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Evaluasi Pcrcncanaan dan Pcngcndalian Harga Pokok Produksi Pada PT. 
DOK & Pcrkapalan Kodja Bahari ( Persero) Palembang. 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) membahas apakah pengalokasian dan 
penentuan harga pokok produksi telah dialokasikan secara efektif dan 2) 
mengevaluasi prosedur perhitungan harga pokok produksi pada PT. DOK & 
Perkapalan Kodja Bahari sesuai dengan konsep akuntansi biaya atau tidak. 

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa biaya produksi yang dibebankan 
dalam perhitungan harga pokok produksi adalah kurang tepat dikarenakan 
sebagian besar biaya langsung lainnya terjadi dalam rangka kegiatan produksi dan 
termasuk beban pemasaran. sehingga biaya ini dapat dikelompokkan sebagai 
biaya produksi tak langsung (overhead pabrik) dan sebagian lagi ke dalam beban 
pemasaran. Sedangkan adanya kesulitan dalam memisahkan biaya produksi tak 
langsung tetap dan biaya produksi tak langsung variabel mengakibatkan kesulitan 
dalam menentukan selisih biaya yang terjadi atas biaya ini. 

Untuk memperbaikinya, penulis menyarankan agar perusahaan lebih 
memfokuskan perencanaan dan pengendalian terhadap biaya-biaya yang 
jumlahnya besar dalam hal ini menyangkut upah tenaga kerja dan .. 
Dibutuhkannya pengalokasian harga pokok produksi secara tepat sesuai dengan 
konsep biaya sehingga pembebanan masing-masing biaya dapat dialokasikan 
secara benar dan pengendalian biaya dapat lebih efisien. 

Kata kunci : Harga Pokok Produksi dan Konsep Alokasi Biaya. 
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Evaluate of Planning am/ Conrolling Cost of Production at PT. DOK & 
Perkapala11 Kodja /Jahari ( Persero) Palemba11g 

ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) To discuss is there allocating and 
calculating in the cost of production are effectively andf 2) To evaluate 
calrnlating procedur in the cost of production at PT. DOK & Perkapalan Kodja 
Balwri ( Persero) Palembang according to concept of cost accounting or not. 

Research finding has shown that manufacturing cost in calculating cost of 
production is not exact because for the most direct cost be arise in production and 
including of marketing expenses until this cost can be classified to indirect 
production cost and marketing expenses. Meanwhile there is difficulty to 
classified of fixed indirect cost and variabel indirect cost caused problem appear 
in accounted of this cost 

In order to improve, the writer suuggest the company are most focused to 
planning and be control about cost esspecially that the total cost is higher such 
as wages and needed exactly allocating of the cost of production suitable on the 
concept of cost until each of cost can be allocated and controlled of cost can be 
efficiently. 

Key Words : Cost OJ Production, Allocating Concept of Cost 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada dasarnya semua prinsip-prinsip akuntansi dan prosedur-prosedur 

akuntansi berlaku pada perusahaan-perusahaan dagang maupun perusahaan 

manufaktur. Tetapi dalam prakteknya perusahaan-perusahaan manufaktur 

menghadapi masalah-masalah khusus dalam rangka perhitungan, pengendalian 

dan pelaporan biaya-biaya produksi dalam hal perencanaan dan pengendalian 

terhadap harga pokok produksi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan 

dan pengendalian atas biaya-biaya yang terkait dengan produksi barang dan jasa 

yang dilakukan oleh perusahaan guna memperoleh efisiensi dan efektivitas dalam 

hal pengeluaran biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas produksi dalam 

perusahaan yang nantinya dapat berpengaruh terhadap harga jual produk dan 

berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan yang akan digunakan untuk 

membiayai aktivitas operasionalnya dan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut. Dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ada, manajer 

seringkali dihadapkan pada masalah dalam rangka pencapaian visi dan misi 

perusahaan sehingga para manajer dituntut untuk menetapkan kebijakan dan 

strategi yang tepat dalam mencapai visi dan misi perusahaan. 

Kegiatan perusahaan merupakan serangkaian proses yang terus-menerus 

seperti pembelian bahan baku. membayar upah dan mengeluarkan biaya-biaya 

lainnya untuk menghasilkan produk jadi. Dalam perusahaan, kegiatan mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi disebut dengan kegiatan produksi. Agar kegiatan 



produksi tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan-hambatan maka 

diperlukan perencanaan dan pengendalian terhadap pengeluaran biaya-biaya yang 

berkaitan dalam proses produksi. Agar perencanaan dan pengendalian terhadap 

biaya produksi maka dibutuhkan informasi dan data-data yang sistematis dan 

komparatif. Dengan data biaya yang komparatif dimaksudkan untuk melakukan 

perbandingan antara data dimasa lalu dengan sasaran yang telah ditentukan. 

PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkapalan khususnya di bidang 

perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung 

dan konstruksi bangunan lepas pantai serta pekerjaan di bawah air. PT. Dok & 

Perkapalan Kodja Bahari (Persero) juga melakukan pembangunan kapal-kapal 

baru dan konstruksi beton yang menggunakan bahan-bahan penunjang guna 

memproduksi kapal-kapal sesuai dengan kebutuhan pesanan. 

Kegiatan operasional PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 

cukup berkembang dan luas, sehingga kegiatan-kegiatannya cukup banyak dan 

beragam. Dalam keadaan demikian perusahaan mengalami kesulitan dalam 

mengurus berbagai masalah yang ada dalam perusahaan, tem1asuk masalah 

perencanaan dan pengendalian biaya serta klasifikasi biaya yang berkaitan dalam 

proses produksi perusahaan. Perencanaan dan pengendalian harga pokok produksi 

secara efektif dan efisien sangatlah penting karena merupakan salah satu dasar 

dalaam penentuan harga jual dan mempengaruhi penjualan yang akhirnya 

berdampak terhadap laba perusahaan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan 

perusahaan maka diperlukan suatu perencanaan, pengendalian serta pengawasan 

yang efektif terhadap biaya-biaya produksi yang berhubungan dengan harga 



pokok produksi serta evaluasi terhadap prosedur penentuan harga pokok produksi 

yang sistematis, ef ektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Perencanaan dan pengendalian terhadap harga pokok produksi diperlukan 

untuk menentukan harga jual produk yang dihasi lkan agar mampu bersaing 

terhadap perusahaan lain. Dalam menentukan harga pokok produksi maka 

dibutuhkan informasi tentang biaya yang relevan yang sangat berguna dalam 

pengambilan keputusan berkenaan dengan peningkatan produksi dan penjualan. 

Pengendalian digunakan dalam mengendalikan biaya-biaya yang berkaitan dengan 

harga pokok produksi yang berdampak pada tingkat harga jual suatu produk yang 

dihasilkan. 

Dalam kaitannya dengan aktivitas operasi perusahaan, seorang manajer 

membutuhkan informasi mengenai setiap kejadian atau masalah-masalah yang 

berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya yang berhubungan dengan 

aktivitas produksi suatu perusahaan. Oleh karenanya akuntansi biaya dan 

akuntansi manajemen merupakan ilmu akuntansi yang menyediakan informasi 

terhadap biaya dan analisis biaya yang nantinya digunakan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam ha! ini manajer dalam pengambilan keputusan.Menurut 

Mulyadi dalam bukunya Analisis Biaya dan Penentuan Harga Pokok memberikan 

pengertian tentang akuntasi biaya sebagai berikut : 

"Akuntansi biaya (Mulyadi. l 993: l) adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan 

produk aiau penyerahan jasa dengan cara tertentu. serta penafsiran terhadap 

hasilnya." · 

.., 
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Akuntansi biaya mengukur biaya sesuai dengan rencana-rencana dan 

kebutuhan-kebutuhan manajemen.Biaya-biaya harus didasarkan atas fakta-fakta 

yang relevan, diamati dan diukur secara cermat untuk memungkinkan manajer 

dalam mengambil keputusan yang tepat dan akurat. 

Dalam menentukan dan mengukur harga pokok produksi , dikenal 2 sistem 

perhitungan harga pokok produksi yaitu berdasarkan : 

l. Harga Pokok Historis 

Merupakan suatu sistem dimana biaya-biaya dikumpulkan pada waktu biaya

biaya itu dikeluarkan kemudian disajikan setelah operasi-operasi produksi 

selesai atau jasa-jasa diberikan. 

2. Harga Pokok Standar 

Merupakan suatu sistem dimana biaya-biaya ditetapkan lebih dahulu (dimuka) 

sebelum produksi dimulai. 

Untuk membantu manajer dalam melakukan penentuan terhadap harga 

pokok suatu produk maka setiap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

harus dicatat dan digolongkan menurut klasifikasi biayanya. Penentuan harga 

pokok dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam aktivitas operasionalnya secara lebih efektif 

dan efisien. 

Dalam perusahaan dikenal berbagai macam biaya-biaya yang bterkait 

dengan aktivitas proses produksi dan non produksi. Data-data mengenai biaya 

dicatat sesuai dengan konsep biaya menurut akuntansi yang nantinya akan 

dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan dalam 

mengambil keputusan dalam rangka proses pengendali:111 clan perencanaan dan 
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membutuhkan kordinasi terhadap fungsi-f ungsi lainnya yang berhubungan dengan 

akuntasi biaya sehingga nantinya dapat dibentuk bidang-bidang khusus yaitu 

perencanaan dan analisa biaya dan aktivitas-aktivitas akuntansi umum. 

Biaya-biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan dikelompokkan menjadi : 

1. Menurut sifat dari pos biaya 

2. Dihubungkan dengan periode akuntansi dimana biaya-biaya itu 

dikeluarkan. 

3. menurut kecenderungan untuk berubah, sesuai dengan perubahan volume 

atau aktivitas. 

4. Menurut hubungannya dengan produk. 

5. Menurut hubungannya dengan bagian-bagian produksi. 

6. Untuk perencanaan dan pengendalian. 

7. Untuk proses analisa. 

Dengan melihat bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam 

penentuan biya-biaya yang digolongkan dalam perhitungan harga pokok sehingga 

berdampak pada pembebanan yang tinggi terhadap perhitungan harga pokok 

produksi yang mempengaruhi harga jual produk serta nantinya berpengaruh 

terhadap timgkat penjualan dan pada akhirnya akan berdampak terhadap laba 

yang diperoleh oleh perusahaan. Maka penulis memilih judul 

" Evaluasi Pcrencanaan dan Pengendalian Harga Pokok Produksi pada PT. 

Dok & Pcrkapalan Kodja Bahari (Perscro) Palembang." 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana prosedur perhitungan harga pokok Produksi pada PT. Dok & 

Perkapalan Kodja Bahari (Persero)? 

2. Apakah komponen harga pokok produksi pada PT. Dok & Perkapalan Kodja 

Bahari (Persero) telah dialokasikan dengan benar? 

3. Bagaimana pengaruh perencanaan dan pengendalian harga pokok produksi 

terhadap penjualan dan penetapan laba yang dihasilkan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan informasi pengalokasian dan penentuan harga pokok pada 

PT. Kodja Bahari telah dialokasikan secara efektif. 

2. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa prosedur perhitungan harga 

pokok pada PT. Kodja Bahari sesuai dengan konsep akuntansi biaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

bcrikut : 

I. Bagi penulis. 

Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi penulis terutama 

bidang akuntansi. 
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2. Bagi objek penelitian. 

Hasil penelitian akan memberi informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan khususnya pihak menajemen. 

3. Bagi pihak lain. 

Memberikan informasi dan pengetahuan tambahan kepada pihak lain dalam 

menentukan harga pokok produksi. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari 

Palembang, dimana PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Palembang merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan dan pembuatan kapal 

dengan berbagai jenis dan ukuran yang bertempat di palembang. 

Sehubungan dengan hal diatas, pembahasan hanya dibatasi pada 

pengalokasian biaya-biaya produksi dan berbagai unsur-unsur dalam perhitungan 

harga pokok produksi seperti bahan baku, upah tenaga kerja langsung dan biaya 

tidak langsung pada aktivitas produksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari 

(Persero) Palembang. 

1.5.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 

Cabang Palembang berlokasi dijalan Ali Gatmir llir No. 7 Palembang yang 

bergerak di bidang pembangunan dan konstruksi khususnya di bidang 
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perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung 

dan konstruksi bangunan lepas pantai serta pekerjaan di bawah air. 

1.5.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Penelitian Lapangan ( Field Research), dengan melakukan observasi 

langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dilakukan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan, dilakukan untuk mendapatkan informasi 

langsung dari pihak-pihak yang dibutuhkan, dilakukan untuk mendapatkan 

informasi langsung dari pihak - pihak y~ng bersangkutan dalam penelitian ini, 

yaitu melalui wawancara, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan topik kepada sumber yang dapat dipercaya yang dilakukan 

pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Palembang. 

1.5.4 Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari 

sumber eksternal dan merupakan data sekunder (secondary data), yang diperoleh 

pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Palembang. 

1.5.5 Tehnik Analisis Data 

Dalam penulisan skripsi ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan memusatkan perhatian pada masalah 

yang ada atau elemen yang satu dengan yang lainnya dan menganalisa data yang 

bebrbentuk angka-angka. Kemudian mcnganalisa dan ditarik suatu kesimpulan 
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yang tidak menyimpang dari tujuan penulisan skripsi ini. Penulis juga 

mcnggunakan cara berpikir deduktif dalam penganalisaan, yaitu cara yang dimulai 

dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian khusus. 

1.6 Sistcmatika Pcmbahasan 

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa 

sub bab dan setiap bab saling berhubungan satu sama lainnya sehingga 

membentuk satu kesatuan yang lengkap. Secara singkat urutan bab-bab tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum skripsi ini yang meliputi 

latar belakang,perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini diuraikan teori-teori pendukung yang terkait 

dengan permasalahan penelitian ini. dan hipotesis dalam penelitian 

ini. 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini, diuraikan temang sejarah berdirinya perusahaan, 

struktur organisasi. pembagian tugas serta tanggungjawab, struktur 

organisasi, serta perlakuan perusahaan atas alokasi biaya produksi 

dalam perhitungan harga pokok produksi. 
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BABIV 

BAB V 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang masalah yang terkait dengan alokasi 

biaya dan perhitungan harga pokok produksi pada PT. Dock Kodja 

Bahari Palembang, apakah sesuai dengan konsep perhitungan 

harga pokok berdasarkan akuntansi biaya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan 

saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis. Kesimpulan yang 

diberikan merupakan rangkuman dari hasil analisis pembahasan 

penelitian yang dilakukan, serta rekomendasi yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi perusahaan khususnya dan pihak

pihak lain pada umumnya. 
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