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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok

produksi pada UKM Elfa Bakery. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif
yaitu,  berupa  data-data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  dan  berlangsung  terus
sampai penulisan hasil penelitian selesai. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah harga pokok produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kasus  dan  studi  pustaka.  Studi  kasus  dengan  cara  melakukan  penelitian  langsung  ke
UKM, sedangkan studi pustaka dengan cara membaca buku serta mencari informasi yang
berhubungan  dengan  rumusan  masalah.  Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis
menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif harga pokok pesanan (Job Order
Costing).

Toko roti  Elfa Bakery tidak pernah melakukan pencatatan bahkan perhitungan
harga pokok produksi, maka hasil dari penelitian ini merupakan perhitungan harga pokok
produksi  dengan  metode  harga  pokok  pesanan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Elfa
Bakery. Pada Bulan Desember 2015 harga pokok produksi yang dihasilkan dalam sehari
pesanan  sebesar  Rp  976.375  maka  harga  pokok  produksi  per  unit  jika  produk  yang
dihasilkan  sebanyak  750  buah  yaitu  sebesar  Rp  1.302  per  unit.  Setelah  dilakukan
perhitungan harga pokok produksi pada penelitian ini,  maka dapat disimpulkan bahwa
perhitungan harga pokok produksi sangat penting untuk menentukan harga jual per unit.
Sehingga sebaiknya  Elfa Bakery melakukan perhitungan harga pokok produksi  secara
tepat  serta  melakukan  pencatatan  secara  akurat  sehingga  laba  atau  keuntungan  yang
didapat juga bisa maksimal.

Kata Kunci : Harga pokok produksi, harga pokok pesanan

PENDAHULUAN 
Perkembangan  sektor  UKM  di

Indonesia  menyiratkan  bahwa  terdapat
potensi  yang  besar  jika  hal  ini  dapat
dikelola dan dikembangkan dengan baik
tentu  akan  mewujudkan  usaha
menengah  yang  tangguh.  Dalam
kegiatan  produksi  memerlukan
pengorbanan  sumber  ekonomi  berupa
berbagai jenis biaya untuk menghasilkan
suatu  produksi  yang  akandipasarkan.
Biaya-biaya  ini  akan  menjadi  dasar
dalam penentuan Harga Pokok Produksi
(HPP).

Permasalahan  yang  muncul
dalam  suatu  UKM  adalah  mengenai
laporan tentang biaya yang dikeluarkan
selama  proses  produksi  dalam  suatu
periode.  Untuk  memperoleh  informasi
biaya  produksi  tersebut  dibutuhkan
pengelolaan  data  sesuai  teori  serta

prinsip  akuntansi,  sehingga  dapat
digunakan  dalam  penentuan  harga
pokok  produksi  yang  tepat.  Penentuan
harga pokok produksi menjadi hal yang
sangat penting karena dapat menjadi hal
yang  menentukan  pendapatan  para
pelaku  UKM  karena  berkaitan  dengan
laba  yang  akan  diperoleh  perusahaan.
Komponen  pembentukan  laba  adalah
pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil
penjualan  produksi  dan  jasa  yang
dihasilkan  oleh  perusahaan.  Sedangkan
biaya  adalah  pengorbanan  yang  harus
dikeluarkan  oleh  perusahaan  untuk
memproduksi  atau  menghasilkan  suatu
barang atau jasa. Biaya tersebut disebut
harga pokok atau harga pokok produksi.

Untuk  menentukan  besarnya
biaya yang dikeluarkan harus tepat dan
akurat  sehingga  biaya-biaya  yang  ada
atau  dikeluarkan  dalam  proses  akan
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menunjukkan  harga  pokok
sesungguhnya.  Penentuan  harga  pokok
produksi  merupakan  hal  yang  sangat
penting  mengingat  manfaat  informasi
harga  pokok  produksi  adalah  untuk
menentukan  harga  jual  produk  serta
penentuan  harga  pokok  persediaan
produk  jadi  dan  produk  dalam  proses
yang  akan  disajikan  dalam  neraca.
Harga  jual  yang  terlalu  tinggi  akan
menjadikan  produk  kurang  bersaing  di
pasar, sementara harga jual yang terlalu
rendah  tidak  akan  memberikan
keuntungan bagi pengusaha.

Permasalahan  mengenai  harga
pokok produksi  umumnya  berakar  dari
kurang  baiknya  atau  bahkan  tidak
adanya  proses  (pencatatan  akuntansi)
yang  baik  yang  dilakukan  oleh  para
pelaku  UKM.  Hal  ini  terjadi  karena
UKM tidak dibiasakan untuk melakukan
pencatatan  dan  penyusunan  laporan
keuangan  sebagai  gambaran  kegiatan
dan  posisi  usaha.  Dengan  demikian
laporan  keuangan  nampaknya  menjadi
salah  satu  komponen  yang  seharusnya
dimiliki  oleh  UKM  jika  mereka  ingin
mengembangkan  usaha.  Untuk  itu,
kebiasaan  untuk  mencatat  setiap
kegiatan  usaha  yang  terjadi  dan
menyusun  laporan  keuangan  harus
ditumbuhkan  di  kalangan  para  pelaku
UKM.

Penentuan harga pokok produksi
menjadi  masalah  yang  harus  dilakukan
oleh  UKM  untuk  memberikan
penentuan  harga  jual  yang  tepat
sehingga dapat menghasilkan laba yang
optimal.  Harga  pokok  produksi  sangat
menentukan  laba  rugi  perusahaan.
Dengan  demikian  apabila  perusahaan
kurang teliti atau salah dalam penentuan
harga  pokok  produksi,  mengakibatkan
kesalahan dalam menentukan laba rugi
yang  diperoleh  perusahaan.  Mengingat
arti  pentingnya  harga  pokok  produksi
yang  memerlukan  ketelitian  dan
ketepatan,  apalagi  dalam  persaingan
yang  tajam di  industri  seperti  saat  ini
memacu  perusahaan  yang  satu  dengan
perusahaan  yang  lain  dalam
menghasilkan produk yang sejenis.

Berdasarkan survey di salah satu
UKM  yaitu  “ELFA BAKERY”  sebuah
perusahaan  dagang  roti  dan  donat  di
kota  Sidoarjo,  menunjukkan  bahwa
mereka  hanya  mencatat  jumlah  uang
yang  diterima  dan  dikeluarkan,  jumlah
barang  yang  dibeli  dan  dijual.  Namun
pencatatan itu  hanya  sebatas  pengingat
saja.  Penentuan  harga  pokok  produksi
dibagi  dengan  kapasitas  produksi  yang
dihasilkan.  Demikian  penggunaan  cara
tersebut  masih  kurang mendukung  dan
tidak menghasilkan harga pokok produk
yang wajar.

Idealnya,  perhitungan  harga
pokok  produksi  berdasarkan
pengumpulan dan penggolongan, sesuai
dengan  harga  pokok  produksi  di
perusahaan.  Dalam  penentuan  harga
pokok  produksi,  informasi  yang
dibutuhkan  oleh  perusahaan  adalah
informasi  mengenai  biaya  bahan baku,
biaya  tenaga kerja, dan biaya  overhead
pabrik. Ketiga jenis biaya tersebut harus
ditentukan  dengan  cermat,  baik  dalam
pencatatan  maupun  penggolongannya,
sehingga  informasi  harga  pokok
produksi  yang  dihasilkan  dapat
diandalkan, baik untuk penentuan harga
jual maupun untuk perhitungan laba rugi
periodik.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengevaluasi  penerapan  metode
penentuan  harga  pokok  produksi  yang
digunakan  oleh  “Elfa  Bakery”  sebagai
penentuan haga jual produknya. Asumsi
awal  yang  ada  adalah  bahwa
penggunaan metode  yang masih sangat
sederhana yang digunakan oleh pemilik
usaha  belumlah  optimal,  maka
penelitian ini juga mencoba memberikan
satu  langkah  perhitungan  harga  pokok
produksi dengan berdasarkan pada data-
data yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA
Akuntansi Biaya

Menurut  Mulyadi  (2014:7)
Akuntansi  biaya  adalah  proses
pencatatan,  penggolongan,  peringkasan
dan penyajian dengan cara-cara tertentu
dari  transaksi  keuangan  yang  terjadi.

97                                                                            Ekomania Jurnal Vol. 3 No. 2 - Desember 2016



Objek  kegiatan  akuntansi  biaya  adalah
biaya.

Menurut  Cecily  dan  Michael
(2014:4) Akuntasi Biaya adalah Jumlah
dari  biaya-biaya  yang dikeluarkan oleh
pabrik untuk membuat satu unit produk
dengan  menyediakan  informasi  biaya
dari  produk  untuk  (1)  pihak  eksternal
(pemegang saham, kreditor dan berbagai
pihak lain yang terkait) untuk keputusan
investasi  dan  kredit  serta  (2)  para
manajer  internal  untuk  melakukan
perencanaan,  pengendalian,
pengambilan  keputusan  dan
pengevaluasian kinerja.

Menurut  Abdul Halim (2012:3)
Akuntansi Biaya adalah akuntansi yang
membicarakan tentang penentuan harga
pokok (cost)  dari  “suatu produk” yang
diproduksi  (atau  dijual  di  pasar)  baik
untuk memenuhi pesanan dari pemesan
maupun  untuk  menjadi  persediaan
barang dagangan yang akan dijual.

Dari  pendapat  di  atas  dapat
disimpulkan  bahwa  akuntansi  biaya
adalah proses pencatatan, penggolongan
dan  penyajian  informasi  biaya  dengan
obyek  kegiatannya  adalah  biaya,  serta
membahas  tentang  penentuan  harga
pokok suatu produk.

Menurut  Abdul Halim (2012:4)
tujuan  akuntansi  biaya  adalah  untuk
pengumpulan dan pelaporan biaya juga
untuk  perencanaan,  pengendalian  dan
pengambilan  keputusan  oleh
manajemen.  Oleh  sebab  itulah  pada
perkembangan  terakhirnya  akuntansi
biaya  fokusnya  beralih  dari  sekedar
penentuan harga pokok barang atau jasa
yang  diproduksi  kepada  kepentingan
untuk pengendalian biaya.

Harga Pokok Produksi
Menurut  Hansen  dan  Mowen

(2009),  Harga pokok produksi  (cost  of
goods manufactured) adalah total harga
pokok produk yang diselesaikan selama
periode  berjalan.  Sedangkan  menurut
Mulyadi  (2010),  harga  pokok produksi
atau  disebut  harga  pokok  adalah
pengorbanan  sumber  ekonomi  yang
diukur  dalam  satuan  uang  yang  telah

terjadi  atau  kemungkinan  terjadi  untuk
memperoleh penghasilan.

Dari  pengertian  harga  pokok
diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  harga
pokok  produksi  merupakan  sumber
pengorbanan dari sumber ekonomi yang
diukur  dengan  satuan  uang  yang  telah
terjadi  untuk  memperoleh  penghasilan
sehingga  informasi  mengenai  harga
pokok produk dapat  digunakan sebagai
dasar  penentuan  harga  jual  produk
disamping  sebagai  dasar  untuk
menentukan  kebijakan-kebijakan  yang
berhubungan  dengan  pengelolaan
perusahaan. 

Harga  pokok  produksi
merupakan  elemen  penting  untuk
menilai  keberhasilan  dari  perusahaan
dagang  maupun  manufaktur.  Harga
pokok produksi  mempunyai  kaitan erat
dengan  indikator-indikator  tentang
kesuksesan  perusahaan,  misalnya:  laba
kotor  penjualan,  dan  laba  bersih
tergantung pada rasio antara harga jual
dan harga pokok yang relatif kecil bisa
jadi  berdampak  signifikan  pada
indikator keberhasilannya.

Biaya  produksi  adalah  biaya
yang  berkaitan  dengan  pembuatan
barang dan pembuatan jasa. Biaya yang
dikeluarkan untuk mengolah bahan baku
menjadi  produk  jadi.  Biaya  produksi
dibedakan  menjadi  tiga  jenis  yaitu:
biaya  bahan  baku,  biaya  tenaga  kerja,
dan biaya overhead pabrik.

Metode Penentuan Biaya Produksi
Menurut  Mulyadi  (2014:17)

Metode penentuan kos produksi  adalah
cara  memperhitungkan  unsur-unsur
biaya  ke  dalam  metode  kos  produksi.
Dalam  memperhitungkan  unsur-unsur
biaya  ke  dalam kos  produksi,  terdapat
dua  pendekatan  :  full  costing dan
variable costing
a. Metode Full Costing

Full  costing merupakan  metode
penentuan  kos  produksi  yang
memperhitungkan  semua  unsur
biaya  produksi  ke  dalam  kos
produksi,  yang  terdiri  dari  biaya
bahan  baku,  biaya  tenaga  kerja
langsung,  dan  biaya  overhead
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pabrik,  baik  yang  berperilaku
variabel maupun tetap. Kos produk
yang  dihitung  dengan  pendekatan
full  costing  terdiri  dari  unsur  kos
produksi  (biaya  bahan  baku,  biaya
tenaga  kerja  langsung,  dan  biaya
overhead  pabrik  tetap)  ditambah
dengan  biaya  nonproduksi  (biaya
pemasaran,  biaya  administrasi  dan
umum).

b. Metode Variable costing
Variable costing merupakan metode
penentuan kos produksi yang hanya
memperhitungkan  biaya  produksi
yang berperilaku variabel ke dalam
kos produksi yang terdiri dari biaya
bahan  baku,  biaya  tenaga  kerja
langsung dan biaya overhead pabrik
variable. Kos produk yang dihitung
dengan pendekatan variable costing
terdiri  dari  unsur  kos  produksi
variabel  (biaya  bahan  baku,  biaya
tenaga  kerja  langsung,  dan  biaya
overhead pabrik variabel) ditambah
dengan  biaya  nonproduksi  variabel
(biaya  pemasaran  variabel,  dan
biaya  administrasi  dan  umum
variabel)  dan  biaya  tetap  (biaya
overhead  pabrik  tetap,  biaya
pemasaran tetap, biaya administrasi
dan umum tetap)

Berdasarkan  latar  belakang
masalah dan landasan teori sebelumnya,
maka kerangka berfikir dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

Sumber : Diolah Penulis
Gambar 1. Kerangka berfikir

METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan

penelitian data kualitatif dengan metode
penelitian  deskriptif  analisis  yang
menggunakan  studi  kasus  pada  UKM
toko roti dan donat “Elfa Bakery”. Data
kualitatif  dalam  penelitian  ini  berupa
data-data  yang  diperoleh  dari  berbagai
sumber  dan  berlangsung  terus  sampai
penulisan  hasil  penelitian  selesai.
Menurut  Sugiyono  (2010:14),  tujuan
dari  penelitian  kualitatif  adalah  untuk
menemukan  pola  yang  bersifat
interaktif,  menemukan  teori,
mengembangkan,  dan  membuktikan
pengetahuan.  Menemukan  berarti
sebelumnya  belum  pernah  ada  atau
belum diketahui.

Pengertian perhitungan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah  Perbuatan  (hal,  cara,  dan
sebagainya)  memperhitungkan
pertimbangan  mengenai  sesuatu,
perkiraan, dan penyelesaian.

Harga pokok produksi  adalah
jumlah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk
mengolah  bahan  baku  menjadi  barang
jadi. Perhitungan harga pokok produksi
dalam  penelitian  ini  adalah  cara
memperhitungkan  biaya-biaya  yang
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dikeluarkan untuk membuat barang jadi
guna untuk menentukan harga jual yang
akan diberikan kepada pelanggan sesuai
dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan
dalam proses produksi.

Metode  deskriptif  kuantiitatif
adalah  suatu  analisis  data  dengan
merekomendasikan  penyusunan  harga
pokok produksi yang seharusnya dimana
metode  ini  dinyatakan  dengan  angka-
angka. Tahap analisis data :
a. Mengidentifikasi biaya produksi.
b. Menghitung  harga  pokok  produk

berdasarkan  tata  cara  perusahaan
dengan  menjumlahkan  semua
pengeluaran  untuk  memproduksi
roti dan donat.

c. Menghitung  harga  pokok  produk
berdasarkan metodevariable costing.

d. Data  dan  informasi  yang  berhasil
dikumpulkan  kemudian  diolah,
diperbandingkan,  dan  dianalisis
yang  akhirnya  ditarik  kesimpulan
dan saran.

HASIL
a. Pengklasifikasian Biaya Produksi

Pada  bagian  ini  akan
mengklasifikasikan  biaya-biaya  pada
tabel  1  pada biaya  produksi  dan  biaya
non produksi. Dilihat dari tabel 1 dapat
dilihat  bahwa  “Elfa  Bakery”  tidak
mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut
secara  terperinci.  Pengklasifikasian
biaya-biaya  tersebut  dilakukan  karena
belum digolongkan  dan  mempermudah
dalam menyusun harga pokok produksi
secara  akurat.  Biaya-biaya  produksi
tersebut  akan  digolongkan  pada  biaya
bahan  baku,  biaya  tenaga  kerja
langsung,  dan  biaya  overhead  pabrik.
Sedangkan  biaya  non  produksi  akan
digolongkan pada biaya pemasaran, dan
biaya  administrasi  dan  umum.  Oleh
sebab  itu  biaya-biaya  tersebut  akan
diklasifikasikan dibawah ini :

1) Biaya Bahan Baku
Tabel 1. Biaya Bahan Baku UKM “Elfa
Bakery” Bulan Deseber 2015

Sumber : “Elfa Bakery”
Pada  tabel  1  diatas

menunjukkan  jumlah  pembelian  bahan
baku  UKM  “Elfa  Bakery”  sebesar  Rp
17.873.500 pada bulan Desember 2015.
Setiap 1 kg tepung terigu menghasilkan
kurang lebih 30 donat dan roti
b. Biaya Tenaga Kerja Langsung
Tabel 2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 
“UKM “Elfa Bakery” Bulan Desember 
2015

Sumber : “Elfa Bakery”
Tabel  2  diatas  menunjukkan

jumlah pengeluaran untuk biaya tenaga
kerja  langsung  pada  UKM  “Elfa
Bakery”  adalah  sebesar  Rp  4.320.000
pada  bulan  Desember  2015.  Gaji
karyawan  sebesar  Rp  4.320.000  terdiri
dari  4  karyawan,  jadi  satu  orang
mendapat  gaji  Rp 1.080.000 per  bulan
Desember  2015  dengan  rincian  Rp
40.000 dikalikan 27 hari.
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c. Biaya Overhead Pabrik
Tabel 3. Biaya Overhead Pabrik UKM
“Elfa Bakery” Bulan Desember 2015

Sumber : “Elfa Bakery”
Tabel  3  diatas  menunjukkan

jumlah  pengeluaran  untuk  biaya
overhead  pabrik  pada  UKM  “Elfa
Bakery”  adalah  sebesar  Rp  1.985.000
pada bulan Desember 2015
d. Biaya Pemasaran
Tabel 4 Biaya Pemasaran UKM “Elfa 
Bakery” Bulan Desember 2015

Sumber : “Elfa Bakery”
Tabel  4  diatas  menunjukkan

jumlah  pengeluaran  biaya  pemasaran
UKM  “Elfa  Bakery”  pada  bulan
Desember  2015  adalah  sebesar  Rp
671.200
e. Biaya Administrasi dan Umum
Tabel 4.5 Biaya Administrasi dan Umum
UKM “Elfa Bakery” Bulan Desember 
2015

Sumber : “Elfa Bakery”
Tabel  5  diatas  menunjukkan

jumlah  pengeluaran  biaya  administrasi
dan  umum  pada  UKM  “Elfa  Bakery”
sebesar  Rp  3.170.000  selama  bulan
Desember  2015.  Dalam  biaya  servis
kendaraan di lakukan tiap 4 bulan sekali,
dan dibebankan setiap bulan agar tidak
terjadi  selisih  pengeluaran  yang  besar
pada bulan saat tidak melakukan servis
dengan  bulan  saat  melakukan  servis.

Dengan  perhitungan  biaya  servis  per
bulan adalah Rp 300.000 : 4 bulan x 2 =
Rp 150.000.

Pembahasan
1. UKM  “Elfa  Bakery”  setiap  hari

memproduksi  750  roti  dan  donat
untuk  memenuhi  pesanan  roti  dan
donat.

a. Pemakaian Bahan Baku :
Tabel 6 Pemakaian Bahan Baku UKM 
“Elfa Bakery” Bulan Desember 2015

Sumber : “Elfa Bakery”

b. Pencatatan  Biaya  Tenaga  Kerja
Langsung

Pencatatan  biaya  tenaga  kerja
langsung “Elfa Bakery”  per hari  untuk
menyelesaikan  pesana  750  roti  dan
donat  adalah Rp 40.000 per  karyawan,
“Elfa Bakery” mempunyai  4 karyawan,
jadi Rp 40.000 x 4 = Rp 160.000

c. Pencatatan Biaya Overhead Pabrik
Tabel 7. Pencatatan Biaya Overhead
Pabrik UKM “Elfa Bakery” Bulan

Desember 2015

Sumber : “Elfa Bakery”
Pada pencatatan biaya overhead

pabrik  “Elfa  Bakery”  dibebankan pada
produk  per  satuan  produk  sehingga
diperoleh perhitungan sebagai berikut :
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Tarif biaya overhead pabrik per unit = 
Taksiran biaya overhead pabrik
Taksiran jumlah unit produksi

  = 1.985.500 / 20.250 = 98.5
Sehingga  pembebanan  biaya  overhead
pabrik per hari adalah sebagai berikut :
Rp 98.5 x 750 roti dan donat = 73.875

d. Perhitungan Harga Pokok Produksi
Produksi per hari
 Biaya bahan baku        Rp 742.500
 Biaya tenaga kerja langsungRp 160.000
 Biaya overhead pabrik        Rp   73.875
 Jumlah  harga  pokok  pesanan
Rp 976.375

2. Pembahasan  perhitungan  harga
pokok  produksi  untuk  pesanan  per
hari

a. Jurnal untuk pembelian bahan baku
dan bahan penolong

Jurnal 1 :
Persediaan bahan baku  Rp 742.500
Kas Rp 742.500
Jurnal 2 :
Persediaan bahan penolongRp 73.875
Kas      Rp 73.875

b. Jurnal untuk pemakaian bahan baku
dalam proses produksi

Jurnal 3 :
Barang  dlm  proses-Biaya  bahan  baku
Rp 742.500
   Persediaan bahan baku
Rp 742.500

c. Jurnal  untuk  pemakaian  bahan
penolong  dalam  proses  produksi
pada  saat  memproses  pesanan  per
hari  tersebut,  perusahaan
menggunakan  bahan  penolong
sebagai berikut :

Biaya listrik Rp300.000/bulanRp 11.200
Kardus  74pcs @Rp500  Rp 37.000
Plastik Rp25.000/bulan Rp 925
LPG 1.5tabung@16.500  Rp 24.750

Rp 73.875
Jurnal 4 :
Biaya overhead pabrik sesungguhnya
Rp 73.875
Persediaan bahan penolong
Rp 73.875

d. Jurnal pencatatan biaya tenaga kerja
Upah langsung pesanan perhari 
@Rp40.000 x 4 karyawa Rp 160.000
Upah tidak langsung    Rp  50.000

   Rp 210.000
1) Pencatatan biaya tenaga kerja yang 

terutang oleh perusahaan
Jurnal 5 :
Gaji dan upah  Rp 210.000
Utang gaji dan upah  Rp 210.000
2) Pencatatan distribusi biaya tenaga 

kerja
Jurnal 6 :
Barang dalam proses-BTKL Rp 160.000
Biaya overhed pabrik sesungguhnya 
Rp 50.000
  Gaji dan upah Rp 210.000
3) Pencatatan pembayaran gaji dan 

upah
Jurnal 7 :
Utang gaji dan upah Rp 210.000
  Kas              Rp 210.000

e. Jurnal  pencatatan  biaya  overhead
pabrik

Pesanan  per  hari  =  Rp  98.5  x  750
Rp 73.875
Jumlah  biaya  overhead  pabrik  yang
dibebankan Rp 73.875
Jurnal 8 :
Barang dalam proses-BOP Rp 73.875
BOP yang dibebankan      Rp 73.875

f. Pencatatan harga pokok produk jadi
Biaya bahan baku                  Rp 742.500
Biaya tenaga kerja langsung Rp 160.000
Biaya overhead pabrik        Rp  73.875
Jumlah harga pokok pesananRp 976.375
Jurnal 9 :
Persediaan produk jadi  Rp 976.375
 Barang dalam proses-BBB
Rp 742.500
 Barang dalam proses-BTKL
Rp 160.000
 Barang dalam proses-BOP
Rp  73.875

KESIMPULAN
Toko  roti  “Elfa  Bakery”  tidak

pernah  melakukan  perhitungan  harga
pokok  produksi  maupun  pencatatan
apapun  dalam  usahanya.  Jadi,  untuk
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mengetahui  cara  menghitung  harga
pokok  produksi  pada  “Elfa  Bakery”
dengan  mengklasifikasikan  biaya-biaya
produksi pada biaya bahan baku, biaya
tenaga  kerja  langsung,  dan  biaya
overhead  pabrik.  Berdasarkan  hasil
penelitian  pada  bulan  Desember  2015,
diperoleh hasil perhitungan harga pokok
produksi toko roti “Elfa Bakery” sebesar
Rp  976.375.  Sehingga  dari  hasil
perhitungan  harga  pokok  produksi
tersebut  bisa  menentukan  harga  jual
produk,  bahkan  bisa  menentukan  laba
dari setiap pesanan

SARAN
Sesuai  dengan  kesimpulan

diatas,  penulis  ingin memberikan saran
yang  mungkin  dapat  bermanfaat  bagi
toko  roti  atau  sebagai  bahan
pertimbangan  dalam  masalah  yang
berhubungan  dengan  materi  yang
penulis bahas. Adapun saran yang ingin
penulis  sampaikan  adalah  sebagai
berikut :
1. Hasil  penelitian  perhitungan  harga

pokok  produksi  yang  telah  di
uraikan penulis diatas tersebut dapat
dijadikan  masukan  bagi  toko  roti
“Elfa  Bakery”.  Karena  sejauh  ini
“Elfa  Bakery”  belum  pernah
melakukan perhitungan harga pokok
produksi  dalam  usaha  yang
dijalankan.

2. Perhitungan  harga  pokok  produksi
wajib dilakukan pada setiap pesanan
yang  diterima  oleh  “Elfa  Bakery”,
karena hal ini berpengaruh pada laba
yang didapatkan oleh “Elfa Bakery”.

3. Dalam  menentukan  harga  pokok
produksi hendaknya  toko roti  “Elfa
Bakery”  melakukan  perhitungan
harga  pokok  produksi  maupun
segala  pencatatan  dalam  usahanya,
agar  bisa  menentukan  harga  jual
produk  dan  menentukan  laba  dari
setiap  pesanan.  Jika  hal  ini
dilakukan  akan  membantu
mendukung  keberhasilan  toko  roti
“Elfa  Bakery”  di  masa  yang  akan
dating.
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