlah bahan baku yang dimasukkan dalam setiap pesanan, yang dapat 

ditelusur ke pesanan tersebut. Berikut ini tabel biaya bahan baku dan 

bahan penolong bulan Juli sampai Desember tahun 2005. 

Tabel II.1 
PT.Yosogira 

Biaya Bahan Baku dan Bahan Penolong 
Bulan Juli-Desember Tahun 2005 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data perusahaan  

Tabel II.1 menunjukkan jumlah biaya bahan baku yang dikeluarkan 

untuk bulan Juli sampai Desember tahun 2005 yaitu sebesar Rp 

493.928.937,7 dan untuk bahan penolong sebesar Rp 105.143.372,08. 

Untuk pemakaian bahan penolong, perusahaan memasukkannya dalam 

pemakaian persediaan bahan bukan sebagai biaya overhead pabrik. 

   Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja merupakan jumlah pemakaian tenaga kerja yang 

menangani secara langsung kegiatan produksi. Biaya tenaga kerja 

langsung dibebankan langsung pada setiap pesanan. Perusahaan tidak 

Jumlah Bulan 
Bahan Baku Bahan Penolong 

Juli 34.486.080 5.463.358,58 
Agustus 15.474.243,2 6.169.358,58 

September 38.168.800 10.056.194 
Oktober 89.193.750 37.760.480,1 

November 100.149.900 37.622.846,6 
Desember 216.456.200,5 8.071.134,22 

Total 493.928.973,7 105.143.372,08 
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memisahkan upah untuk tenaga quality control dan cleaning service 

dari biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena, itu perlu dilakukan 

pemisahan terlebih dahulu sehingga diperoleh biaya tenaga kerja 

langsung yang sebenarnya. Biaya tenaga kerja langsung meliputi upah 

yang dibayarkan untuk tenaga perakitan, tenaga amplas, tenaga cat dan 

teknisi. Untuk tenaga quality control dan cleaning service dimasukkan 

ke dalam biaya overhead pabrik, karena bagian quality control dan 

cleaning service tidak menangani produksi secara langsung. Berikut 

ini tabel biaya tenaga kerja langsung untuk periode Juli sampai 

Desember tahun 2005. 

                Tabel II.2 
PT.Yosogira 

Biaya Tenaga Kerja Langsung  
Bulan Juli-Desember Tahun 2005 

 
Bulan Jumlah 

Juli 24.320.044 
Agustus 24.210.567 
September 38.520.272 
Oktober 49.018.317 
November 35.826.205 
Desember 51.083.191 
Total 222.978.596 

    Sumber : data perusahaan  

Tabel II.2 merupakan rincian biaya tenaga kerja langsung setelah 

dilakukan pemisahan upah untuk tenaga quality control dan cleaning 

service dari biaya tenaga kerja langsung. Jumlah biaya tenaga kerja 

langsung bulan Juli sampai Desember tahun 2005 setelah pemisahan 

biaya tenaga kerja tidak langsung adalah Rp 222.978.596,00. 
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Biaya Overhead Pabrik 

PT.Yosogira mengidentifikasikan beberapa biaya yang dikeluarkan 

dalam produksinya sebagai biaya overhead pabrik. Biaya-biaya 

tersebut antara lain, 

Biaya Pemeliharaan Mesin 

Biaya pemeliharaan mesin adalah biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk perawatan dan perbaikan mesin pabrik. Biaya-biaya tersebut 

meliputi biaya reparasi, biaya setup mesin dan biaya pembelian 

suku cadang. 

Biaya Pemeliharaan Gedung 

Biaya bahan pemeliharaan gedung adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk perawatan dan pengembangan gedung. Biaya 

ini meliputi biaya pemeliharaan gedung, biaya perbaikan gedung 

serta biaya perluasan dan pengembangan gedung. 

Biaya Bahan Bakar 

Biaya bahan bakar merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk pembelian bahan bakar berupa solar dan bensin. Perusahaan 

tidak menggunakan listrik sebagai sumber tenaga, melainkan 

menggunakan tenaga dari generator. Generator bekerja penuh 

selama kegiatan produksi berlangsung, sehingga biaya yang 

dikeluarkan untuk pembelian bahan bakar cukup besar jumlahnya. 
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Biaya Penyusutan Mesin Dan Peralatan 

Sebagian dari kegiatan produksi perusahaan telah menggunakan 

tenaga mesin. Aktiva tetap berupa mesin produksi, disusutkan 

dengan metode garis lurus. Metode ini digunakan dengan 

pertimbangan bahwa metode garis lurus dapat meghasilkan nilai 

aktiva yang mendekati nilai pasar wajar dari mesin-mesin 

produksi tersebut. Biaya penyusutan mesin dan peralatan meliputi, 

   Biaya penyusutan mesin produksi assembling. 

Biaya penyusutan mesin produksi finishing. 

Biaya penyusutan mesin cleaning service. 

Biaya penyusutan mesin killn dry. 

Biaya penyusutan mesin generator listrik. 

Biaya penyusutan mesin penunjang. 

Biaya penyusutan alat penunjang produksi assembling.  

Biaya penyusutan alat penunjang produksi finishing. 

Biaya Penyusutan Gedung 

Aktiva tetap berupa gedung dan bangunan disusutkan dengan 

metode garis lurus. Nilai perolehan gedung sebesar Rp 

1.428.904.402,54 dengan umur ekonomis ditaksirkan selama 20 

tahun. 

Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik pada PT.Yosogira 

  Perusahaan menetapkan besarnya biaya overhead pabrik, dengan 

memperkirakan kenaikan biaya produksi langsung  suatu pesanan sebesar 
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20%. Pada saat pembuatan sampel produk, biaya bahan baku, bahan 

penolong dan biaya tenaga langsung telah dicantumkan pada kartu harga 

pokok pesanan. Besarnya biaya overhead pabrik dibebankan diperoleh 

dari 20% dikalikan jumlah biaya bahan baku dan penolong ditambah biaya 

tenaga kerja langsung. Penentuan biaya overhead pabrik dibebankan 

adalah sebagai berikut ini. 

Tabel II.3 
PT.Yosogira 

Biaya Produksi  
Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 

 

   Sumber : data perusahaan yang diolah 

 Tabel II.3 menunjukkan jumlah keseluruhan biaya produksi untuk bulan 

Juli sampai Desember tahun 2005 yaitu sebesar Rp 822.050.941,80. Untuk 

besarnya biaya overhead pabrik dihitung sebagai berikut ini. 

a. Bulan Juli 

           Rp 64.269.482,58 x 20% = Rp 12.853.896,52 

b. Bulan Agustus 

         Rp 45.854.168,78 x 20% = Rp 9.170.833,76 

 

Jumlah Bulan 
Bahan Baku Bahan 

penolong 
Tenaga 
kerja 
langsung 

Total 

Juli 34.486.080 5.463.358,58 24.320.044 64.269.482,58 
Agustus 15.474.243,2 6.169.358,58 24.210.567 45.854.168,78 
September 38.168.800 10.056.194 38.520.272 86.745.266 
Oktober 89.193.750 37.760.480,1 49.018.317 175.972.547,1 
November 100.149.900 37.622.846,6 35.826.205 173.598.951,6 
Desember 216.456.200,5 8.071.134,22 51.083.191 275.610.525,7 
Total 493.928.973,7 105.143.372,08 222.978.596 822.050.941,8 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

43 

43 

c. Bulan September 

       Rp 86.745.266,00 x 20% = Rp 17.349.053,20 

d. Bulan Oktober 

       Rp 175.972.547,10 x 20% = Rp35.194.509,42 

e. Bulan November 

                   Rp 173.598.951,60 x 20% = Rp 34.719.790,32 

 

f. Bulan Desember 

      Rp 275.610.525,70 x 20% = Rp 55.122.105,14 

Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik dengan Dasar Pembebanan 

Pemakaian Bahan Baku 

  Berbagai jenis biaya overhead pabrik yang terjadi dalam 

perusahaan seringkali mempersulit manajemen dalam memperhitungkan 

harga pokok per satuan suatu produk. Perusahaan yang menggunakan 

metode harga pokok pesanan, memerlukan informasi harga pokok per 

satuan saat pesanan selesai dikerjakan, tetapi ada beberapa biaya overhead 

pabrik yang baru dapat diketahui pada akhir periode produksi. Oleh karena 

itu, manajemen harus menentukan tarif biaya overhead pabrik pada setiap 

awal periode. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dengan tarif 

ditentukan di muka. 

  Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. 

Dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik ditentukan dimuka, 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun anggaran. 
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PT.Yosogira telah menyusun anggaran biaya overhead pabrik berdasar 

jumlah pengeluaran untuk periode sebelumnya, kemudian disesuaikan 

dengan perubahan pada periode berikutnya. Dalam menyusun anggaran 

yang perlu diperhatikan adalah biaya apa saja yang akan dimasukkan 

dalam anggaran yang akan disusun serta kapasitas yang akan dijadikan 

dasar penyusunan anggaran tersebut. 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

45 

45 

Tabel II.4 
PT.Yosogira 

Anggaran Biaya Overhead Pabrik 
Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 

 

 
Sumber : data perusahaan 
Keterangan : V = Variabel, T = Tetap 

Jenis Biaya Overhead Pabrik    Jumlah    

 V/T Juli Agustus September Oktober November Desember 

Biaya bahan penolong V 5.388.900 19.759.300 26.944.500 18.961.150 4.490.750 14.370.400 

Biaya tenaga kerja tidak langsung V 1.171.500  4.825.500 5.875.500   4.100.250 976.250 3.124.000 

Upah lembur V   702.900  2.577.300 3.514.500   2.460.150 585.750 1.875.400 

Biaya kesejahteraan karyawan V   468.600  1.718.200 2.343.000   1.640.100 390.500 1.249.600 

Biaya bahan bakar V 2.811.600    10.309.200 14.058.000   9.840.600 2.343.000 7.497.600 

Biaya pemeliharaan mesin V 2.343.000  8.591.000 11.715.000   8.200.500 1.925.500 6.248.000 

Biaya pemeliharaan gedung V 2.577.300  9.450.000 12.886.500   9.020.550 2.147.750 6.872.800 
Biaya pembelian masker 
 

V 
 

   234.300 
 

   859.100 
 

1.171.500 
 

     820.050 
 

195.250 
 

624.800 
 

Total BOP Variabel  
15.698.100 
 

58.089.600 
 

78.508.500 
 

55.043.350 
 

13.054.750 
 

41.862.600 
 

Biaya penyusutan mesin T  11.042.083,47 11.042.083,47 11.042.083,47 11.042.083,47 11.042.083,47 11.042.083,47 

Biaya penyusutan gedung T    5.953.768,34   5.953.768,34 5.953.768,34 5.953.768,34 5.953.768,34 5.953.768,34 
Total BOP Tetap 

 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 
Total Biaya Overhead Pabrik 

  32.693.951,81  75.085.451,81 95.504.351,81 72.039.201,81 30.050.601,81 58.858.451,81 
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Tabel II.5 
PT. Yosogira 

Anggaran Biaya Bahan Baku 
Periode Juli sampai Desember Tahun 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sumber : data perusahaan 
 
 
 
 
 

Bulan 
Jumlah 

Juli      40.453.000 

Agustus 103.422.000 

September 141.030.000 

Oktober   98.721.000 

November   37.980.450 

Desember   75.216.000 

Total 496.822.450 
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Anggaran biaya overhead pabrik bulan Juli sampai Desember tahun 2005 

disusun penulis dengan pertimbangan sebagai berikut ini. 

Memasukkan biaya bahan penolong ke dalam anggaran dengan 

pertimbangan, penggunaan bahan penolong seperti amplas, kapur 

tulis, lem dan lakban sulit diperkirakan berapa banyak bahan tersebut 

dipakai untuk satu unit produk. Selain itu nilainya tidak material 

dibandingkan dengan harga pokok produk per unitnya. 

Memasukkan biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak 

langsung merupakan biaya untuk tenaga bagian quality control dan 

cleaning service. Kedua bagian tersebut tidak menangani proses 

produksi secara langsung. 

Memasukkan biaya yang dikeluarkan untuk upah lembur dan biaya 

kesejahteraan karyawan, karena biaya-biaya tersebut merupakan biaya 

umum diluar biaya pokok yang dibayarkan kepada tenaga kerja 

pabrik. Biaya kesejahteraan karyawan meliputi pengeluaran untuk 

tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan jabatan. 

Memasukkan biaya pembelian masker ke dalam anggaran, karena 

pembelian masker tersebut digunakan untuk perlengkapan karyawan 

pabrik. 

Tidak memasukkan biaya penyusutan inventaris kantor ke dalam biaya 

overhead pabrik, karena biaya penyusutan inventaris kantor bukan 

merupakan biaya umum yang terjadi di pabrik. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

48 

48 

Menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan dasar pembebanan 

pemakaian bahan baku. 

Sebelum dilakukan penghitungan, terlebih dahulu harus menentukan 

dasar pembebanan yang akan digunakan dalam penghitungan tarif 

biaya overhead pabrik. Dasar pembebanan yang akan dipakai adalah 

pemakaian bahan baku, karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi 

bervariasi pada biaya bahan baku. Penghitungan tarif biaya overhead 

pabrik berdasarkan pemakaian bahan baku dihitung dengan cara 

membagi anggaran biaya overhead pabrik dengan taksiran biaya 

bahan baku. 

Penghitungan persen (%) biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku 

yang dipakai untuk periode Juli sampai Desember tahun 2005, adalah 

sebagai berikut ini. 

1) Bulan Juli 

  Persen biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku adalah, 

    Rp 32.693.951,81 
               x 100 % = 80,82% 

 Rp 40.453.000,00 

2) Bulan Agustus 

Persen biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku adalah, 

Rp 75.085.451,81 
                   x 100 % = 72,60% 

 Rp 103.422.000,00 
 

3) Bulan September 

 Persen biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku adalah, 
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Rp 95.504.351,81 
                  x 100 % = 67,72% 

Rp 141.030.000,00 
 
4) Bulan Oktober 

 
 Persen biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku adalah, 

Rp 72.039.201,81 
                       x 100 % = 72,97% 

Rp 98.721.000,00 
 

5) Bulan November 

Persen biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku adalah 

 Rp 30.050.601,81 
             x 100 % = 79,12% 

Rp 37.980.450,00 
 

6) Bulan Desember 

Persen biaya overhead pabrik  dari biaya bahan baku adalah, 

Rp 58.858.451,81 
           x 100% = 78,25% 

Rp 75.216.000,00 
 

Penghitungan persen (%) biaya overhead pabrik variabel dan tetap 

dari biaya bahan baku adalah sebagai berikut ini. 

1)  Bulan Juli 

a) Persen biaya overhead pabrik variabel dari biaya bahan baku 

adalah, 

Rp 15.698.100,00 
        x 100 % = 38,81% 

Rp 40.453.000,00 

b) Persen biaya overhead pabrik tetap dari biaya bahan baku 

adalah, 
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Rp 16.995.851,81 
         x 100 % = 42,01% 

Rp 40.453.000,00 

2) Bulan Agustus 

a)  Persen biaya overhead pabrik variabel dari biaya bahan baku 

adalah, 

Rp 58.089.600,00 
            x 100 % = 56,17% 

Rp 103.422.000,00 
 

b) Persen biaya overhead pabrik tetap dari biaya bahan baku 

Rp 16.995.851,81 
             x 100 % = 16,43% 

Rp 103.422.000,00 
 
3) Bulan September 

a) Persen biaya overhead pabrik variabel dari biaya bahan baku 

adalah, 

Rp 78.508.500,00 
             x 100 % = 55,67% 

Rp 141.030.000,00 

b) Persen biaya overhead pabrik tetap dari biaya bahan baku 

adalah, 

Rp 16.995.851,81 
          x 100 % = 12,05% 

Rp 141.030.000,00 

4) Bulan Oktober 

a) Persen biaya overhead pabrik variabel dari biaya bahan baku 

adalah, 
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Rp 55.043.350,00 
         x 100 % = 55,75% 

   Rp 98.721.000,00 
 

b) Persen biaya overhead pabrik tetap dari biaya bahan baku  

adalah, 

Rp 16.995.851,81 
        x 100 % = 17,22% 

Rp 98.721.000,00 
 

5) Bulan November 

a)  Persen biaya overhead pabrik variabel dari biaya bahan baku 

adalah, 

Rp 13.054.750,00 
                 x 100 % = 34,37% 

 Rp 37.980.450,00 
 

b) Persen biaya overhead pabrik tetap dari biaya bahan baku 

adalah, 

Rp 16.995.851,81 
         x 100 % = 44,75% 

Rp 37.980.450,00 

6) Bulan Desember 

a)  Persen biaya overhead pabrik variabel dari biaya bahan baku 

adalah, 

Rp 41.862.600,00 
                  x 100% = 55,65% 

Rp 75.216.000,00 
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Tabel II.6 
PT.Yosogira 

Perhitungan Tarif Biaya Overhead Pabrik dengan Dasar Pemakaian Bahan baku 
Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 

 
 

Keterangan 
 Juli 

 
Agustus 

 
September 

 
Oktober 

 
November 

 
Desember 

 
 
 
Anggaran BOP 32.693.951,81 75.085.451,81 95.504.351,81 72.039.201,81 30.050.601,81 58.858.451,81 

Anggaran Biaya Bahan Baku 
 

40.453.000 
 

103.422.000 
 

141.030.000 
 

98.721.000 
 

37.980.450 
 

75.216.000 
 

Persen (%) BOP Dari Bahan Baku 

 
80,82% 

 
72,60% 

 
67,72% 

 
72,97% 

 
79,12% 

 
78,25% 

 
Sumber: data perusahaan yang diolah 
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Tabel II.7 

PT.Yosogira 

Perhitungan Tarif Biaya Overhead Pabrik Variabel 
Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 

 
 
Keterangan 

 
Juli 

 
Agustus 

 
September 

 
Oktober 

 
November 

 
Desember 

 

Anggaran BOP Variabel 15.698.100 58.089.600 78.508.500 55.043.350 13.054.750 41.862.600 

Anggaran Biaya Bahan Baku 
 

40.453.000 
 

103.422.000 
 

141.030.000 
 

98.721.000 
 

37.980.450 
 

75.216.000 
 

Persen (%) BOP Variabel dari Bahan Baku 38,81% 56,17% 55,67% 55,75% 34,37% 55,65% 
 
Sumber : data perusahaan yang diolah 
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Tabel II.8 
PT.Yosogira 

Perhitungan Tarif Biaya Overhead Pabrik Tetap 

Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 
 

 
Keterangan 
 Juli 

 
Agustus 

 
September 

 
Oktober 

 
November 

 
Desember 

 

Anggaran BOP Tetap 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 

Anggaran Biaya Bahan Baku 
 

40.453.000 
 

103.422.000 
 

141.030.000 
 

98.721.000 
 

37.980.450 
 

75.216.000 
 

Persen (%) BOP Tetap Dari Bahan Baku 

    42,01% 16,43% 12,05% 17,22% 44,75% 22,60% 
Sumber : Data perusahaan yang diolah 
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b)  Persen biaya overhead pabrik tetap dari biaya bahan baku adalah, 

Rp 16.995.851,81 
                     x 100% = 22,60% 

Rp 75.216.000,00 

Menghitung biaya overhead pabrik dibebankan. 

Kondisi ekonomi dan permintaan pasar merupakan faktor yang tidak 

dapat diperkirakan dan dikendalikan oleh manajemen perusahaan. 

Keadaan pasar dan kondisi ekonomi ini akan mempengaruhi tingkat 

pesanan yang akan diterima. Perubahan harga yang terjadi dan selera 

konsumen yang berubah-ubah mengakibatkan terjadinya selisih antara 

anggaran yang telah disusun manajemen dengan biaya yang terjadi 

sesungguhnya. Anggaran yang disusun manajemen memang tidak 

selalu tepat, namun penyusunan anggaran sendiri mempunyai fungsi 

kendali dalam seluruh kegiatan perusahaan. Anggaran merupakan 

perkiraan biaya dan pendapatan, sehingga wajar apabila terjadi selisih 

antara anggaran dengan yang sesungguhnya.  

Untuk mengetahui selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya 

dengan biaya overhead pabrik yang telah dianggarkan, maka harus 

dihitung biaya overhead pabrik dibebankan. Biaya overhead pabrik 

dibebankan dihitung dengan cara mengalikan biaya bahan baku 

sesungguhnya dan persen biaya overhead pabrik dari biaya bahan 

baku. 

Perhitungan biaya overhead pabrik dibebankan untuk bulan Juli 

sampai Desember tahun 2005, adalah sebagai berikut ini. 
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1)  Bulan Juli 

 Biaya overhead pabrik dibebankan bulan Juli adalah, 

 Rp 34.486.080,00 x 80,82% = Rp 27.871.649,86 

2) Bulan Agustus 

  Biaya overhead pabrik dibebankan bulan Agustus adalah, 

  Rp 15.474.243,2 x 72,60% = Rp 11.234.300,56 

3) Bulan September 

Biaya overhead pabrik dibebankan bulan September adalah, 

Rp 38.168.800,00 x 67,72% = Rp 25.847.911,36 

4) Bulan Oktober 

Biaya overhead pabrik dibebankan bulan Oktober adalah, 

Rp 89.193.750,00 x 72,97% = Rp 65.084.679,38 

5) Bulan November 

Biaya overhead pabrik dibebankan bulan November adalah, 

Rp 100.149.900,00 x 79,12% = Rp 79.238.600,88 

6)  Bulan Desember 

Biaya overhead pabrik dibebankan bulan Desember adalah, 

Rp 216.456.200,50 x 78,25% = Rp 169.376.976,9 
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Perhitungan biaya overhead pabrik variabel dan tetap dibebankan 

untuk periode bulan Juli sampai Desember tahun 2005, adalah sebagai 

berikut ini. 

1) Bulan Juli 

Biaya overhead pabrik variabel dibebankan bulan Juli adalah, 

Rp 34.486.000,00 x 38,81%= Rp 13.384.047,65 

Biaya overhead pabrik tetap dibebankan bulan Juli adalah, 

Rp 34.486.000,00 x 42,01% = Rp 14.487.568,60 

2) Bulan Agustus 
 

Biaya overhead pabrik variabel dibebankan bulan Agustus adalah, 

Rp 15.474.243,20 x 56,17% = Rp 8.691.882,40 

Biaya overhead pabrik tetap dibebankan bulan Agustus adalah, 

Rp 15.474.243,20 x 16,43% = Rp 2.542.418,16 

3) Bulan September 

Biaya overhead pabrik variabel dibebankan bulan September 

adalah, 

Rp 38.168.800,00 x 55,67% = Rp 21.248.570,96 

Biaya overhead pabrik tetap dibebankan bulan September adalah, 

Rp 38.168.800,00 x 12,05% = Rp 4.599.340,40 

4) Bulan Oktober 

Biaya overhead pabrik variabel dibebankan bulan Oktober adalah, 

Rp 89.193.750,00 x 55,75% = Rp 49.725.515,63 

Biaya overhead pabrik tetap dibebankan bulan Oktober adalah, 
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Tabel II.9 
PT.Yosogira 

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik Dibebankan 

Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 
 

 
Keterangan 

 
Juli 

 
Agustus 

 
September 

 
Oktober 

 
November 

 
Desember 

 

Biaya Bahan Baku Sesungguhnya 34.486.080 15.474.243,2 38.168.800 89.193.750 100.149.900 216.456.200,5 

Persen (%) BOP Dari Bahan Baku 
 

80,82% 
 

72,60% 
 

67,72% 
 

72,97% 
 

79,12% 
 

78,25% 
 

BOP Dibebankan 

27.871.649,86 11.234.300,56 25.847.911,36 65.084.679,38 79.238.600,88 169.376.976,9 
 
Sumber : data perusahaan yang diolah 
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Tabel II.10 
PT.Yosogira 

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik Variabel Dibebankan 

Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 
 

 
Keterangan 

 
Juli 

 
Agustus 

 
September 

 
Oktober 

 
November 

 
Desember 

 
Biaya Bahan Baku Sesungguhnya 

34.486.080 15.474.243,2 38.168.800 89.193.750 100.149.900 216.456.200,5 

Persen (%) BOP Variabel Dari Bahan Baku 
 

38,81% 
 

56,17% 
 

55,67 
 

55,75% 
 

34,37% 
 

55,65% 
 

BOP Variabel Dibebankan 13.384.047,65 8.691.882,40 21.248.570,96 49.725.515,63 34.421.520,63 120.457.875,60 
 
Sumber : data perusahaan yang diolah 
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Tabel II.11 
PT.Yosogira 

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik Tetap Dibebankan 

Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 
 

 

Sumber : data perusahaan yang diolah 
 

Keterangan 
 

Juli 
 

Agustus 
 

September 
 

Oktober 
 

November 
 

Desember 
 

 
 
Biaya Bahan Baku Sesungguhnya 34.486.080 15.474.243,2 38.168.800 89.193.750 100.149.900 216.456.200,5 

Persen (%) BOP Tetapl Dari Bahan Baku 
 

42,01% 
 

16,43% 
 

12,05% 
 

17,22% 
 

44,75% 
 

22,60% 
 

BOP Tetap Dibebankan 
 14.487.602,21 

 
2.542.418,16 

 
4.599.340,4 

 
15.359.163,75 

 
44.817.080,25 

 
48.919.101,31 
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Rp 89.193.750,00 x 17,22% = Rp 15.539.163,75 

5) Bulan November 

Biaya overhead pabrik variabel dibebankan bulan November 

adalah, 

Rp 100.149.900,00 x 34,37% = Rp 34.421.520,63 

Biaya overhead pabrik tetap dibebankan bulan November adalah, 

Rp 100.149.900,00 x 44,75% = Rp 44.817.080,25 

6) Bulan Desember 

Biaya overhead pabrik variabel dibebankan bulan Desember 

adalah, 

Rp 216.456.200,50 x 55,65% = Rp 120.457.875,60 

Biaya overhead pabrik tetap dibebankan bulan Desember adalah, 

Rp 216.456.200,50 x 22,60% = Rp 48.919.101,31 
 

Penghitungan Selisih Biaya Overhead Pabrik 

Setelah Perusahaan mengumpulkan biaya overhead pabrik 

sesungguhnya dikeluarkan, maka selisih biaya overhead pabrik 

dibebankan dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dihitung dengan 

cara membandingkan jumlah biaya overhead pabrik yang dianggarkan 

dengan jumlah biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi. 

Penghitungan selisih biaya overhead pabrik untuk perusahaan adalah 

sebagai berikut ini. 

a. Bulan Juli 

Rp12.853.896,52 – Rp 36.705.680,39 = Rp 23.851.783,87 
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Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 23.851.783,87. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 

b. Bulan Agustus 

 Rp 9.170.833,76 – Rp 50.381.959,39 = Rp 41.211.125,63 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 41.211.125,63. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 

c. Bulan September 

  Rp 17.349.053,20 – Rp 44.456.315,81 = Rp 27.107.262,61 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 27.107.262,61. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 

d. Bulan Oktober 

Rp 35.194.509,42 – 85.442.579,21 = Rp 50.348.069,79 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 50.348.069,79. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 

e. Bulan November 

  Rp 34.719.790,32 – Rp 110.472.992,40 = Rp 75.753.202,08 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 75.753.202,08). Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 

f. Bulan Desember 

Rp 55.122.105,14 – Rp 79.038.670,03 = Rp 23.916.564,89 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 23.916.564,89. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 
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Penghitungan selisih biaya overhead pabrik dengan tarif ditentukan 

dimuka, dengan dasar pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut ini. 

a. Bulan Juli 

Rp 27.871.649,86 – Rp 36.705.680,39 = Rp 8.834.030,53 
 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 8.834.030,53. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 

b. Bulan Agustus 

 Rp11.234.300,56 – Rp 50.381.959,39 = Rp 39.147.658,83 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 39.147.658,83. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 

c. Bulan September 

Rp 25.847.911,36 – Rp 44.456.315,81 = Rp 18.608.404,45 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 18.608.404,45. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 

d. Bulan Oktober 

Rp 65.084.679,38 – Rp 85.442.579,21 = Rp 20.357.899,83 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 20.357.899,83. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 

e. Bulan November 

Rp 79.238.600,88 – Rp 110.472.992,40 = Rp 31.234.391,52 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 31.234.391,52. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih kecil. 
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f. Bulan Desember 

Rp169.376.976,90 – Rp 79.038.670,03 = Rp 90.338.306,87 

Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp 90.338.306,87. Biaya 

overhead pabrik dibebankan lebih besar. 

Selisih biaya overhead pabrik yang telah dihitung tersebut dapat 

dipisahkan menjadi selisih anggaran dan selisih kapasitas. 

a. Selisih Anggaran 

1) Bulan Juli 

Rp 19.709.828,58 – Rp 13.384.047,65 = Rp 6.325.680,93 (U) 

Selisih anggaran biaya overhead pabrik sebesar Rp 6.325.680,93 

merupakan selisih merugikan (unfavorable). Biaya overhead 

pabrik dibebankan lebih kecil dari biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. 

2) Bulan Agustus 

Rp 33.386.107,58 – Rp 8.691.882,40  = Rp 24.694.225,18 (U) 

Selisih anggaran biaya overhead pabrik sebesar Rp 24.694.225,18 

merupakan selisih merugikan (unfavorable). Biaya overhead 

pabrik dibebankan lebih kecil dari biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. 

3) Bulan September 

Rp 27.460.464,00 – Rp 21.248.893,96 = Rp 6.211.893,03 (U) 

Selisih anggaran biaya overhead pabrik sebesar Rp 6.211.893,03 

merupakan selisih merugikan (unfavorable). Biaya overhead 
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pabrik dibebankan lebih kecil dari biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. 

4) Bulan Oktober 

Rp 68.446.727,40 – Rp 49.725.515,63 = Rp 18.721.211,77 (U) 

Selisih anggaran biaya overhead pabrik sebesar Rp 18.721.211,77 

merupakan selisih merugikan (unfavorable). Biaya overhead 

pabrik dibebankan lebih kecil dari biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. 

5) Bulan November 

Rp 93.477.140,60 – Rp 34.421.520,63 = Rp 59.055.619,96 (U) 

Selisih anggaran biaya overhead pabrik sebesar Rp 59.055.619,96 

merupakan selisih merugikan (unfavorable). Biaya overhead 

pabrik dibebankan lebih kecil dari biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. 

6) Bulan Desember 

Rp 62.042.818,22 – Rp 120.457.875,60 = Rp 58.415.057,38 (F) 

Selisih anggaran biaya overhead pabrik sebesar Rp 58.415.057,38 

merupakan selisih menguntungkan (favorable). Biaya overhead 

pabrik dibebankan lebih besar dari biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. 

b. Selisih Kapasitas 

1) Bulan Juli 

Rp 16.995.851,81 – Rp 14.487.568,60 = Rp 2.508.283,21 (U) 
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Selisih kapasitas sebesar Rp 2.508.283,21 merupakan selisih yang 

merugikan (unfavorable). 

2) Bulan Agustus 

Rp 16.995.851,81 – Rp 2.542.418,16 = Rp 14.453.433,65 (U) 

Selisih kapasitas sebesar Rp 14.453.433,65 merupakan selisih yng 

merugikan (unfavorable). 

3) Bulan September 

Rp 16.995.851,81 – Rp 4.599.340,40 = Rp 12.396.511,41(U) 

Selisih kapasitas sebesar Rp 12.396.511,41 merupakan selisih yang 

merugikan (unfavorable). 

4) Bulan Oktober 

Rp 16.995.851,81 – Rp 15.539.163,75 = Rp 1.456.688,06 (U) 

Selisih kapasitas sebesar Rp 1.456.688,06 merupakan selisih yang 

merugikan (unfavorable). 

5) Bulan November 

Rp 16.995.851,81 – Rp 44.817.080,25 = Rp 27.821.228,44 (F) 

Selisih kapasitas sebesar Rp 27.821.2288,44 merupakan selisih 

yang menguntungkan (favorable). 

6) Bulan Desember 

Rp 16.995.851,81 – Rp 48.919.101,31 = Rp 31.923.249,50 (F) 

Selisih kapasitas sebesar Rp 31.923.249,50 merupakan selisih 

yang menguntungkan (favorable). 
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Tabel II.12 
PT.Yosogira 

Biaya Overhead Pabrik 
Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 

 
 
 

 
Sumber : data perusahaan 

Jenis biaya overhead V/T Juli Agustus September Oktober November Desember 
Biaya bahan penolong V 5.463.358,58 6.196.358,58 10.056.194 37.760.480.1 37.622.846,6 8.071.134,22 
Biaya tenaga kerja tidak langsung V 1.100.400 1.100.400 1.577.034 2.619.307 1.492.324 2.731.171 
Upah lembur V 1.833.590 2.016.949 2.200.308 3.667.180 1.100.154 2.567.020 
Biaya kesejahteraan karyawan V 1.148.000 1.312.000 1.312.000 1.476.000 848.000 1.148.000 
Biaya bahan bakar V 6.146.000 6.005.900 6.418.678 19.520.000 7.536.000 25.753.000 
Biaya pemeliharaan mesin V 2.727.950 14.821.900 2.591.250 3.051.500 40.891.816 13.541.850 
Biaya pemeliharaan gedung V 1.188.530 1.733.600 3.172.000 264.260,3 3.788.000 8.054.643 
Biaya pembelian masker 
 

V 
 

102.000 
 

199.000 
 

133.000 
 

88.000 
 

198.000 
 

176.000 
 

Total BOP Variabel 
 

19.709.828,58 
 

33.386.107,58 
 

27.460.464 
 

68.446.727,4 
 

93.477.140,6 
 

62.042.818,22 
 

Biaya penyusutan mesin T 11.042.083,47 11.042.083,47 11.042.083,47 11.042.083,47 11.042.083,47 11.042.083,47 
Biaya penyusutan gedung T 5.953.768,34 5.953.768,34 5.953.768,34 5.953.768,34 5.953.768,34 5.953.768,34 
 

Total BOP Tetap  16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 
Total  36.705.680,39 50.381.959,39 44.456.315,81 85.442.579,21 110.472.992,40 79.038.670,03 

Jumlah 
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Keterangan : V = Variabel,  T =  Tetap 
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Tabel II.13 
PT.Yosogira 

Perhitungan Selisih Anggaran dan Selisih Kapasitas Biaya Overhead Pabrik 
Bulan Juli sampai Desember Tahun 2005 

 

 
 
Sumber : data perusahaan yang diolah 

Keterangan 

 
Juli 

 
Agustus 

 
September 

 
Oktober 

 
November 

 
Desember 

 
Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya 36.705.680,39 50.381.959,39 44.456.315,81 85.442.579,21 110.472.992,4 79.038.670,03 
Biaya Overhead Pabrik Tetap 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 16.995.851,81 
Biaya Overhead Pabrik Variabel Dibebankan 
 

13.384.047,65 
 

8.691.882,4 
 

21.248.570,96 
 

49.725.515,63 
 

34.421.520,63 
 

120.457.875,6 
 

Selisih Anggaran 

 
6.325.780,93 

 
24.694.225,18 

 
6.211.893,04 

 
18.721.211,77 

 
59.055.619,96 

 
(58.415.05738) 

 

Biaya Overhead Pabrik Tetap Yang Dianggarkan 
16.995.851,81 

 
16.995.851,81 

 
16.995.851,81 

 
16.995.851,81 

 
16.995.851,81 

 
16.995.851,81 

 
Biaya Overhead Pabrik Tetap  
Yang Dibebankan 
 

14.487.602,21 
 

2.542.418,16 
 

4.599.340,4 
 

15.359.163,75 
 

44.817.080,25 
 

48.919.101,31 
 

Selisih Kapasitas 

 
2.508.249,6 

 
14.453.433,65 

 
12.396.511,41 

 
1.636.688,06 

 
(27.821.228,44) 

 
(31.923.249,5) 

 
Selisih Biaya Overhead Pabrik 

8.834.030,53 39.147.658,83 18.608.404,45 20.357.899,83 31.234.391,52 (90.338.306,88) 
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Jika dibandingkan, rata-rata penyimpangan biaya overhead pabrik 

yang telah diterapkan perusahaan dengan tarif biaya overhead pabrik 

dengan dasar pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut ini. 

Rata-rata penyimpangan pembebanan biaya overhead pabrik yang 

diterapkan perusahaan. 

     Rp 242.188.008,90 
       = 
                     6 
       =  Rp 40.364.668,15 

 
Rata-rata penyimpangan sebesar Rp 40.364.668,15 dihitung dari 

jumlah selisih biaya overhead pabrik yang terjadi bulan Juli, Agustus, 

September, Oktober, November dan Desember, kemudian dibagi 6 

bulan. Jumlah keseluruhan selisih biaya overhead pabrik yang terjadi 

yaitu sebesar Rp242.188.008,90 

Rata-rata penyimpangan pembebanan biaya overhead pabrik dengan 

tarif ditentukan dimuka, dengan  dasar pemakaian bahan baku dapat 

dihitung sebagai berikut ini. 

         Rp 27.844.078,29 
       = 
                    6 

=    Rp 4.640.679,71 

Rata-rata penyimpangan sebesar Rp 4.640.679,71 dihitung dari jumlah 

selisih biaya overhead pabrik yang terjadi bulan Juli, Agustus, 

September, Oktober, November dan Desember, kemudian dibagi 6 

bulan. Jumlah keseluruhan selisih biaya overhead pabrik yang terjadi 

yaitu sebesar Rp27.844.078,29. 
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Selisih biaya overhead pabrik dapat terjadi dikarenakan, 

a. Adanya kenaikan atau penurunan harga. 

b. Ketidakefisienan dan ketidakefektifan selama proses produksi. 

c. Adanya kerusakan peralatan-peralatan produksi. 

d. Adanya pengembangan dalam pabrik. 

e. Perubahan musim. 

Penggunaan tarif ditentukan di muka dengan dasar pemakaian bahan 

baku pada penentuan tarif biaya overhead pabrik menghasilkan selisih 

biaya overhead pabrik yang lebih kecil jika dibandingkan dengan 

metode yang telah diterapkan di perusahaan. Selisih anggaran yang 

menguntungkan, jika biaya overhead pabrik dibebankan lebih besar 

daripada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Sebaliknya jika 

biaya overhead pabrik dibebankan lebih kecil daripada biaya overhead 

pabrik sesungguhnya maka dikatakan sebagai selisih merugikan. 

Merugikan karena ada selisih yang terjadi akibat terlalu rendah dalam 

membebankan biaya overhead pabrik ke produk sehingga harga pokok 

produk lebih rendah dari yang seharusnya. Selisih kapasitas berkaitan 

dengan keefektifan proses produksi yng telah dilakukan oleh 

perusahaan. Dari kedua selisih tersebut manajemen dapat menilai baik 

tidaknya proses produksi serta kebijakan yang telah diambil selama 

periode tersebut. Untuk selanjutnya manajemen dapat menggunakan 

hasil evaluasi  tersebut untuk perencanaan periode yang akan datang. 
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BAB III 

TEMUAN 

 

A. KELEBIHAN 

Pada penelitan yang telah dilakukan di PT.Yosogira pada periode 

bulan Juli sampai Desember tahun 2005, dapat diketahui bahwa perusahaan 

berproduksi secara pesanan. Perusahaan berproduksi untuk memenuhi order 

dari pelanggan. Metode penentuan harga pokok produk yang digunakan 

adalah metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan pada 

perusahaan telah dilakukan dengan tepat, setiap pesanan mempunyai 

spesifikasi harga yang bervariasi pada biaya yang dikeluarkan untuk 

pembuatan pesanan tersebut. 

Untuk penentuan tarif biaya overhead pabrik, perusahaan menetapkan 

besarnya biaya overhead pabrik adalah 20% dari biaya produksi yang 

diperhitungkan pada kartu harga pokok pesanan. Dengan pertimbangan 

tersebut, perusahaan telah dapat menentukan harga pokok produk pada saat 

selesai dikerjakan. 

Tingkat harga pokok produk cukup rendah, karena besarnya biaya 

overhead pabrik yang dibebankan hanya sebesar 20% dari biaya produksi.  

Biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar unit yang diproduksi. 

Perusahaan membagi besarnya biaya overhead pabrik dengan jumlah unit 

yang diproduksi. Metode ini cukup mudah dan praktis untuk diterapkan, 
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besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk produk yang 

dikerjakan pada satu periode sama besar. 

 

B. KELEMAHAN  

Penentuan tarif biaya overhead pabrik yang telah diterapkan pada 

perusahaan mempunyai beberapa kelemahan. Perusahaan mengestimasi biaya 

overhead pabrik terlalu rendah, sehingga harga pokok produk terlalu rendah. 

Perusahaan juga belum memperhatikan beberapa jenis biaya yang dimasukkan 

dalam biaya produksi. Ada beberapa biaya yang belum dimasukkan dalam 

biaya produksi khususnya biaya overhead pabrik seperti biaya bahan 

penolong, biaya pembelian masker, biaya tenaga kerja tak langsung, upah 

buruh dan biaya kesejahteraan karyawan. Hal ini menyebabkan anggaran 

untuk biaya overhead pabrik terlalu kecil. 

Beberapa kebijakan perusahaan pada biaya produksi adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Biaya bahan penolong dimasukkan pada persediaan bahan. 

2. Biaya penyusutan inventaris kantor dimasukkan pada biaya overhead 

pabrik dan dihitung dengan metode garis lurus. 

3. Biaya tenaga kerja tidak langsung tidak dipisahkan dari biaya tenaga kerja 

langsung. 

4. Biaya pembelian masker dimasukkan pada biaya lain-lain dan tidak 

diperhitungkan dalam harga pokok produksi. 

Perusahaan membebankan biaya overhead pabrik dengan dasar unit, sehingga 

besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan pada setiap pesanan 
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tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Penggunaan jumlah unit 

produksi sebagai dasar pembebanan memang praktis, tetapi tidak tepat untuk 

perusahaan dalam menentukan harga pokok produk. Perusahaan tidak hanya 

memproduksi satu jenis barang, jika jumlah unit digunakan sebagai dasar 

maka akan menghasilkan pembebanan yang tidak sepadan. Produk yang 

memerlukan biaya produksi yang lebih besar disamakan dengan produk yang 

memerlukan biaya produksi yang kecil. 
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BAB IV 

REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Perusahaan membebankan tarif biaya overhead pabrik dengan 

menaikkan biaya produksi yang telah diketahui saat pembuatan sampel 

produk. Perusahaan membebankan biaya overhead pabrik ke produk atas 

dasar jumlah unit yang diproduksi. Pembebanan tersebut tidak sesuai untuk 

perusahaan yang memproduksi barang lebih dari satu macam, sehingga cara 

penentuan tarif biaya overhead pabrik yang diterapkan di perusahaan belum 

tepat.  

Penggunaan tarif ditentukan dimuka lebih efektif dan tepat daripada 

penentuan tarif yang telah dilakukan perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada 

penghitungan penyimpangan biaya overhead pabrik yang terjadi pada 

PT.Yosogira, dimana penyimpangan yang terjadi ketika biaya overhead 

pabrik dibebankan dengan tarif ditentukan dimuka, lebih kecil dibanding 

dengan penyimpangan pada tarif yang telah dilakukan perusahaan. 

Penggunaan tarif biaya overhead pabrik ditentukan dimuka memudahkan 

manajemen dalam menentukan kebijakan harga jual, karena besarnya tarif 

telah dapat ditentukan ketika anggaran disusun. Pada awal periode manajemen 

sudah dapat menentukan estimasi harga pokok produk, sehingga sedini 

mungkin fluktuasi harga produk yang tidak wajar dapat dihindarkan.  

Penggunaan tarif ditentukan dimuka juga dapat digunakan untuk perencanaan 
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terhadap biaya overhead pabrik sekaligus melakukan pengendalian terhadap 

biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi. 

 

B. SARAN  

      Setelah dilakukan evaluasi terhadap penentuan tarif biaya overhead 

pabrik yang diterapkan pada PT.Yosogira serta kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan dalam metode tersebut, maka penulis mempertimbangkan beberapa 

usulan untuk perusahaan sebagai berikut ini. 

1. Perusahaan harus lebih teliti menganalisis jenis dan sifat biaya yang akan 

dibebankan ke produk, khususnya biaya overhead pabrik. Biaya 

penyusutan dan biaya umum pabrik yang dimasukkan dalam biaya 

produksi harus diperhitungkan secara cermat sehingga menghasilkan harga 

pokok produk yang tepat. 

2. Dalam penyusunan anggaran, perusahaan perlu mempertimbangkan 

kapasitas pabrik yang akan digunakan sebagai dasar anggaran. 

3. Pemisahan upah untuk tenaga kerja tidak langsung dari biaya tenaga kerja 

langsung. Upah untuk tenaga kerja bagian cleaning service dan quality 

control merupakan biaya tenaga kerj tidak langsung. Memasukkan upah 

lembur dan biaya kesejahteraan karyawan ke dalam biaya overhead 

pabrik, karena biaya tersebut termasuk biaya umum pabrik. 

4. Memasukkan biaya pembelian masker ke dalam biaya overhead pabrik, 

karena biaya tersebut dikeluarkan untuk keperluan tenaga kerja langsung. 
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5. Menentukan tarif biaya overhead pabrik dengan metode ditentukan 

dimuka yang didasarkan pada perkiraan aktivitas dan perkiraan biaya. 

Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada perusahaan masih bisa dimaklumi 

karena PT.Yosogira adalah perusahaan manufaktur yang baru berdiri dan 

berkembang, sehingga harapan untuk periode yang akan datang perusahaan 

dapat meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. 
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