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Abstract

Job Order Costing Method, which is one method of accumulated production costs

where the cost of production based on orders . In this study, researchers wanted to compare

the role of job order costing in determining Cost Of Goods Sold in manufacturing industry

in the field of heavy-equipment and in other small industries. The purpose and goal the

study was to determine the application of job order costing that company has applied, find

out how companies determine the cost of goods sold, and determines the role of Job order

costing in determining Cost of goods sold at the company.

Based on research at PT. Bakrie Tosanjaya, found that the application of job order

costing the company has been applied very well. The statement was proved with the

application requirements in the determination of the cost of production based on orders, is

the existence separation of production costs to direct costs, such as the cost of direct

materials and direct labor and indirect costs which includes indirect costs of raw materials,

and labor costs indirectly. Thereby, management can monitor the realization of the cost of

production so that it can easily be used as a means of controlling the production of the

relevant orders and other orders that have a similar specific in the future.

Key words : job order costing, cogs, determine cogs.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri manufaktur merupakan suatu cabang industri yang menggunakan

peralatan dan suatu proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi

untuk dijual. Kegiatan ini melibatkan semua proses antara hal-hal yang

berhubungan dengan produksi dan integrasi komponen-komponen suatu produk.

Beberapa industri, seperti produsen semikonduktor dan baja, juga menggunakan

istilah pabrikasi.

Tujuan utama industri atau perusahaan ialah pencapaian laba optimum.

Pencapaian laba sangat penting karena berkaitan dengan berbagai konsep

akuntansi antara lain kesinambungan perusahaan (going concern) dan perluasan

perusahaan. Untuk menjamin agar usaha perusahaan mampu menghasilkan laba,

maka manajemen perusahaan harus merencananakan dan mengendalikan dengan

baik dua faktor penentu laba yaitu pendapatan dan biaya.

Pencapaian laba tergantung pada beberapa faktor berikut antara lain

penentuan harga jual, efisiensi biaya produksi dan berbagai cara lainnya yang

berkaitan dengan pencapaian laba. Dalam melakukan pencapaian laba untuk

periode mendatang maka perusahaan memerlukan informasi guna evaluasi atas

hasil pada periode yang sekarang.
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Bagi perusahaan manufaktur, menentukan harga jual dengan tepat,

terlebih dahulu harus diketahui harga pokok produksi, karena harga pokok

produksi merupakan dasar bagi perusahaan untuk menetukan harga jual. Menurut

Blocher, Stout, dan Cokins (2010, 77) , harga pokok produksi merupakan

komponen biaya yang langsung berhubungan dengan produksi. Harga pokok

produksi didapat dari perhitungan Total Manufacturing Cost to Account for

dikurang ending Work-in-process Inventory. Penetapan harga pokok produksi

memegang peranan yang sangat penting pada suatu perusahaan, sebab dari harga

pokok dapat dibuat analisa rencana dan kekuatan pemasaran, penentuan harga

jual dan penentuan nilai persediaan.

Prosedur akumulasi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok

produk dalam perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan adalah

Job Order Costing Method. Sedangkan untuk mencatat biaya-biaya yang timbul

diperlukan adanya kartu-kartu biaya untuk masing-masing produk yang dikenal

dengan Job Order Cost Sheet (kartu harga pokok pesanan). Kartu-kartu biaya ini

merupakan catatan tambahan yang dikendalikan oleh perkiraan barang dalam

proses, yang harus ditangani secara cermat untuk menghindari kesalahan dalam

menghitung harga pokok produksinya (Blocher,Stout,Cokins 2010 : 93).

Menyadari pentingnya perhitungan harga pokok bagi manajemen, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas pembebanan unsur-unsur harga

pokok kedalam setiap produk pesanan dengan menggunakan Job Order Costing

Method, sehingga dapat dihitung harga pokok produk dari setiap pesanan yang

dihasilkan.
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian

mengenai penerapan job order costing di salah satu perusahaan manufaktur di

Indonesia yaitu PT. Bakrie Tosanjaya. Penulis ingin mengetahui bagaimana

proses penerapan job order costing sebagai batasan dalam penelitian ini. Oleh

karena itu, penelitian ini berjudul “ PERANAN JOB ORDER COSTING

DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI DI PT. BAKRIE

TOSANJAYA “

1.2 Perumusan Masalah

Tujuan suatu perusahaan yaitu profit dan untuk merealisasikannya

diperlukan penekanan biaya produksi seminimal mungkin, oleh karena itu

diperlukan suatu metode akuntansi yang dapat menghasilkan informasi akuntansi,

khususnya Akuntansi Biaya. Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dapat

diidentifikasikan pokok-pokok masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Job Order Costing Method telah diterapkan dengan baik oleh

perusahaan?

2. Bagaimana perusahaan menentukan Harga Pokok Produksi?

3. Bagaimana peranan Job Order Costing Method dalam penetapan harga

pokok produksi?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis ingin menetapkan sebuah

pembatasan masalah agar permasalahan masalah yang dibahas menjadi lebih

fokus. Pembatasan masalah dalam skripsi ini terbatas hanya pada pembahasan
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bagaimana penerapan job order costing method pada sektor industri manufaktur.

Data yang diperoleh berupa data standar karena keterbatasan penulis dalam

memperoleh data yang membuat penulis menggunakan beberapa asumsi dimana

industri yang dipilih sebagai bahan penelitian ialah PT Bakrie Tosanjaya Tbk.

1.4 Tujuan penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan Job Order Costing Method yang telah

diterapkan oleh perusahaan

2. Mengetahui bagaimana perusahaan dalam menentukan harga pokok

produksi

3. Mengetahui peranan Job Order Costing Method dalam menetapkan Harga

Pokok Produksi

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan diperoleh

manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi perusahaan yang bersangkutan serta

bagi para pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk

mengembangkan dan mempraktekkan teori secara nyata khususnya untuk

mengetahui secara pasti sampai sejauh mana peranan Job Order Costing

Method berguna dalam menetapkan harga pokok produksi atas dasar

pesanan.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian berguna sebagai input berupa informasi

dalam menetapkan Harga Pokok Produksi berdasarkan job order costing
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method yang diharapkan pula akan memudahkan manajemen dalam

mengendalikan biaya produksi dan menetapkan harga jual yang akan

datang

3. Bagi akademik hasi penelitian berguna sebagai kontribusi positif bagi

para akademisi khusunya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang

proses job order costing, khususnya penerapan yang dilakukan di

perusahaan manufaktur di PT.Bakrie Tosanjaya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi masalah,

Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian,  Manfaat Penelitian, dan

Sistematika Penulisan

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab 2 terdiri atas penjelasan singkat mengenai akuntansi biaya,

penggolongan biaya dan metode job order costing. Di dalamnya

juga dijelaskan mengenai definisi jod order costing,  cara

mengukur, dan variabel yang digunakan untuk mengitung masing-

masing atribut tersebut.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai sejarah umum

perusahaan, metodologi yang dipakai dalam melakukan penelitian.
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BAB 4 ANALISIS HASIL PNELITIAN

Bab ini terdiri atas analisis dari penelitian yang telah dilakukan

sesuai dengan metodologi yang telah digunakan. Analisis ini akan

dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis

statistik.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang

telah dilakukan pada perusahaan dan penulis mencoba

memberikan saran atas kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan.
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BAB II

LANDASAN TEORITIS

Akuntansi secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis yaitu akuntansi manajemen

dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya merupakan bagian dari keduanya yang

bertujuan untuk mendukung akuntansi manajemen dan keuangan dalam pengambilan

keputusan manajemen. Akuntansi manajemen dan keuangan mempunyai tujuan yang

berbeda. Akuntansi manajemen mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non

keuangan yang membantu manajer mengambil keputusan dalam rangka tujuan

organisasi. Akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal.

Akuntansi biaya menyediakan informasi yang dibutuhkan akuntansi keuangan dan

akuntansi manajemen (Horngren 2008 : 3)

Fokus utama terletak pada akuntansi biaya yaitu pada akumulasi dan analisis

informasi yang relevan yang dilakukan oleh manajemen dalam memonitor dan mencatat

transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan

biaya.

2.1. Akuntansi Biaya

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya

Carter (2006) dalam Krista (11), memberikan penjelasan mengenai cost

accounting sebagai berikut :
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“Akuntansi Biaya melengkapi manajemen dengan perangkat akuntansi untuk

untuk kegiatan perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi serta

pengambilan keputusan yang bersifat rutin maupun keputusan strategik.”

Akuntansi biaya membantu manajemen dalam membuat anggaran untuk masa

depan atau penetapan biaya bahan, upah, dan gaji dimuka serta biaya pabrikan lainnya.

Biaya-biaya tersebut akan membantu dalam penetapan harga dan memperlihatkan

besarnya keuntungan yang akan diterima. Pada tingkat pengawasan akuntansi biaya

membandingkan hasil yang dicapai dengan standar dan anggaran yang dibuat

sebelumnya.

2.1.2 Manfaat Akuntansi Biaya

Tujuan atau manfaat akuntansi biaya adalah menyediakan salah satu informasi

yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan (Carter 2006 : 11), yaitu

untuk :

 Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi

dalam kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksikan

sebelumnya.

 Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan

pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas.

 Mengendalikan kuantitas fisik peredsediaan dan menentukan biaya dari

setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga dan

untuk evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen atau divisi

 Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi satu

tahun atau untuk periode yang  lebih pendek
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 Memilih diantara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka

panjang yang dapat mengubah pendapatan atau biaya.

Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan akuntansi

biaya adalah untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Perencanaan dapat diartikan menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang

terintegrasi dan sejalan dengan tujuan perusahaan dan dengan prosedur yang sesuai.

Pengendalian berarti aktivitas mengarahkan pelaksanaan yang sesuai dengan

perencanaan.

2.1.3 Peranan Akuntansi Biaya

Menurut Daljono (2011 : 6) akuntansi biaya mempunyai beberapa peranan

sebagai berikut :

 Menetapkan metode perhitungan Harga Pokok yang menjamin adanya

pengendalian biaya, efisiensi biaya, dan perbaikan mutu.

 Mengendalikan jumlah persediaan (secara fisik) dan menentukan harga

pokok tiap jenis produk yang diproduksi untuk tujuan penentuan harga

dan untuk mengevaluasi prestasi suatu produk, departemen atau divisi

 Menghitung laba/rugi perusahaan untuk setiap periode akuntansi,

termasuk menentukan Harga Pokok Persediaan dan Harga Pokok

Penjualan

 Mengambil keputusan jangka pendek
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2.2 Biaya

2.2.1 Konsep Biaya

Akuntan mendefinisikan biaya sebagai “suatu nilai tukar, pengeluaran, atau

pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat tertentu”. Banyak terjadi

kesalahpahaman antara definisi biaya (cost) dan beban (expense). Sering kali istilah

biaya digunakan sebagai sinonim dari beban. Beban dapat didefinisikan sebagai arus

keluar yang terukur dari barang dan jasa, yang kemudian dibandingkan dengan

pendapatan untuk menentukan laba (Carter 2006 : 30). Jadi dapat dikatakan bahwa setiap

beban adalah biaya, namun tidak setiap biaya adalah beban.

Adapun definisi biaya menurut Daljono (2011 : 8) dalam bukunya Akuntansi

Biaya, Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian Biaya , ialah sebagai berikut :

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang

yang telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu.”

Sedangkan yang dimaksud dengan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan

(2009 : 19) adalah :

“Definisi beban mencakup kerugian maupun beban yang timbul dalam

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan

aktivitas perusahaan yang biasa meliputi beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan.

Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan

setara kas), persediaan dan akyiva tetap.”

Dari definisi tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut :

1. Cost (biaya) adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan

nilai uang dan dianggap akan memberikan manfaat di masa yang akan

datang.
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2. Expense ( beban) adalah pengorbanan sumber ekonomi yang telah

kadaluarsa yang akan dibandingkan dengan pendapatan untuk

menentukan laba.

2.2.2 Klasifikasi Biaya

Klasifikasi biaya sangat penting untuk membuat ikhtisar yang  berarti atas data

biaya. Klasifikasi yang paling umum digunakan didasarkan pada hubungan antara biaya

dengan beberapa hal berikut ini :

1. Produk

2. Volume Produk

3. Departemen, proses, pusat biaya

4. Periode akuntansi

5. Suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi

2.2.2.1 Biaya dalam Hubungannya dengan Produk

Biaya manufaktur. Biaya manufaktur disebut juga biaya produksi atau biaya

pabrik. Biaya manufaktur didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya : bahan

baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik.

Menurut Carter (2006 : 40) bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang

membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam

perhitungan biaya produk. Contoh dari bahan baku langsung ialah kayu yang digunakan

untuk membuat furnitur dan minyak mentah yang digunakan membuat bensin.

Carter juga menyebutkan dalam bukunya, tenaga kerja langsung adalah tenaga

kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat

dibebankan secara layak ke produk tertentu.

PERANAN JOB..., Adiputra Nugraha, Ak.-IBS, 2011



12

Sedangkan overhead pabrik didefinisikan oleh Carter (2006 : 42) sebagai semua

biaya manufaktur yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke output tertentu.

Overhead pabrik biasanya memasukkan semua biaya manufaktur kecuali bahan baku

langsung dan tenaga kerja langsung.

Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang diperlukan untuk

penyelesaian suatu produk tetapi tidak diklsifikasikan sebagai bahan baku langsung

karena bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk. Contohnya amplas, pola

kertas, dan pelumas. Perlengkapan pabrik yang merupakan bahan baku langsung ialah

bahan-bahan seperti oli, minyak pelumas, kain perca, sikat yang dibutuhkan untuk

memelihara agar area kerja dan mesin tetap berada dalam kondisi siap pakai dan aman

dari resiko kecelakaan kerja.

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang secara tidak langsung

ditelusuri ke konstruksi atau komposisi produk jadi. Tenaga kerja tidak langsung

meliputi gaji penyelia, petugas pabrik, pembantu umum, pekerja bagian pemeliharaan,

dan biasanya pekerja gudang.

Beban komersial terdiri dari beban pemasaran dan beban administratif. Beban

pemasaran merupakan proses manufaktur selesai dan produk ada dalam kondisi siap

dijual. Contohnya beban beban promosi, penjualan, dan pengiriman. Beban administratif

termasuk beban yang terjadi dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi.
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Untuk lebih jelasnya maka dijelaskan dalam gambar berikut :

Tabel 2. 1

Klasifikasi Biaya Dalam Hubungannya Dengan Produk

BAHAN BAKU

LANGSUNG +

TENAGA KERJA

LANGSUNG = BIAYA UTAMA

+

BAHAN BAKU

TIDAK

LANGSUNG
+

TENAGA KERJA

TIDAK LANGSUNG +

BIAYA TIDAK

LANGSUNG

LAINNYA
=

OVERHEAD

PABRIK

=

BIAYA

MANUFAKTUR

+

BEBAN

PEMASARAN +

BEBAN

ADMINISTRATIF =

BEBAN

KOMERSIAL

TOTAL BIAYA

OPERASI

Sumber : Carter (2006 : 41)

2.2.2.2 Biaya dalam Hubungannya dengan Volume Produksi

Carter (2006 : 68) memaparkan berbagai macam biaya yang terkait dengan

volume produksi, diantaranya ialah :

 Biaya Variabel. Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang totalnya

meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas, dan

menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Biaya

variabel biasanya mencakup biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung.

Contoh biaya variabel : perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil,

royalti, biaya komunikasi, upah lembur, penanganan bahan baku.
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 Biaya Tetap. Biaya tetap bersifat konstan secara total dalam rentang yang

relevan. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak

berubah ketika aktivitas bisnis meningkat atau ,menurun.

Contoh biaya tetap : gaji eksekutif produksi, depresiasi, pajak properti,

amortisasi paten, gaji penyelia, pemeliharaan dan perbaikan gedung dan

bangunan, sewa.

 Biaya Semivariabel. Biaya semivariabel memiliki elemen biaya variabel

dan biaya tetap. Misalkan saja, biaya listrik. Listrik yang digunakan untuk

pencahayaan cenderung menjadi biaya tetap karena cahaya tetap

diperlukan tanpa mempedulikan tingkat aktivitas, sementara listrik yang

digunakan sebagai tenaga untuk mengoperasikan peralatan akan

bervariasi tergantung pada penggunaannya.

Contoh biaya semivariabel : inspeksi, jasa departemen biaya,

pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pabrik, asuransi kecelakaan dan

kesehatan.

2.2.2.3 Biaya dalam Hubungannya dengan Departemen Produksi

Carter (2006 : 45) menjelaskan biaya-biaya yang terkait dengan departemen

produksi sebagai berikut :

 Departemen Produksi dan Jasa. Pada departemen produksi, operasi

manual dan operasi mesin dilakukan secara langsung pada produk atau

bagian-bagian produk. Pada departemen jasa, biaya merupakan bagian

dari overhead dan juga merupakan biaya dari produk.

PERANAN JOB..., Adiputra Nugraha, Ak.-IBS, 2011



15

 Direct –Indirect Department Cost.  Jika suatu biaya dapat ditelusuri ke

suatu departemen darimana biaya tersebut berasal, maka biaya tersebut

disebut sebagai biaya langsung departemen. (direct department cost). Jika

suatu biaya ditanggung bersama oleh beberapa departemen yang

memperoleh manfaat dari biaya tersebut maka disebut biaya tidak

langsung departemen (indirect department cost)

 Biaya Bersama dan Biaya Gabungan. Biaya bersama adalah biaya dari

fasilitas atau jasa yang digunakan oleh dua atau lebih operasi. Biaya

gabungan terjadi ketika produksi dari suatu produk menghasilkan satu

atau beberapa produk lain tanpa dapat dihindari.

2.2.2.4 Biaya dalam Hubungannya dengan Periode Akuntansi

Biaya dapat diklasifikasikan sebagai belanja modal (capital expenditures) dan

sebagai belanja pendapatan (revenue expenditures). Belanja modal ditujukan untuk

memberikan manfaat pada periode-periode mendatang dan dilaporkan  sebagai aset.

Belanja pendapatan memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai

beban ( Carter 2006 : 47 ).

2.2.2.5 Biaya Dalam Hubungannya dengan Suatu Keputusan, Tindakan, atau

Evaluasi

Identifikasi biaya penting untuk memilih diantara tindakan atau alternatif yang

mungkin dilakukan. Menurut Carter (2006 : 47) biaya diferensial adalah salah satu dari

biaya yang relevan untuk suatu pilihan diantara banyak alternatif lainnya. Biaya

diferensial terjadi ketika satu alternatif tertentu diambil. Sejumlah manfaat atau

pendapatan yang mungkin hilang bila suatu pilihan diambil maka disebut biaya
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oportunitas. Suatu biaya yang telah terjadi dan tidak relevan terhadap pengambilan

keputusan disebut biaya tertanam (sunk cost).

2.3 Sistem Akuntansi Biaya

Sistem biaya (cost system) dapat dikelompokkan menjadi dua sistem ( carter 2006

: 119) yaitu :

2.3.1 Actual Cost System (Sistem Harga Pokok Sesungguhnya).

Dalam sistem biaya aktual, informasi biaya diakumulasikan ketika biaya

terjadi, tetapi penyajian atas hasilnya ditunda sampai semua operasi untuk

periode akuntansi tersebut telah selesai dilakukan. Pada sistem ini, harga pokok

produksi baru dapat dihitung pada akhir periode setelah biaya sesungguhnya

dikumpulkan.

2.3.2 Standard Cost System (Sistem Harga Pokok Standar).

Dalam sistem ini, produk, operasi, dan proses dihitung biayanya

berdasarkan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dari sumber daya yang

akan digunakan dan harga yang telah ditentukan sebelumnya dari sumber daya

tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan sistem ini merupakan sistem

pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sebesar

harga pokok yang telah ditentukan/ditaksir sebelum suatu produk atau pesanan

dikerjakan.

2.4 Sistem Pengumpulan Harga Pokok

Sistem biaya yang telah disebutkan sebelumnya ( aktual dan standar ) dapat

digunakan dengan perhitungan biaya berdasarkan pesanan (job order costing),

dan perhitungan biaya berdasarkan proses (proses costing).
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2.4.1 Job Order Costing

2.4.1.1 Pengertian Job Order Costing

Blocher (2010 : 93) menjelaskan definisi dari job costing sebagai berikut :

“Job costing is a costing system that accumulates cost and assigns them to

specific jobs, customers, or contracts. The basic supporting document (usually in

electronic form) in job costing system is the job costing sheet.”

Dari definisi Blocher tersebut dapat dikatakan bahwa pada sistem perhitungan

biaya berdasarkan pesanan, biaya diakumulasikan untuk setiap job (pekerjaan atau batch)

, pelanggan, atau kontrak. Alat bantu paling dasar dalam sistem ini ialah job costing

sheet dimana alat tersebut mencatat dan mengakumulasikan biaya bahan baku langsung,

tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik untuk setiap particular job. Rincian

mengenai suatu pesanan dicatat dalam kartu biaya pesanan (job cost sheet) yang dapat

berbentuk kertas atau elektronik. Meskipun banyak pesanan dapat dikerjakan secara

simultan, setiap kartu biaya pesanan mengumpulkan rincian untuk suatu pesanan tertentu

saja.

2.4.1.2 Karakteristik Job Order Costing

Menurut Blocher (2010 : 92) beberapa karakteristik mengenai Job Order Costing

ialah sebagai berikut :

 Specific product yaitu produk yang dihasilkan berdasarkan spesifikasi dari

pelanggan

 Batch of product yaitu sebuah proses manufaktur di mana komponen atau

barang diproduksi dalam kelompok (batch)

 Customer order yaitu purchase order yang oleh vendor dilakukan

pemberian nomer atau kode sendiri terhadap produknya
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 Contract or Project yaitu sebuah kontrak penjualan adalah kontrak yang

sah pertukaran barang, jasa atau properti untuk dipertukarkan dari penjual

(atau vendor) kepada pembeli (atau pembeli) untuk disepakati nilai dalam

uang (atau setara uang) yang dibayarkan atau janji untuk membayar yang

sama . Ini adalah jenis khusus dari kontrak hukum.

 Tipe-tipe perusahaan yang menggunakan Job Order Costing ialah

perusahaan konstruksi, printing, special equipment, manufacturing,

shipbuilding, custom furniture manufacturing, professional services,

medical services,dan advertising agency.

 Produk dalam Job Order Costing dapat berupa single product maupun

multiple product. Setiap unit produk dalam Job Order Costing bersifat

unik dan berbeda.

2.4.1.3 Prosedur Akuntansi Biaya dalam metode Job Order Costing

Perhitungan biaya berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan baku

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan ke setiap pesanan.

Sebagai akibatnya, perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat dipandang dalam tiga

bagian yang saling berhubungan.

Akuntansi bahan baku digunakan untuk memelihara catatan persediaan bahan

baku, membebankan bahan baku langsung ke pesanan, dan membebankan bahan baku

tidak langsung ke overhead. Akuntansi tenaga kerja memelihara akun-akun yang

berhubungan dengan beban gaji, membebankan tenaga kerja langsung ke pesanan, dan

membebankan tenaga kerja tidak langsung ke overhead. Akuntansi overhead

mengakumulasikan biaya overhead, memelihara catatan terinci atas overhead, dan

membebankan sebagian dari overhead ke setiap pesanan.
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2.4.1.3.1 Akuntansi untuk Bahan Baku

Carter (2006 : 147) menguraikan prosedur pengumpulan biaya bahan baku ke

dalam dua tahap yaitu pembelian bahan baku dan penggunaan bahan baku.

 Pencatatan Pembelian Bahan Baku

Akuntansi biaya dalam pembelian bahan baku sama dengan

akuntansi untuk bahan baku menggunakan sistem persediaan perpetual.

Saat bahan baku diterima, akun Bahan Baku didebit.

Apabila perusahaan melakukan pembelian bahan baku, terlebih

dahulu membuat pesanan pembelian (purchase order) oleh bagian

pembelian dan mengirimkannya kepada supplier. Apabila bahan baku

yang dipesan datang, oleh bagian gudang dibuat laporan penerimaan

barang setelah diperiksa terlebih dahulu kecocokan jumlah dan kualitas

barang tersebut. Kemudian bagian akuntansi membuat pencatatan dengan

mendebet perkiraan bahan baku dan mengkreditkan perkiraan hutang

dagang pada saat barang diterima. Ketika bahan dibeli, makan ayat

jurnalnya adalah sebagai berikut :

Dr. Bahan Baku Rp. xxx

Cr. Utang Usaha Rp. xxx

 Pencatatan Penggunaan Bahan Baku

Bahan baku langsung untuk suatu pesanan dikeluarkan ke pabrik

berdasarkan bukti permintaan bahan baku (materials requisitions).

Dokumen ini dibuat oleh petugas yang menyusun jadwal produksi dan

berisi spesifikasi mengenai nomor pesanan, tipe, serta jumlah bahan baku

yang diperlukan. Satu kopi dari setiap bukti permintaan dikirimkan ke

bagian gudang yang mengumpulkan item yang dimaksud. Kuantitas dan
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biaya dari setiap item dicatat dalam bukti permintaan dan diposting ke

kartu catatan bahan baku. Aliran bahan baku langsung dari gudang ke

pabrik dipertanggungjawabkan sebagai transfer biaya dari Bahan Baku

ke Barang Dalam Proses (work in process). Jurnal ikhtisarnya adalah :

Dr. Barang Dalam Proses Rp. xxx

Cr. Bahan Baku Rp. xxx

2.4.1.3.2 Akuntansi Biaya untuk Tenaga Kerja

Untuk mengidentifikasi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, setiap

karyawan membuat satu atau lebih kartu jam kerja setiap hari.

Definisi kartu jam kerja (time ticket) menurut Blocher (2010 : 96) adalah “part of

a costing software system, shows the amount of time of the employee worked on each job,

they pay rate, and the total labor cost chargeable to each job”.Kartu jam kerja

menunjukkan waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja untuk suatu pesanan tertentu.

Kartu jam kerja biasanya dihitung biayanya dan diikhtisarkan secara periodik, dan

jumlah jam kerja setiap karyawan yang tertera di kartu jam kerja dicocokkan dengan

jumlah jam kerja menurut absen.

 Biaya Tenaga Kerja Yang Terjadi

Untuk setiap periode pembayaran gaji, kewajiban untuk gaji dan

pembayaran lainnya dijurnal dan diposting ke buku besar. Rincian

akuntansi tenaga kerja sangat banyak dan tidak bersifat unik terhadap

perhitungan biaya berdasarkan pesanan.

Dr. Beban Gaji Rp. xxx

Cr. Beban Gaji yang

Masih harus dibayar Rp xxx
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 Biaya Tenaga Kerja Yang Didistribusikan

Beberapa perusahaan mendistribusikan  biaya tenaga kerjanya

secara bulanan : kartu jam kerja karyawan diurutkan berdasarkan pesanan,

datanya dimasukkan ke dala kartu biaya pesanan, dan dicatat

menggunakan ayat jurnal umum. Jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Barang Dalam Proses Rp. xxx

Dr. Pengendali Overhead Rp. xxx

Cr. Beban Gaji Rp. xxx

2.4.1.3.3 Akuntansi untuk Biaya Overhead Pabrik

Overhead pabrik terdiri atas semua biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke

pesanan tetapi terjadi dalam proses produksi (di luar pemasaran dan administrasi). Biaya

Overhead diakumulasikan tanpa mengacu ke pesanan tertentu, dan total biaya overhead

kemudian dialokasikan ke semua pesanan.

o Biaya Overhead Aktual

Beberapa biaya overhead aktual, seperti bahan baku tidak

langsung dan tenaga kerja tidak langsung, dicatat pada saat terjadinya atau

melalui ayat jurnal periodik. Sedangkan biaya penyusutan dan asuransi di

catat dalam jurnal penyesuaian.

Dr. Pengendali Overhead Pabrik Rp. xxx

Cr.Akumulasi Penyusutan-Mesin Rp. xxx

Dr. Pengendali Overhead Pabrik Rp. xxx

Cr.Asuransi Dibayar di Muka Rp. xxx
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o Estimasi Biaya Overhead Yang Dialokasikan

Biaya utama dari suatu pesanan ditentukan dari bukti permintaan

bahan baku dan kartu jam kerja. Jumlah yang dibebankan adalah sesuai

dengan proporsi dari suatu aktivitas-seperti penggunaan tenaga kerja

langsung, penggunaan mesin, waktu proses, penggunaan bahan baku.

Dasar alokasi yang dipilih sebaiknya merupakan aktivitas yang

berhubungan dengan biaya yang dialokasikan.

Untuk memungkinkan pembebanan overhead secara tepat waktu,

tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya (predetermined

overhead rate) digunakan , yang merupakan rasio dari estimasi total

overhead terhadap estimasi total dasar alokasi overhead (Carter 2006 :

153). Menurut Blocher (2010 : 98 ) mendefinisikan tarif overhead yang

telah ditentukan sebelumnya sebagai :

“the predetermined factory overhead rate is an estimated rated

used to apply factory overhead cost to a specific job”

Sedangkan jumlah overhead yang dibebankan ke suatu pesanan

didefinisikan Blocher sebagai :

“factory overhead applied is the amount of overhead applied to a

job using a predetermined factory overgead rate”.

Ada empat langkah dalam menentukan predetermined factory

overhead rate (Blocher 2010 : 98), yaitu :

o Estimate total factory overhead cost for the operating period

(usually a year)

o Select the most appropriate cost driver for applying the factory

overhead costs
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o Estimate the total amount of the chosen cost driver for the

operating period

o Divide the estimated factory overhead cost by the estimated

amount of the chosen cost driver to obtain the predetermined

factory overhead rate

Pembebanan biaya overhead yang ditentukan sebagai berikut :

Dr. Barang Dalam Proses Rp. xxx

Cr. Overhead pabrik dibebankan Rp. xxx

2.4.2 Process Costing

Perhitungan biaya berdasarkan proses mengakumulasikan biaya berdasarkan

proses produksi atau berdasarkan departemen. Pada system akumulasi biaya ini adalah

unit-unit produk atau jasa yang mirip dalam jumlah besar ( Horngren : 2008).

Pperbedaan yang penting adalah bahwa departemen merupakan fokus dari penelusuran

biaya dalam perhitungan biaya berdasarkan proses. Sementara, dalam perhitungan biaya

berdasarkan pesanan, yang menjadi fokus dari penelusuran biaya tersebut ialah

pesanan,batch atau lot itu sendiri.

Perhitungan biaya berdasarkan proses dapat diterapkan untuk industry seperti

penggilingan gandum, pabrik minuman, pabrik kimia, dan tekstil, di mana sejumlah

besar dari satu jenis produk atau beberapa jenis produk diproduksi.
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Tabel 2.2

Perbandingan Metode Akumulasi Biaya

Aspek dari Sistem Pesanan Proses

Objek biaya yang menjadi
tujuan penelusuran biaya

secara fisik

Pesanan ,
batch, lot atau

kontrak
tertentu

Suatu proses atau
departemen dari suatu

fasilitas produksi

Jumlah output yang
diproduksi sebelum

pemrosesan dapat berubah

Satu pesanan,
batch, atau

kontrak

Ribuan atau ratusan
ribu unit output

Elemen biaya yang berbeda
dari suatu output ke output

lain

Semua elemen
biaya dapat

berbeda

Semua elemen biaya
dapat sedikit berbeda

Jumlah rincian akuntansi
yang dilakukan untuk
barang dalam proses

Tinggi Moderate

Sumber informasi yang
digunakan untuk

mengendalikan pemrosesan

Data finansial
dan fisik
dicatat

Data finansial dan
fisik dicatat

Sumber : Carter (2006 : 128)

2.5 Pengertian Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi adalah jumlah dari pengorbanan-pengorbanan yang

dinyatakan berupa uang (satuan jumlah) biaya-biaya yang perlu guna mencapai,

mempertahankan atau menjual benda-benda ekonomi (carter, 2006 : 82). Sedangkan

Daljono mengatakan bahwa harga pokok produk merupakan nilai investasi yang

dikorbankan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang komponennya terdiri

dari: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik (2011 : 85).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harga pokok

produksi merupakan semua biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk

memproduksi suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang.
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2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan,terdapat beberapa acuan dari penelitian yang

relevan (sebagai pembanding) namun dalam bahasan yang berbeda. Berikut beberapa

penelitian terdahulu mengenai job order costing method :

Tabel 2.3 :

Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Penulis Tujuan Penelitian Variabel Hasil Penelitian
1 Perhitungan

Biaya Produksi
Menggunakan
Job Order
Costing Pada
Perusahaan
Garmen Studi
Kasus : PT SBC

Ani Nubani
(2006)

Make to Order
Production
khususnya untuk
PT SBC agar dapat
menerapkan sistem
Job order costing
dengan benar
untuk biaya
produksi mereka

Variabel
Independen (x) :
Job Order
Costing
Variabel
Dependen (y) :
HPP
dengan
indikatornya
harga bahan
baku dan biaya
tenaga kerja
langsung per
unit dan biaya
OH nya

JOC memiliki
peran untuk
mengevaluasi
profit dan
efisiensi biaya
ataupun order
dan menjadi
bahan
pertimbangan
manajemen
untuk accept /
decline order

2 Peranan Job
Order Costing
pada Harga Pokok
Produksi Pada
Perusahaan
Cathering

Bambang
Nurchahyo

(1994)

Untuk menerapkan
teori yang telah
dipelajari ke dalam
praktek nyata di
lapangan
untuk nmembantu
perusahaan dalam
menentukan harga
pokok produksi

Variabel
Independen
(x) : Job
Order
Costing
Variabel
Dependen (y)
: Harga
Pokok
Produksi

Job Order
Costing
memudahkan
Manajemen
melakukan
evaluasi atas
kinerja
perusahaan

3 Analisa
Penerapan Job
Order Costing
pada Jasa
Advertising
Agency

Wirawan
Widjanarko

(1994)

Membandingkan
penerapan JOC
pada perusahaan
advertising dengan
teori-teori yang
sudah dipelajari

Variabel
Independen
(x) : Job
Order
Costing
Variabel
Dependen (y)
: HPP

PT. X pada
perusahaan yang
diteliti
menggunakan
nomer kode
untuk tiap job
nya

Sumber : Penulis
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JOB ORDER
COSTING
METHOD

PERHITUNGAN
HARGA POKOK

PRODUKSI

2.7 Rerangka Pemikiran

Keberhasilan suatu perusahaan dalam memenuhi tujuannya yaitu laba sangat

tergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perusahaan

berdasarkan informasi yang diterimanya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut

manajemen dituntut mempunyai keahlian dan kemampuan dalam memanfaatkan serta

mengorganisir semua sumber daya yang ada di perusahaan.

Hal ini menempatkan manajemen pada posisi yang menuntut tersedianya

informasi dan data yang relevan khususnya pada perusahaan industri salah satu informasi

yang relevan yaitu informasi mengenai harga pokok produk di dalam menentukan harga

jual produk yang bersangkutan.

Berikut merupakan rerangka pemikiran dari penelitian :

Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran

Sumber : Penulis

PENERAPAN JOB ORDER
COSTING METHOD DI

PERUSAHAAN

KOMPARASI TEORI
DENGAN

PRAKTEKNYA

KESIMPULAN &
SARAN
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Penelitian ini memilih PT Bakrie Tosanjaya sebagai objek penelitian. PT.

Bakrie Tosanjaya adalah salah satu unit perusahaan PT. Bakrie Brothers Tbk

yang bergerak dibidang pengecoran besi dan logam, berdiri sejak tahun 1975,

beralamat di Jalan Raya Bekasi KM. 27 Pondok Ungu Bekasi. Produk utama

adalah membuat general casting dan automotive components. Untuk

mendapatkan data yang diperlukan penelitian akan dilakukan dengan studi cross-

sectional dimana data yang dikumpulkan dilakukan hanya sekali pengambilan

mungkin selama periode harian atau mingguan (Sekaran, 2006 : 177).

Pengambilan data akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Juni

2011.

Jenis studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena

penelitian ini dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada suatu masalah

atau kasus tertentu yang terdapat di dalam suatu perusahaan dan berusaha untuk

memberikan saran serta kesimpulan untuk memecahkan masalah-masalah yang

timbul dalam kasus tersebut (Sekaran, 2006 : 46).

Selanjutnya penelitian akan dilakukan dengan menitikberatkan pada hal-

hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu peranan job order

costing dalam menentukan harga pokok produksi.
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3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dugunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memusatkan masalah yang ada

pada saat ini dimana dalam prosesnya bukan sekedar mengumpulkan dan

mengolah data, tetapi juga menganalisa kemudian membandingkan, dan

menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang

kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga dapat dipahami

masalahnya (Sekaran, 2006 : 158).

3.2.1 Jenis Data

Untuk menunjang metode penelitian di atas, pada penelitian ini penulis

menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

dikumpulkan langsung oleh peneliti dari para responden, dan bukan berasal dari

pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini

penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu manajer bagian HRD.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil dari pihak lain

atau para ahli. Untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian,

penulis melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara pengumpulan teori-teori dari

buku kuliah, buku-buku dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang

sedang diteliti. Teori-teori ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pembahasan masalah

dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis membagi variabel-variabelnya menjadi

dua, yaitu yang berperan sebagai variabel bebas adalah Job Order Costing Method

sedangkan yang berperan sebagai variabel terikat adalah penentuan harga pokok

produksi.
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang ada dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara berikut :

1. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian langsung ke

lapangan. Adapun teknik penelitiannya adalah sebagai berikut :

a) Pengamatan

Yaitu mengadakan peninjauan secara langsung ke tempat lokasi

penelitian, tujuannya adalah untuk melihat secara langsung semua

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaannya

sehubungan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh antara lain :

- Jalannya proses produksi

- Kegiatan Perusahaan

b) Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan pimpinan

perusahaan atau pihak yang berwenang untuk memperoleh penjelasan

serta informasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaannya

sehubungan dengan objek penelitian mengenai sejarah singkat perusahaan

dan struktur organisasi perusahaan.
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2. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan datanya

melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, meneliti,mengkaji,

serta menelaah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang

diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder yang bersifat

teoritis sebagai acuan dalam melakukan analisis.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Bakrie Tosanjaya merupakan suatu badan hukum yang berbentuk

perseroan terbatas dan merupakan anak perusahaan dari PT. Bakrie & Brothers

Tbk. PT. Bakrie Tosanjaya didirikan oleh PT. Bakrie Brothers pada tahun 1975

yang bergerak di bidang komponen otomotif dan general casting, berlokasi di

Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

PT. Bakrie Tosanjaya yang bergerak di bidang komponen otomotif

dengan lebih dari 25 tahun pengalaman, melanjutkan pembangunan produk-

produknya terutama dalam komponen otomotif / transportasi dan general

engineering castings. Sebagai pelopor dalam segmen ini, PT. Bakrie Tosanjaya

bergantung pada pengalaman dan tujuan yang telah ditetapkan untuk selalu

meningkatkan kualitas produk, harga yang kompetitif dan memastikan

pengiriman tepat waktu produk-produknya.

Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus bertambah, PT. Bakrie

Tosanjaya berusaha untuk menambah kapasitas produksi dan teknologi terbaru

serta mesin-mesin terbaru, full PLC control dan peralatan kontrol komputerisasi.

Dengan kapasitas produksi dan teknologi yang bagus tersebut, supplier PT.

Bakrie Tosanjaya hampir seluruh produsen otomotif di Indonesia dan beberapa
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produknya diekspor ke Malaysia, Australia, Jepang, Prancis, Italia dll. PT. Bakrie

Tosanjaya memiliki visi dan misi.

 Visi : Menjadi perusahaan Internasional terkemuka sebagai pembuat

komponen untuk otomotif General Engineering Casting.

 Misi : Sebagai pionir dalam pengecoran besi, PT. Bakrie Tosanjaya

mengandalkan pengalaman dan menetapkan tujuan untuk selalu meningkatkan

produk, kualitas, harga kompetitif dan memastikan pada On Time Delivery

(QCD), serta berkomitmen untuk mencukupi peningkatan Permintaan pasar

dengan meningkatkan kemampuan produksi dengan peralatan teknologi terbaru.

4.2 Struktur Organisasi PT. Bakrie Tosanjaya Tbk. dan Uraian Tugas

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi maka perlu

adanya organisasi atau manajemen yang baik pada perusahaan tersebut,

diperlukan koordinasi antara tiap-tiap  bagian yang didukung dengan adanya

pendelegasian wewenang, pemberian tugas yang jelas, serta tanggung jawab pada

tiap-tiap bagian. Untuk lebih lanjutnya di bawah ini akan diuraikan tugas,

wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian organisasi.

 Presiden Komisaris

 Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif

 Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan

dunia luar

PERANAN JOB..., Adiputra Nugraha, Ak.-IBS, 2011



32

 Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada

situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam meeting-

meeting BOD

 Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan

standar etika dan hukum

 Dewan Komisaris

 Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur PT.

Bakrie Tosanjaya

 Memiliki kewenangan khusus yaitu dewan komisaris dapat

diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas

tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan

tertentu

 Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat

 Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan saham dan/atau

keluarga atas saham PT lainnya memberikan laporan tentang tugas

pengawasan yang telah dilakukan

 Chief Executive Officer

 CEO bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan perusahaan.

Operasional, pemasaran, strategi, pembiayaan, penciptaan budaya

perusahaan, sumber daya manusia, perekrutan, pemecatan, sesuai dengan

peraturan keselamatan, penjualan, dll
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 Management Improvement

 Mengembangkan dan mengimplementasikan action plans yang

membahas masalah kualitas

 Menetapkan dan mengukur standar sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan

 Divisi Operasi

o Foundry Shop

 Melakukan kombinasi dari tugas-tugas berikut, yaitu peleburan logam,

menuangkan logam ke dalam cetakan, menghapus coran dari cetakan,

merapikan coran, memindahkan bahan-bahan pengecoran, dan

pembersihan peralatan serta area kerja : memindahkan pasir, coran,

termos, atau materi lain dengan tangan, menggunakan gerobak dorong

atau gerobak, atau dengan memuat mereka ke konveyor.

o Machine Shop

 Machine Shop supervisor mengawasi teknisi mesin lainnya.

Mempekerjakan, melatih dan mengorganisir pekerja, memastikan

mereka melakukan sebagai sebuah unit dan memahami seluk-beluk

machine shop

 Membuat bagian-bagian logam yang digunakan untuk segala sesuatu

dari mobil dan alat untuk mesin lain. Mengoperasikan peralatan berat

yang digunakan untuk cetakan, memotong dan bor bagian, serta panas
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dan dingin bagian-bagian. Selain produktivitas pekerja, juga

bertanggung jawab atas keselamatan kerja

o Product Quality Engineering

 Bertanggung jawab atas quality system maintenance

 Melakukan analisis atas timbulnya masalah, dan melakukan

tindakan korekif atas masalah terkait

 Membantu manajer quality dalam penetapan, penerapan dan

pemeliharaan sistem manajemen mutu

 Mengembangkan pelatihan untuk membangun quality awareness

o Industrial Engineering

 Memahami seluk beluk produksi dan memberikan solusi terhadap

masalah yang ada dalam perusahaan

 Mengembangkan sistem kontrol yang membantu dalam analisis biaya

dan perencanaan keuangan

 Menetapkan program pengukuran kerja dalam rangka menjamin

pemenuhan target dan tenggat waktu

 Memberikan rekomendasi tentang bagaimana untuk meningkatkan

produktivitas
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 Divisi Sales & Marketing

o Domestic Sales

 Melakukan penjualan sambungan baru sesuai dengan SOP dan

kebijakan perusahaan dan membuat laporan hasil penjualan

 Berinteraksi dengan pelanggan, distributor, pengecer, dan perwakilan

tentang kepuasan produk, tren, dan persyaratan produk masa depan

 mengidentifikasi, mengembangkan dan mencapai peluang penjualan

domestik dan rekening;

 Mengembangkan dan mengelola untuk tujuan penjualan konsisten

dengan tujuan perusahaan;

o Export Sales

 Mengembangkan dan mengelola hubungan klien baik untuk dikonfirmasi dan

customer yang berpotensi

 Mendistribusikan produk ke pasar internasional dengan

mengidentifikasi pelanggan serta memenuhi kebutuhan mereka

 Melaksanakan rencana penjualan perusahaan

 Bertanggung jawab untuk menembus wilayah-wilayah internasional

yang baru dan menetapkan posisi pasar perusahaan melalui hubungan

pelanggan yang sukses dan saluran distribusi.

o Customer Satisfaction
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 Menciptakan kesan positif dalam berinteraksi dengan pelanggan

 Membantu pelanggan memecahkan masalahnya tentang produk,

berupa barang atau jasa persahaan

 Membantu pelanggan menangani keluhan dan cara peningkatan

kepuasannya

 Divisi Finance & Adminitration

o Finance & Accounting

 Mengatur administrasi keuangan perusahaan. Menyusun laporan

keuangan, perpajakan, anggaran pengeluaran dan penghasilan bulanan

atau tahunan, membayar gaji karyawan, membuat surat-surat yang

berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan,

dan lain-lain

o Procurement

 Pengadaan perlengkapan, peralatan, layanan, dan perabot dari

pemerintah dan nonpemerintah melalui kontrak baru, tawaran

kompetitif atau kontrak-kontrak pemerintah yang ada

 Merencanakan dan mengkoordinasikan waktu dan pengiriman

pembelian. Menilai permintaan untuk barang dan jasa dengan

memastikan bahwa mereka diperbolehkan di bawah keterbatasan,

pembatasan, dan kebijakan, serta menentukan ketersediaan dana

o HR & GS

PERANAN JOB..., Adiputra Nugraha, Ak.-IBS, 2011



37

 Pelaksana proses rekrutmen, melakukan tes dan wawancara kerja

 Menjaga recruitment data , pelatihan dan fungsi-fungsi SDM lainnya

seperti administrasi cuti, data karyawan pribadi dll

o Internal Controller

 Bertanggungjawab untuk melaksanakan, mengarahkan dan mengawasi

audit dan kepatuhan program

 Melakukan dan mengarahkan audit dan review yang sedang

berlangsung kontrol organisasi, prosedur operasi, dan kepatuhan

dengan kebijakan dan peraturan

 Menilai kecukupan dan sejauh mana program yang dirancang untuk

melindungi aset organisasi

o Information Technology

 Mengelola program dalam jadwal dan batasan anggaran

 Mendefinisikan sumber daya dan jadwal untuk pelaksanaan program

 Mengarahkan dan mengawasi tim proyek engineering dan mengelola

konflik dalam kelompok

 Melakukan penilaian dan evaluasi tim

 Menunjukkan kepemimpinan untuk menetapkan persyaratan bagi

resiko proyek
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4.3 Aktivitas Perusahaan

PT. Bakrie Tosanjaya  bergerak di bidang produksi komponen otomotif

dan general casting. Dalam melakukan penerimaan pesanan PT. Bakrie

Tosanjaya terlebih dahulu melakukan analisa dalam menentukan apakah akan

menerima pesanan pelanggan atau menolaknya. Pertama-tama ketika perusahaan

menerima pesanan dari pelanggan yang disertai dengan drawing dan technical

specification, bagian marketing mengumpulkan informasi mengenai persyaratan

pelanggan seperti perundang-undangan perusahaan, kemudian membuat inquiry

untuk disampaikan kepada bagian Product Engineering (PE) dengan

melampirkan gambar, spesifikasi dan data pendukung lainnya. Bagian PE

kemudian melakukan feasibility study untuk produk tersebut yang kemudian akan

membuat konfirmasi inquiry ke bagian marketing. Jika kesimpulan konfirmasi

inquiry ditolak, makan bagian marketing membuat surat penolakan ke pelanggan.

Jika diterima maka PE membuat data teknik dan jadwal pembuatan pattern,

sample casting dan sample finished.

Tahap selanjutnya yaitu bagian finance dan marketing mebuat cost

estimate casting beserta persyaratannya. Setelah menerima approval dari CEO

maka bagian marketing dapat melakukan penawaran harga dengan mengirim

surat penawaran harga ke pelanggan. Jika terdapat ketidakcocokan harga maka

dapat dilakukan negosiasi untuk mendapatkan deal. Jika sudah mendapatkan

surat persetujuan harga dari pelanggan, maka bagian marketing membuat SPPS

(Surat Permintaan Pembuatan Sampel) untuk diberikan kepada PE, kemudian

menerbitkan inquiry number untuk produk tersebut. Tahap selanjutnya masuk

dalam proses produksi.
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4.4 Proses Produksi

Kegiatan produksi dalam PT. Bakrie Tosanjaya dilakukan setelah adanya

perjanjian dan kesepakatan antara pelanggan dan perusahaan. Kesepakatan antara

perusahaan dengan pelanggan ini dicapai setelah perusahaan melakukan

perhitungan atas order dari pelanggan. Proses produksi tergantung dari jenis

produk yang diinginkan oleh pelanggan. Secara keseluruhan mesin-mesin yang

dipakai adalah sebagai berikut :

 Untuk proses melting : Electric Induction Furnance

 Untuk proses moulding : Automatic moulding, jolt & squeeze moulding

 Untuk proses pouring : autopourer

 Untuk proses sand plant : turbo mixer dan mix muller

 Untuk proses core making : shell core box

 Untuk proses shot blast : hanger shot blast

 Untuk proses fetling : ped grinder dan air grinder

Sedangkan bahan baku yang digunakan ialah besi-besi bekas / steel scrap.

Sedangkan bahan pembantunya bervariasi tergantung permintaan pelanggan,

misal :

 Arang batok

 Carburizer

 Silicon carbide

 Ferro silicon

 Ferro manganese

 Cupper
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 Ferro chrome  Timah putih.

Secara singkat penulis akan menjelaskan proses produksinya. Langkah

yang dilakukan pertama yaitu proses pengolahan pasir cetak (sand mixing). Pada

tahap ini bagian operator menyiapkan material seperti bentonite, coal dust,

bekatul, pasir baru yang kemudian dilakukan pengoperasian mix muller dan turbo

mixer secara otomatis. Kemudian material tadi dicampurkan. Bagian sand tester

memeriksa mutu pasir di laboratorium. Pasir-pasir yang sudah bagus mutunya

dikirim ke bagian moulding.

Langkah kedua dilakukan di bagian moulding. Pada tahap ini dibuat

cetakan untuk cairan logam nantinya yang akan dituang. Pembuatan cetakan ini

dilakukan dengan mesin moulding. Pembuatan inti / core-making dilakukan pada

produk yang memerlukan saja. Kemudian masuk ke proses peleburan material.

Ketika sudah menjadi logam cair, lalu kemudian dituang ke dalam cetakan yang

sudah dibuat tadi (mould). Dari cetakan yang sudah berisi logam cair tadi, ketika

sudah menjadi logam, kemudian dikeluarkan dan dibersikan melalui proses

trimming. Sesudah proses tersebut dalam castingnya pun masih terdapat butiran-

butiran bijih besi yang masi menempel yang bias dilepaskan melalui proses shot

blast.

Masuk ke bagian finishing, yaitu grinding diperhalus bagian casting yang

masih kasar. Kemudian diperiksa lagi mutu melalui inspection. Setelah melalui

semua proses tersebut, maka produk dapat dikirim ke pelanggan. Berikut

merupakan skema proses produksinya :
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Gambar 4.1 Proses Produksi

DELIVERY DELIVERY

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

4.5 Job order costing yang berlaku di Perusahaan

Proses job order costing pada PT. Bakrie Tosanjaya dimulai dengan

penerimaan order dari pemesan/pelanggan. Setelah pesanan diterima , selanjutnya

pelanggan akan membuat spesifikasi pesanan, termasuk detil dan gambar produk
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yang ingin dibuat. Berdasarkan data tersebut perusahaan melakukan perhitungan

mengenai rencana produksi yang berisi estimasi pemakaian bahan baku yang

akan digunakan dalam produksi tersebut. Seluruh biaya-biaya yang terjadi selama

proses produksi diakumulasikan berdasarkan job order costing method.

Mengenai perihal pencatatan biaya produksi, perusahaan membaginya ke

dalam 3 golongan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan biaya bahan baku langsung

2. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung

3. Pencatatan biaya produksi tidak langsung

Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung keduanya

dibebankan langsung pada produk. Sedangkan biaya bahan baku penolong serta

biaya tidak langsung lainnya dibebankan pada produk yang bersangkutan, namun

pembebanannya dibebankan kepada biaya overhead pabrik.

4.5.1 Analisis pencatatan biaya bahan baku

Pada perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, perusahaan

harus terlebih dahulu menyusun anggaran biaya produksinya sesuai dengan

jumlah pesanan yang harus dipenuhi dengan memperhatikan taksiran harga bahan

baku dan upah tenaga kerja langsung.

PT. Bakrie Tosanjaya dalam pengadaan bahan baku melalui proses yang

cukup rumit, karena bahan baku yang digunakan oleh perusahaan ini merupakan

bahan baku yang dapat dikatakan jarang dan mahal serta dibutuhkan dalam

jumlah yang sangat banyak jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur
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lainnya seperti perusahaan tekstil, garmen, barang kerajinan, dan lain – lain.

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Bakrie Tosanjaya adalah steel scrap yang

terdiri dari dua jenis yaitu Grey Cast Iron (FC) dan Ductile Cast Iron (FCD)

dimana kapasitas produksi yang digunakan per-bulan sebesar 3.250 ton.

Untuk setiap pesanan, material yang digunakan terdiri dari raw material

(bahan baku) dan additive material (bahan tambahan).

4.5.2 Analisis Pencatatan Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya tenaga kerja yang dimaksud adalah biaya tenaga kerja langsung

yang pencatatan biayanya langsung dikenakan kepada produk. Adapun tenaga

kerja yang dimaksud pada PT. Bakrie Tosanajaya tersebut adalah upah tenaga

kerja karyawan lapangan.

Penyelesaian pekerjaan tergantung pada proses pengerjaan untuk setiap

jenis produk. Secara umum dapat dibagi ke dalam tiga pekerjaan yaitu :

1. Melting material

2. Moulding material

3. Finishing material

Dalam mengerjakan suatu pesanan, produk tersebut tidak melalui seluruh

proses produksi. Tergantung spesifikasi dan jenis produk yang ingin dibuat.

Perhitungan upah tenaga kerja dicatat sebagai fix cost oleh perusahaan.
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4.5.3 Analisis Pencatatan Biaya Produksi Tidak Langsung

PT. Bakrie Tosanjaya mengakumulasikan biaya produksi tidak langsung

ke dalam biaya overhead dimana dalam biaya ini didapat dari keterangan data

actual yang digunakan per Mei 2010 yaitu biaya-biaya yang tidak termasuk biaya

bahan baku dan tenaga kerja langsung, contoh biaya yang berhubungan dengan

tenaga kerja seperti biaya sarung tangan,topi pengaman, seragam, dll.

4.5.4. Perhitungan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Job Order Costing

Pada sub bab ini penulis mencoba memaparkan lebih jelas mengenai

perhitungan harga pokok produksi dalam salah satu pesanan yang dilakukan oleh

sebuah perusahaan commercial vehicle , HICOM – Malaysia.

Dalam sales contractnya, perusahaan Hicom memesan tiga jenis

komponen otomotif yaitu fly wheel dan disk brake 15” ventilated serta disc brake

BLM ventilated. Flywheel merupakan sebuah komponen otomotif yang berfungsi

sebagai balance crankshaft dan penerus energi atau torque engine ke penggerak

lainnya seperti power train dan genset. Disc brake merupakan sistem rem yang

berfungsi sebagai penghenti laju kendaraan. Perbedaan antara disc brake 15”

ventilated dengan disc brake BLM ventilated ilah terletak pada jenis mobil yang

digunakan.

Berikut merupakan perhitungan perusahaan dalam menentukan harga

pokok penjualan yang akan ditawarkan kepada custeomer. Perusahaan melakukan

perhitungan dengan ketentuan sebgai berikut :
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Tabel 4.1

Product Costing Standard

Sumber : PT Bakrie Tosanjaya

Untuk produk fly wheel dan brake disk 15” ventilated, bahan baku yang

digunakan ialah steel scrap (press), yaitu campuran besi-besi yang sudah melalui

proses pressing pada mesin press srap. Jenis scrap yang digunakan menggunakan

FC, dan untuk kedua produk ini diproduksi melalui mesin sinto.

Product name Fly Wheel Brake Disc
15"Ventilated

Brake Disc BLM
Ventilated

Part No. PW820579 PW861584

Material FC FC FC

BT Number 1285 - 1561

Production Line Sinto Sinto Sinto

Mould Output (Mld/hr) 35 35 35

Casting Weigth (Kg/Pce) 8.00 8.20 6.50

Cavity (mould/Pce) 3 4 4

Production Yield 65.0% 60.0% 60.0%

Mould Weigth
(kg/mould) 36.92 54.67 43.33

Ton Tapp (kg/mould) 38.87 57.54 45.61

Core Weigth (kg/pce) 0.00 2.10 1.30

Difficulty 7.5% 7.5% 7.5%

Metal Loss 5.0%

Currency US $ 11500

Scrap Price 6790
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Beberapa istilah dalam rangkaian produksi pada perusahaan akan penulis

uraikan di bawah ini :

 Mould output : yaitu jumlah mould/cetakan yang dihasilkan per jam

 Casting weight : yaitu berat suatu jenis produk per pieces

 Cavity : yaitu jumlah pieces dalam satu mould/cetakan

 Production yield : yaitu estimasi untuk menentukan berapakah

persentase berat

 Mould weight : yaitu berat cetakan/mould

 Ton tap : yaitu jumlah seluruh besi yang dimasukan ke dalam proses

melting

 Core weight : yaitu berat core untuk membuat rongga atau lubang

dalam proses moulding / cetak

 Difficulty : yaitu tingkat kesulitan dalam melakukan proses produksi.

Difficulty ini bersifat estimasi yang dijadikan standar untuk setiap

jenis pesanan.

 Metal loss : yaitu jumlah metal yang hilang akibat proses pouring.

Loss dalam proses ini bias terjadi karena dalam penuangan logam ada

beberapa tetesan logam yang tumpah atau tidak tepat dalam

cetakannya.
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Sebelum melakukan perhitungan, penulis akan menjelaskan beberapa

data-data yang penulis berhasil kumpulkan selama masa penelitian. Data-data

tersebut berupa keterangan mengenai biaya penggunaan listrik, biaya tetap dari

penggunaan mesin-mesin, biaya transport dan packaging, data biaya-biaya bahan

baku dan harga untuk moulding, lining and core, biaya-biaya bahan tambahan

(additive material), serta biaya operasi. Beberapa data tidak dapat dihimpun

karena keterbatasan penulis dalam mendapatkan data lebih lanjut. Berikut

merupakan beberapa penjelasannya :

1. Penggunaan Listrik

Table 4.2
Biaya Penggunaaan listrik

PERHITUNGAN BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK
Rata-rata pemakaian Kwh/kg Tapp 1.200
Tarif   Rp / Kwh
- LWBP (Luar waktu beban puncak) 80% 439 360

- WBP (Waktu beban puncak) 20% 878 180

Tarif rata-rata Rp/kwh 539
Biaya Rp/kg Tapp Faktor Rp/kg Tapp
- FC 1.0 647
- FCD 1.2 777

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

Dalam proses produksi untuk ketiga produk di atas menggunakan

jenis material FC. Jadi angka yang digunakan dalam perhitungan

selanjutnya adalah FC seharga Rp 647,-/kg tap.

Luar waktu beban beban puncak ialah rentang waktu dimana

penggunaan listrik tidak banyak digunakan, dan waktu beban puncak

ialah ketika listrik banyak digunakan.
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2. Fixed Cost

Tabel 4.3
Produksi Mould Berdasarkan Mesin

MOULD OUTPUT HMP BMD DISA SINTO
Mould output / Jam 34 45 100 35
Jam / shift 7 7 7 7
Shift / Hari 1 1 1 1
Hari / Bulan 23 23 23 23
Shift / bulan 23.0 23.0 23.0 23.0
Mould output / Bulan 5,474 7,245 16,100 5,635

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

Tabel 4.4
Biaya Tetap Berdasarkan Mesin

FIXED COST HMP BMD DISA SINTO TOTAL
Labour Cost 62,608,279 276,317,369 219,885,925 256,085,253 814,896,826
Biaya Beban

Listrik 2,932,197 40,778,408 14,781,573 28,708,250 87,200,427

Depresiasi 3,593,926 78,384,895 98,884,454 12,237,541 193,100,816
Overhead +
Ind.Material 53,312,122 262,584,473 237,985,731 218,061,388 771,943,714

Total Cost 122,446,524 658,065,146 571,537,682 515,092,431 1,867,141,783
Cost / Mould 22,369 90,830 35,499 91,409

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

3. Biaya Transport dan Packaging

Tabel 4.5
Biaya Transportasi dan Packaging

Biaya sewa mobil Tronton / Rit 600,000
Harga pallet kayu / pcs 37,500 (2 kali pakai rusak)

Kat. I Kat. II Kat. III
Brake Drum
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Brake Drum Kat. I Kat. II Kat. III
- Kapasitas (Jlh Pallet) pcs 24 24 24
- Isi / Pallet pcs 160 54 20
- Jumlah Casting pcs 3,840 1,296 480
Biaya transportation Rp/pcs 156 463 1,250
Biaya packaging Rp/pcs 117 347 938

Fly Wheel
- Kapasitas (Jlh Pallet) pcs 24 24 24
- Isi / Pallet pcs 72 72 30
- Jumlah Casting pcs 1,728 1,728 720
Biaya transportation Rp/pcs 347 347 833
Biaya packaging Rp/pcs 260 260 625

Hub
- Kapasitas (Jlh Pallet) pcs 24 24 24
- Isi / Pallet pcs 320 100 48
- Jumlah Casting pcs 7,680 2,400 1,152

Kat. I Kat. II Kat. III
Biaya transportation Rp/pcs 78 250 521
Biaya packaging Rp/pcs 59 188 391
Disc Brake
- Kapasitas (Jlh Pallet) pcs 24
- Isi / Pallet pcs 240
- Jumlah Casting pcs 5,760
Biaya transportation Rp/pcs 104
Biaya packaging Rp/pcs 78
Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

4. Moulding and Core

Tabel 4.6
Biaya Moulding Material

Moulding Material Harga
lama

Perubahan
harga

Harga
taksiran FC FCD

Silica sand – fine 400 125 525 5.06% 5.06%
Silica sand-raw 385 140 525 6.47% 6.47%
Bentonite 1,773 3,287 5,060 3.77% 3.77%
Coal dust 2,818 3,182 6,000 0.56% 0.56%
Sedex 2400 600 3,000

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya
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Tabel 4.7
Biaya Pemakaian LPG

PEMAKAIAN LPG UNTUK CORE

Pemakaian 1 tabung ukuran 50 kg untuk 3,5 shift
Konsumsi
LPG/Core

Disc Brake Blow/shift 140 0.00204
Hub Blow/shift 100 0.00286

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

5. Material additive

Pada bagian additive material ini penulis tidak akan membahas

secara detail karena pemahaman lebih lanjut berada di luar dari

pembatasan masalah dalam penulisan penelitian ini. Penulis hanya

akan menyajikan inti dari additive material ini karena struktur

pembentuk unsur-unsur sudah merupakan formula atau rumusan pasti

dalam ilmu kimia untuk membentuk/mengambil unsur baru.

Tabel 4.8
Biaya additive material

Material
Additive

Harga
lama

Perubahan
harga

Harga
taksiran FC FCD

Arang batok 1,575 825 2,400 7.00% 7.60%

Carbuiser - 12,075 0.30% 0.30%

Silicon
carbide 7,727 10,673 18,400 1.09% 0.70%

Ferro silicon 8,100 12,025 20,125 1.64% 1.64%

Ferro
manganese 8,500 24,850 33,350 0.67% 0.28%

Cupper 62,500 (2,500) 60,000 0.28% 0.50%

Ferro
chrome 10,000 30,250 40,250 0.37% 0.00%

Timah putih 87,000 115,000 202,000 0.07% 0.00%
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Material
Additive

Harga
lama

Perubahan
harga

Harga
taksiran FC FCD

Ferro
magnesium

silicon
13,182 24,768 37,950 0.00% 1.80%

Innoculant 11,364 28,886 40,250 0.30% 0.40%

Slag removal 2,100 375 2,475 0.27% 0.27%

Temtip 24,000 4,400 28,400 0.03% 0.03%

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

6. Operating Expense

Tabel 4.9
Operating Expense

OPERATING EXPENSES 2010

- Sales Volume (kg) 15,679,000 Cost/kg

REVISI REVISI
- Selling & Marketing
Expenses (excl. Export &
Pack) 1,136,000,000 2,622,000,000 72 167
- Administration Expenses +
Interest 16,123,000,000 12,685,000,000 1,028 809

Total Operation expense 17,259,000,000 15,307,000,000 1,101 976

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

Dalam perhitungan sampai ke harga jual standar, dibagi dalam

beberapa bagian yaitu variable cost dan fixed cost yang terdiri dari

perhitungan melting, moulding ,core-making, finishing  Fixed cost yang

terdiri dari labor cost, cost load electricity, depresiasi, overhead.
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Tabel 4.10
Perhitungan Harga Pokok Produksi

Satuan Fly
wheel

Brake
Disc 15’’
Ventilated

Brake
disc BLM
ventilated

A. Variabe Cost
1. MELTING

RAW MATERIAL
-Steel Scrap Automotive (Press) Idr 57,179 58,608 46,458
(Berat casting x harga casting/kg)/ (1-material
loss)
(8 kg x Rp 6,790,-) / (1-0.05)
(8.2 kg x Rp 6,790,-) / (1-0.05)
(6.5 kg x Rp 6,790,-) / (1-0.05)
Total Raw Material Idr 57,179 58,608 46,458
Raw material/kg
Rp 57,179 / 8 kg
Rp 59,608 / 8,2 kg
Rp 46,458 / 6.5 kg

Rp/kg 7,147 7,147 7,147

ADDITIVE  MATERIAL
-Arang Batok Idr 1,415 1,450 1.149
% FC x harga taksiran x berat casting / 0,95
7% x Rp. 2,400 x 8 kg / 0.95
7% x Rp. 2,400 x 8.2 kg / 0.95
7% x Rp. 2,400 x 6.5 kg / 0.95
-Carburiser Idr 469 521 413
% FC x harga taksiran x Ton Tapp / 0.95
0,3 % x Rp. 12,075 x 38,87 kg / 0.95
0,3 % x Rp. 12,075 x 57.54 kg / 0.95
0,3 % x Rp. 12,075 x 45.61 kg / 0.95
-Silicon Carbide Idr 1,689 1,731 1,372
% FC x harga taksiran x berat casting / 0,95
1.09% x Rp. 18,400 x 8 kg / 0.95
1.09% x Rp. 18,400 x 8.2 kg / 0.95
1.09% x Rp. 18,400 x 6.5 kg / 0.95
-Ferro silicon Idr 2,779 2,849 2,258
% FC x harga taksiran x berat casting / 0,95
1,64% x Rp. 20,125 x 8 kg / 0.95
1,64% x Rp. 20,125 x 8.2 kg / 0.95
1,64% x Rp. 20,125 x 6.5 kg / 0.95
-Ferro Manganese Idr 1,894 1,942 1,539
% FC x harga taksiran x berat casting / 0,95
0.67% x Rp. 33,350 x 8 kg / 0.95
0.67% x Rp. 33,350 x 8.2 kg / 0.95
0.67% x Rp. 33,350 x 6.5 kg / 0.95
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Satuan Fly
wheel

Brake
Disc 15’’
Ventilated

Brake
disc BLM
ventilated

-Cupper Idr 1,421 1,457 1,155
% FC x harga taksiran x berat casting / 0,95
0.28% x Rp. 60,000 x 8 kg / 0.95
0.28% x Rp. 60,000 x 8.2 kg / 0.95
0.28% x Rp. 60,000 x 6.5 kg / 0.95
-Ferro Chrome Idr 1,266 1,298 1,028
% FC x harga taksiran x berat casting / 0,95
0.37% x Rp 40,250 x 8 kg / 0.95
0.37% x Rp 40,250 x 8.2 kg / 0.95
0.37% x Rp 40,250 x 6.5 kg / 0.95
-Timah Putih Idr 1,148 1,177 933
% FC x harga taksiran x berat casting / 0,95
0.07% x Rp 202,000 x 8 kg / 0.95
0.07% x Rp 202,000 x 8.2 kg / 0.95
0.07% x Rp 202,000 x 6.5 kg / 0.95
-Ferro Magnesium silicon Idr - - -
% FC x harga taksiran x Ton Tapp / 0.95
Namun tidak memakai unsure silicon dalam
produk ini.
-Innoculant Idr 1,564 1,737 1,377
% FC x harga taksiran x Ton Tapp / 0.95
0.3% x Rp 40,250 x38.87 kg / 0.95
0.3% x Rp 40,250 x 57.54 kg / 0.95
0.3% x Rp 40,250 x 46.51 kg / 0.95
-Slag removal Idr 87 96 76
% FC x harga taksiran x Ton Tapp / 0.95
0.27% x Rp 2,475 x 38.87 kg / 0.95
0.27% x Rp 2,475 x 57.54 kg / 0.95
0.27% x Rp 2,475 x 46.51 kg / 0.95
-Temtip Idr 110 123 97
% FC x harga taksiran x Ton Tapp / 0.95
0.03% x Rp 28,400 x 38.87 kg / 0.95
0.03% x Rp 28,400 x 57.54 kg / 0.95
0.03% x Rp 28,400 x 46.51 kg / 0.95
Total Additive Material Idr 13,843 14,380 11,399
Total Melting Material Idr 71,022 72,988 57,857
Total Raw Material + Total Additive Material
Rp 57,179 + Rp 13,843
Rp 58,608 + Rp 14,380
Rp 46,458 + Rp 11,399
Total Melting Material / berat Casting

Rp 71,022 / 8 kg
Rp 72,988 / 8.2 kg
Rp 57,857 / 6.5 kg

Rp/kg 8,878 8,901 8,901
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Satuan Fly
wheel

Brake
Disc 15’’
Ventilated

Brake
disc BLM
ventilated

2. MOULDING
-Silica Sand – Fine Idr 344 382 303
% FC x harga taksiran x ton tap / cavity
5.06% x Rp. 525 x 38.87 kg / 3
5.06% x Rp. 525 x 57.54 kg / 4
5.06% x Rp. 525 x 46.51 kg / 4
-Silica Sand – Raw Idr 440 489 387
% FC x harga taksiran x ton tap / cavity
6.47% x Rp 525 x 38.87 kg / 3
6.47% x Rp 525 x 57.54 kg / 4
6.47% x Rp 525 x 46.51 kg / 4
-Bentonite Idr 2,471 2,744 2,175
% FC x harga taksiran x ton tap / cavity
3.77% x Rp. 5,060 x 38.87 kg / 3
3.77% x Rp. 5,060 x 57.54 kg / 4
3.77% x Rp. 5,060 x 46.51 kg / 4
-Coal Dust Idr 435 483 383
% FC x harga taksiran x ton tap / cavity
0.56% x Rp. 6,000 x 38.87 kg / 3
0.56% x Rp. 6,000 x 57.54 kg / 4
0.56% x Rp. 6,000 x 46.51 kg / 4
-Sedex Idr 1,000 750 750
Harga taksiran / cavity
3000 / 3
3000 / 4
3000 / 4
Total Moulding Material Idr 4,691 4,848 3,999

3. CORE MAKING
-Resin Idr - 3,402 2,106
Harga core (taksiran) x core weight
Fly wheel tidak perlu
Rp. 1,620 x 2.1 kg
Rp. 1,620 x 1.3 kg
-LPG Idr - 1,040 1,040
Konsumsi LPG/Core x Harga Taksiran
Fly wheel tidak perlu
Rp. 364,000 x 0.002857
Rp. 364,000 x 0.002857
Total Core material Idr - 4,442 3,146

4. FINISHING
-Steel shoot Idr 860 881 699
% FC x biaya steel shoot x berat casting
0.89% x Rp 12,075 x 8 kg
0.89% x Rp 12,075 x 8.2 kg
0.89% x Rp 12,075 x 6.5 kg
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Satuan Fly
wheel

Brake
Disc 15’’
Ventilated

Brake
disc BLM
ventilated

-Grinding Wheel Idr 1,035 1,061 841
% FC x biaya gerinda x berat casting x (1-
difficulty)
0.008% x Rp 1,748,000 x 8 kg x  92.5%
0.008% x Rp 1,748,000 x 8.2 kg x 92.5%
0.008% x Rp 1,748,000 x 6.5 kg x 92.5%
Total Finishing Material Idr 1,895 1,942 1,539
TOTAL MATERIAL Idr 77,608 84,221 66,541
Total Melting+Moulding+Core
Making+Finishing
Rp 71,022 + Rp 4,691 + Rp 0 + Rp 1,895
Rp 72,988 + Rp 4,848 + Rp 4,442 Rp 1,942
Rp 57,857 + Rp 3,999 + Rp 3,146  + Rp 1,539
Material per Kilogram Rp/kg 9,701 10,271 10,237
Total Material / Berat Casting
Rp 77,608 / 8 kg
Rp 84,221 / 8.2 kg
Rp 66,541 / 6.5 kg
POWER & LIGHTING Idr 8,386 9,312 7,382
Biaya ton tapp/kg x ton tap / cavity
Rp 647 x 38,87 kg / 3
Rp 647 x 57,54 kg / 4
Rp 647 x 46.51 kg / 4
TOTAL VARIABLE COST Idr 85,994 93,533 73,922
Total material + Total power  & lightning
Rp 77,608 + Rp 8,386
Rp 84,221 + Rp 9,312
Rp 66,541 + Rp 7,382
Total variable cost / casting weight Rp/kg 10,749 11,406 11,373
Rp 85,994 / 8 kg
Rp 93,533 / 8.2 kg
Rp 73,922 / 6.5 kg

Satuan Fly
wheel

Brake disc
15’’

ventilated

Brake
Disc BLM
Ventilated

B.Fixed Cost
-Labor cost Idr 15,148 11,361 11,361
Biaya tenaga kerja di mesin / mould output
perbulan / jumlah cavity

Rp 256,085,253 / 5635 / 3
Rp 256,085,253 / 5635 / 4
Rp 256,085,253 / 5635 / 4
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Satuan Fly
wheel

Brake disc
15’’

ventilated

Brake
Disc BLM
Ventilated

-Cost Load Electricity Idr 1,698 1,274 1,274
Biaya beban listrik di mesin / mould output
perbulan / jumlah cavity
Rp 28,708,250 / 5635 / 3
Rp 28,708,250 / 5635 / 4
Rp 28,708,250 / 5635 / 4
-Depresiasi Idr 724 543 543
Beban depresiasi mesin / mould output
perbulan / jumlah cavity
Rp 12,237,541 / 5635 / 3
Rp 12,237,541 / 5635 / 4
Rp 12,237,541 / 5635 / 4
-Overhead Idr 12,899 9,674 9,674
Biaya overhead / mould output perbulan /
jumlah cavity
Rp 218,061,388 / 5635 / 3
Rp 218,061,388 / 5635 / 4
Rp 218,061,388 / 5635 / 4
Total Fixed Cost Idr 30,470 22,852 22,852
COGM (Variable + Fix) Idr 116,464 116,385 96,775
Rp 85,994 + Rp 30,470
Ro 93,533 + Rp 22,852
Rp 73,922 + Rp 22,852
COGM / kg Rp/kg 14,558 14,193 14,888
Rp 116,464 / 8 kg
Rp 116,385 / 8.2 kg
Rp 96,775 / 6.5 kg
C.Transportation & Packaging
Transportation - -
Packaging - -
Total Transportation & Packaging - -

Perusahaan Hicom-Malaysia tidak memasukkan biaya Transport dan

Packaging dalam pesanan mereka, dengan kata lain setelah produk fly wheel dan

disc brake ini selesai tidak dikirim langsung ke Malaysia.
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Satuan Fly
wheel

Brake
Disc 15’’
Ventilated

Brake
Disc BLM
Ventilated

D.Operating Expenses
- Selling & Marketing Expenses Idr 1,338 1,371 1,087
Biaya marketing (revisi) / sales volume tahun
2010 / berat casting
Rp 2,622,000,000 / 15,679,000 kg / 8 kg
Rp 2,622,000,000 / 15,679,000 kg / 8,2 kg
- Administration Expenses Idr 6,472 6,634 5,259
biaya administrasi (revisi) / sales volume tahun
2010 / berat casting
Rp 12,685,000,000 / 15,679,000 kg / 8 kg
Rp 12,685,000,000 / 15,679,000 kg / 8,2 kg
Total Operating Expenses 7,810 8,005 6,346
Selling & Marketing Expenses+
Administration Expenses
Rp 1,338 + Rp 6,472
Rp 1,371 + Rp 6,634
E.Cost of Goods Sold (COGS) Idr 124,274 124,391 103,121
COGS / Kg Rp/kg 15,534 15,170 15,865
Rp 124,274 / 8 kg
Rp 124,391 / 8.2 kg
F.Profit 15% 8,893 8,667 7,548
(COGM – total raw material)x15%
(Rp 116,464 – Rp 57,179)x15%
(Rp 116,385 – Rp 58,068)x15%
G.Difficulty Cost Idr 4,446 4,333 3,774
Tingkat kesulitan x (COGM-Total raw
material)
7,5% x (Rp 116,464 – Rp 57,179)
7,5% x (Rp 116,385 – Rp 58,068)
Harga Jual Standar Idr 137,613 137,391 114,442

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

Setelah melakukan perhitungan COGS di perusahaan, penulis ingin

membandingkan perhitungan berdasarkan teori job order costing , dimana

dalam penyajiannya terdiri dari tiga bagian yaitu direct material, direct labor,

dan overhead. Perhitungan ini menggunakan beberapa asumsi karena

keterbatasan penulis dalam memperoleh data.
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Berikut merupakan intisari perhitungan untuk ketiga produk di perusahaan :

Tabel 4.11
Perhitungan Total Manufacturing Cost di Perusahaan

Variable Cost Flywheel Brake Disc
1

Brake Disc
2

1. Melting 71022 72988 57857

2. Moulding 4691 4848 3999

3. Core making - 4442 3146

4. Finishing 1895 1942 1539

5. Power&Lighting 8386 9312 7382

Total VC 85994 93533 73922

Fixed Cost

1. Labor cost 15148 11361 11361

2. Cost load electricity 1698 1274 1274

3. Depresiasi 724 543 543

Fixed Cost

4. OH lainnya 12899 9674 9674

Total FC 30470 22852 22852

COGM 116464 116385 96775

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

Inti perbedaannya dengan teori perhtungan COGM terletak pada biaya

tenaga kerja yang dimasukkan sebagai fixed cost di perusahaan. Menurut teori itu

tidak benar, karena seharusnya biaya tenaga kerja dibebankan kepada biaya

variabel.
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Seharusnya biaya tenaga kerja dimasukkan sebagai variabel, maka jika

dilakukan perhitungan ulang berdasarkan teori, maka akan terlihat perbedaan

pada besar masing-masing COGM nya, walaupun sedikit. Karena keterbatasan

data, penulis mencoba menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Besarnya angka COGM mengindikasikan besarnya jumlah tenaga kerja

yang terlibat di dalam pembuatan masing-masing job, semakin besar

COGM nya maka semakin besar pula tenaga kerja yang digunakan

2. Patokan distribusi tenaga kerja berdasarkan proporsi COGM, dimana

tenaga kerja pada saat itu sebesar 615 orang

3. Rate gaji tenaga kerja sama rata

Tabel 4.12
Distribusi Komposisi Jumlah Pekerja Berdasarkan COGM

no Produk COGM Persentase (%) * Jumlah labor **

1 Fly Wheel 116464 35.33% 217 pekerja

2 Disc Brake 15” V 116385 35.31% 217 pekerja

3 Disc Brake BLM V 96775 29.36% 181 pekerja

Total 329635 100 % 615 pekerja

*. COGM 1 dibagi total COGM

Sumber : Olahan Penulis

**. Persentase dikali jumlah tenaga kerja (615orang)

Selanjutnya dengan asumsi nomer 3, maka rate gaji karyawan :

Total biaya labor ketiga produk pada perhitungan Perusahaan = Rp 37870,- / unit

Total Labor = 615
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:: Rp 37870,- / 615 orang = Rp 61,57 /orang/unit

Jadi tarif 1 pekerja untuk membuat 1 unit produk sebesar Rp 61,57,-

Tabel 4.13
Labor Cost- New

Produk Jumlah labor Tarif labor/unit Direct Labor
Cost

Fly Wheel 217 pekerja Rp 61,57 Rp 13361

Disc Brake 15” V 217 pekerja Rp 61,57 Rp 13361

Disc Brake BLM V 181 pekerja Rp 61,57 Rp 11144

Total 615 pekerja Rp 37866

Sumber : Olahan Penulis

Maka akan tampak perbedaan pada penyusunan perhitungan COGM
berdasarkan teori sebagai berikut :

Tabel 4.14
Perthitungan Total Maufacturing Cost-Theory-based

Direct Material Flywheel
Brake disc 15”

Ventilated
Brake Disc BLM

Ventilated

1. Melting 71022 72988 57857

2. Moulding 4691 4848 3999

3. Core making - 4442 3146

4. Finishing 1895 1942 1539

Direct Manufacturing Labor

5. Labor cost 13361 13361 11144

Manufacturing Overhead

6. Cost load electricity 1698 1274 1274

7. Depresiasi 724 543 543

8. OH lainnya 12899 9674 9674
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Manufacturing Overhead Flywheel
Brake disc 15”

Ventilated
Brake Disc BLM

Ventilated

9. Power&Lighting 8386 9312 7382

COGM theory-based 114676 118385 96557

COGM practical-based 116464 116385 96775

selisih 1788 -2000 218

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan perbandingan perhitungan di atas, terdapat perbedaan antara

perhitungan cogm berdasarkan teori dengan praktek di perusahaan, yang berdampak

pada perbedaan besar COGM (dengan syarat 3 asumsi sebelumnya).

4.6 Pembahasan

4.6.1 Penentuan Harga Pokok Produksi

Setelah menjabarkan perhitungan dari hasil penelitian dan keterangan yang

diperoleh, maka selanjutnya penulis akan membahas mengenai prosedur akumulasi biaya

produksi yang digunakan perusahaan untuk menghitung harga pokok produksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, prosedur akumulasi biaya

yang digunakan oleh perusahaan ialah job order costing method, yang terlihat dari cara

perusahaan mengakumulasikan unsur-unsur biaya produksi pada tiap-tiap pesanan.

Penetapan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan sudah sangat baik, karena

mengikuti perkembangan harga bahan baku walaupun perubahan untuk bahan baku steel

scrap ini relatif stabil. Dalam menetapkan harga penawaran kepada pelanggan/pemesan,

perusahaan terlebih dahulu melakukan perhitungan untuk jumlah bahan baku sehingga
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dapat dengan mudah bisa melakukan estimasi pemakaian bahan baku tersebut. Kebijakan

perusahaan mengenai gaji pegawai ditetapkan sesuai dengan tiap-tiap pekerjaan pada

mesin yang ditangani, jadi untuk setiap mesin biayanya bervariasi pula disesuaikan

dengan tingkat kesulitan dan bahayanya. Sedangkan untuk biaya produksi tidak langsung

/ overhead cost perusahaan membebankan kepada biaya overhead per item mould

(cetakan) dan beberapa sehubungan dengan perlengkapan tenaga kerja dan perusahaan

mengkategorikannya sebagai biaya tetap.

4.6.2 Peranan Job Order Costing Dalam Menetapkan Harga Pokok Produksi

Industri manufaktur merupakan industri yang memproses bahan mentah menjadi

barang jadi untuk kemudian dijual. Industri manufaktur di bidang pengecoran logam

merupakan bidang yang rumit karena untuk memproduksi suatu barang terdapat banyak

bahan-bahan campuran yang perlu ditelusuri untuk dapat mengetahui harga pokoknya.

Oleh karena itu berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Bakrie

Tosanjaya Tbk. , penulis berpendapat bahwa sangat tepat bila perusahaan menetapkan

metode Job order costing untuk menelusuri biaya dalam rangka menetapkan harga pokok

dan harga jual pesanannya.

Ketika terjadi kesepakatan sales contract, perusahaan melakukan kalkulasi harga

penawaran kepada pelanggan yang di dalamnya sudah termasuk harga pokok produksi

ditambah dengan laba serta factor lain yang mempengaruhi harga penawaran. Dengan

adanya perubahan harga pada bahan baku, fluktuasi kurs rupiah terhadap US$, bisa

dikendalikan dengan job order costing. Harga penawaran (taksiran) yang ditawarkan

akan direvisi dengan harga aktual selama proses produksi jika ada perubahan kenaikan /

penurunan bahan baku dan fluktuasi rupiah. Tujuan dari revisi ini agar harga yang

ditawarkan tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi sehingga perusahaan dapat
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bersaing di pasar yang semakin ketat. Ketika perusahaan dapat menentukan harga yang

tepat maka perusahaan dapat memenangkan pelanggan dapat bertahan dan terus

berkembang di pasar tersebut.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Bakrie

Tosanjaya, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Perusahaan mengelompokkan biaya berdasarkan variable dan fixed cost

untuk menentukan total biaya produksi, sedangkan pada teori perhitungan

COGM pada Job Order Costing Method biaya dikelompokan menjadi

Direct (Direct Material dan Direct Manufacturing Cost) dan Indirect

Cost (Manufacturing Overhead). Serta terdapat perbedaan pembebanan

biaya tenaga kerja pada teori dan praktek. Pada teori pembebanan biaya

tenaga kerja dimasukkan ke dalam direct manufacturing labor, sedangkan

pada perusahaan  biaya tenaga kerja dibebankan kepada fixed cost yang

berdampak harga pokok produksi pada perusahaan lebih mahal dari

perhitungan harga pokok produksi berdasarkan teori.

2. Perhitungan harga pokok produksi atas suatu pesanan pada PT. Bakrie

Tosanjaya yaitu dengan membebankan pada unsur-unsur biaya yang

terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap yang dibebankan kepada biaya

produksinya. Dengan demikian, manajemen dapat memantau realisasi

biaya produksinya dengan mudah sehingga dapat dijadikan sebagai alat
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pengendalian produksi pesanan yang bersangkutan dan pesanan-pesanan

lain yang memiliki spesifik yang serupa di masa yang akan datang.

3. Dengan menerapkan Job Order Costing maka pihak manajemen

perusahaan akan dapat mengetahui besarnya harga pokok pesanan,

dengan demikian perusahaan akan dapat  memprediksikan order pesanan

yang akan diterima atau ditolak karena manajemen telah mengetahui

harga pokok pesanan tersebut dari pesanan masa lalu dengan sedikit

pertimbangan perubahan harga, fluktuasi nilai rupiah dan sebagainya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas serta keterbatasan yang

dihadapi oleh penulis selama penelitian berlangsung, ada beberapa hal yang dapat

penulis sampaikan sebagai saran :

1. Dengan melihat sistem akumulasi biaya yang digunakan oleh PT.

Bakrie Tosanjaya yaitu job order costing untuk menentukan harga

pokok, penulis berpendapat bahwa penerapannya sudah dijalankan

dengan baik, namun sebaiknya dalam penyajian perhitungan harga

pokok produksi labor cost tidak dimasukkan ke fixed cost ,

melainkan dihitung di dalam variable cost atau dalam direct cost.
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2. Sebaiknya PT Bakrie Tosanjaya mengakumulasikan biaya sesuai

dengan teori perhitungan harga pokok produksi, karena dengan

mengimplementasikan perhitungan tersebut harga pokok produksi

akan menjadi lebih transparan, dan lebih bersaing di pasar.
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Lampiran 1 : Struktur Organisasi

Sumber : PT. Bakrie Tosanjaya

PRESIDEN
KOMISARIS

CHIEF EXECUTIVE
OFFICER

MANAGEMENT
IMPROVEMENT

SECRETARY

OPERATION FINANCE AND
ADMINISTRATION

FOUNDRY SHOP

SALES
AND MARKETING

MACHINE SHOP

INDUSTRIAL
ENGINEERING

PRODUCT QUALITY
ENGINEERING

DOMESTIC SALES

EXPORT SALES

BUSINESS DEV

CUSTOMER
SATISFACTION

FINANCE AND
ACCOUNTING

PROCUREMENT

INTERNAL
CONTROLLER

HR & GS

INFORMATION
TECHNOLOGY
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Lampiran 2 : Contoh produk PT Bakrie Tosanjaya Tbk

 Produk Otomotif

o Disc Brake

o FlyWheel
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 Produk Non Otomotif

Lampiran 3 : Customers PT Bakrie Tosanjaya
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