
ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING PADA INDUSTRI KECIL 

(STUDI KASUS UKM KERIPIK SINGKONG) DI PEKANBARU 

 

Irawati dan Andy Sutrisno 

 

Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia 
 

Abstract:This study aims to analyze the cost of production of chips singkong in 

Pekanbaru city and determine the profit obtained by the full costing method. The study 

was conducted on keripik singkong ARINI is located at Jl. Arengka I, No. 44 F, 

Soekarno-Hatta, Pekanbaru, keripik singkong SURABAYA 99 on Jl. Surabaya, No. 16 

C, Sudirman Pekanbaru, keripik singkong IBU SUMIARTI on Jl. Teratai, No. 8 C, 

Pekanbaru, keripik UBI SINGKONG on Jl. Riau Ujung, No. 11 B, Pekanbaru. This 

business is engaged in manufacturing household making cassava chips. The results 

showed that keripik singkong ARINI business, keripik singkong Surabaya 99, keripik 

singkong IBU SUMIARTI, keripik UBI SINGKONG, just do the calculation method of 

the cost of production with the company. Not all factory overhead costs included in the 

calculation of production costs. And where there is no calculation of the cost of 

machinery and equipment maintenance and depreciation of equipment, machinery and 

buildings. Then the calculation of the cost of production by using the full costing 

method in which the calculations are specified separately according to their respective 

sections. The results showed that keripik singkong ARINI business, keripik singkong Surabaya 

99, keripik singkong IBU SUMIARTI, keripik UBI SINGKONG, just do the calculation method 

of the cost of production with the company. Not all factory overhead costs included in the 

calculation of production costs. And where there is no calculation of the cost of machinery and 

equipment maintenance and depreciation of equipment, machinery and buildings. Then the 

calculation of the cost of production by using the full costing method in which the calculations 

are specified separately according to their respective sections.  
Keywords: Cost of Production, Income, Full Costing, Cost of Raw Materials,    

Labor Costs, Factory Overhead. 

 

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harga pokok produksi produk 

keripik singkong di kota pekanbaru serta menentukan laba yang diperoleh dengan cara 

metode full costing.Penelitian dilakukanpada keripik singkong ARINI yang beralamat 

di Jl. Arengka I, No. 44 F, Soekarno-Hatta, Pekanbaru, keripik singkong SURABAYA 

99 di Jl. Surabaya, No. 16 C, Sudirman, Pekanbaru, keripik singkong IBU SUMIARTI 

di Jl. Teratai, No. 8 C, Pekanbaru, keripik UBI SINGKONG di Jl. Riau Ujung, No. 11 

B, Pekanbaru. Usaha ini bergerak di bidang industri rumah tangga yang membuat 

keripik singkong. Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha keripik singkong ARINI, keripik 

singkong SURABAYA 99, keripik singkong IBU SUMIARTI, keripik UBI SINGKONG, 

hanya melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan metode perusahaan. Tidak semua 

biaya overhead pabrik dimasukan dalam perhitungan biaya-biaya produksinya. Dan dimana 

tidak ada perhitungan mengenai biaya perawatan mesin dan peralatan serta penyusutan 

peralatan, mesin, dan bangunan. Maka dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full costing dimana perhitungan dirincikan secara terpisah menurut 

bagian masing-masing. 
Kata Kunci : Harga Pokok Produksi, Laba, Full Costing, Biaya Bahan Baku,  

                       Biaya Tenaga Kerja, Biaya Overhead Pabrik.



Menurut Kementrian Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(Menegkop dan UKM), Usaha Kecil 

dan Menengah disingkat dengan 

UKM adalah sebuah istilah yang 

mengacu ke jenis usaha kecil yang 

memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 200.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha dan usaha yang berdiri 

sendiri.Menurut Keputusan Presiden 

RI no. 99 tahun 1998 pengertian 

Usaha Kecil adalah: “Kegiatan 

ekonomi rakyat yang berskala kecil 

dengan bidang usaha yang secara 

mayoritas merupakan kegiatan usaha 

kecil dan perlu dilindungi untuk 

mencegah dari persaingan usaha yang 

tidak sehat.” Menurut UU No 20 

Tahun 2008 ini, yang disebut dengan 

Usaha Kecil adalah entitas yang 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

 kekayaan bersih lebih dari Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; 

dan  

 Memiliki hasil penjualan tahunan 
lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

 Kondisi perekonomian yang 

tidak menentu,membuat usaha kecil 

menengah menjadi wahana yang baik 

bagi penciptaan lapangan pekerjaan 

yang produktif karena kebanyakan 

para pengusaha kecil dan menengah 

berangkat dari industri keluarga atau 

rumahan.Dengan demikian 

konsumennya pun berasal dari 

kalangan menengah 

kebawah.Pesatnya pertumbuhan pada 

dunia industri akan meningkatkan 

persaingan yang ketat antar 

perusahaan. Masing-masing 

perusahaan akan berkompetisi untuk 

menghasilkan produk-produk 

berkualitas dengan harga yang cukup 

bersaing dan berusaha memiliki 

strategi dan metode yang tepat agar 

visi tetap tercapai yaitu keuntungan 

atau laba. 

Keripik singkong 

ARINI,keripik singkong 

SURABAYA 99, keripik singkong 

IBU SUMIARTI, keripik UBI 

SINGKONG, merupakan usaha kecil 

yang bergerak dalam bidang produksi 

keripik singkong dan melakukan 

produksi setiap hari. Dalam 

melakukan perhitungan harga pokok 

produksi keripik singkong 

ARINI,keripik singkong 

SURABAYA 99, keripik singkong 

IBU SUMIARTI, keripik UBI 

SINGKONG, masih menggunakan 

metode yang sangat sederhana 

sehingga masih ada biaya overhead 

yang digunakan untuk memproduksi 

keripik singkong namun belum 

dimasukan ke dalam komponen biaya 

produksi. Hal ini karena kurang 

terperincinya biaya overhead pabrik 

yang digunakan dalam menghitung 

biaya produksi. 

UKM pada umumnya termasuk 

keripik singkong ARINI, keripik 

singkong SURABAYA 99, keripik 

singkong IBU SUMIARTI, keripik 

UBI SINGKONG, belum melakukan 

pengendalian yang tepat pada 

perhitungan biaya produksi dimana 

biasanya UKM menghitung biaya 

produksi dengan metode tradisional.  

Untuk menghindari terjadinya 

kesalahan dalam perhitungan biaya 

produksi dan agar menghasilkan 

biaya yang efisien diperlukan suatu 



metode yang baik.Metode yang tepat 

digunakan dalam menghitung biaya 

produksi tersebut ialah metode full 

costing. Dengan demikian maka 

perusahaan akan memperoleh biaya 

yang akurat serta dapat menetapkan 

harga jual yang lebih kompetitif. 

Menurut Mulyadi (2009:17-18) 

Full Costing adalah “Metode 

penentuan harga pokok produksi, 

yang membebankan seluruh biaya 

produksi, yang terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik, 

baik yang berperilaku variabel 

maupun tetap ditambah dengan biaya 

nonproduksi (biaya pemasaran dan 

biaya administrasi dan umum)”. 

Setelah disurvei keripik 

singkong dikota Pekanbaru, ada 

sekitar 23 usaha industri yang 

bergerak di bidang keripik singkong. 

Ada sekitar 7 usaha industri keripik 

singkong, yang didalam 1 gerobak 

hanya ada keripik singkong rasa asin. 

Terdapat 4 variasi harga dari ke-7 

usaha industri keripik singkong 

tersebut. 

Berikut ini adalah tabel harga 

jual keripik singkong yang diambil 

dari beberapa UKM di Pekanbaru 

yang telah disurvey : 

Tabel. 1. 

Daftar Perbandingan Harga Jual 

Keripik Singkong di Pekanbaru 

Sumber : Data Olahan, 2013 

Perbedaan harga jual ini 

disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti pembebanan biaya, perbedaan 

harga bahan baku, ataupun 

perhitungan harga pokok produksi 

yang kurang akurat seperti kurangnya 

biaya yang seharusnya dimasukkan 

kedalam produk tersebut. Perhitungan 

harga pokok produksi merupakan 

semua biaya produksi yang digunakan 

untuk memproses suatu bahan baku 

hingga menjadi barang jadi dalam 

suatu periode tertentu. UKM 

seringkali kurang akurat dalam 

menentukan harga jual produknya, 

khususnya UKM yang bergerak di 

bidang manufaktur. Hal ini 

dikarenakan kurangnya SDM yang 

mempunyai skill akuntansi. 

Kesalahan dalam perhitungan harga 

pokok produksi yang dihasilkan 

seringkali menyebabkan harga jual 

yang ditetapkan terlalu rendah atau 

terlalu tinggi. Hal ini berdampak pada 

tidak sesuainya keuntungan yang 

diharapkan dengan keuntungan yang 

sebenarnya diperoleh. 

               Tabel.2. 

Pra-Riset Terhadap Keripik 

Singkong yang Terdapat Di Kota 

Pekanbaru 

Dari tabel.2. Kita dapat melihat 

jumlah responden ada 10 orang, ada 4 

responden yang menyukai keripik 

singkong ARINI, tiga responden 

menyukai keripik singkong 

SURABAYA 99, 1 responden 

menyukai keripik singkong IBU 

SUMIARTI, dan 2 responden 

menyukai keripik UBI SINGKONG. 

No. Pedagang Alamat 

Harga Jual  

Per ¼ Kg 

1. Keripik Singkong  

ARINI 

Jl.  

Arengka I 

Rp. 

7.500.00,- 

2. Keripik Singkong  

SURABAYA 99 

Jl.  

Surabaya 

Rp. 

8.000.00,- 

3. Keripik Singkong  

IBU SUMIARTI 

Jl.  

Teratai 

Rp. 

8.500.00,- 

4. Keripik  

UBI SINGKONG 

Jl. Riau 

Ujung 

Rp. 

9.000.00,- 

Nama Perusahaan A S.99 I.S U.S 

Jumlah Responden 4 3 1 2 

Sumber : Data Olahan 2014 



Pembuatan keripik singkong ini 

merupakan salah satu cara 

pengolahan ubi kayu untuk 

menghasilkan suatu produk yang 

relatif awet dengan tujuan untuk 

menambah jenis produk yang 

dihasilkan (Prasasto, 2008). 

Usaha keripik singkong 

ARINI,keripik singkong 

SURABAYA 99,keripik singkong 

IBU SUMIARTI,keripik UBI 

SINGKONG, belum melakukan 

perhitungan biaya produksi dengan 

benar, Usaha keripik singkong 

ARINI,keripik singkong 

SURABAYA 99,keripik singkong 

IBU SUMIARTI,keripik UBI 

SINGKONG hanya menghintung 

harga pokok produksi dengan cara 

metode perusahaan. Keripik Singkong 

ARINI,keripik singkong 

SURABAYA 99,keripik singkong 

IBU SUMIARTI,keripik UBI 

SINGKONG dalam perhitungan HPP 

terdapat biaya overhead yang tidak 

dimasukkan dalam perhitungan 

seperti biaya perawatan mesin dan 

peralatan serta beban penyusutan 

mesin, peralatan dan penyusutan 

bangunan yang sebagaimana 

seharusnya dimasukkan kedalam 

biaya overhead tersebut, seharusnya 

menyebabkan perbedaan pada 

perhitungan harga pokok produksi 

karena, terdapat biaya overhead yang 

tidak dimasukkan dalam perhitungan 

seperti biaya perawatan mesin dan 

peralatan serta beban penyusutan 

mesin, peralatan dan penyusutan 

bangunan. 

Tujuan Penelitian ini Untuk 

mengetahui perhitungan harga pokok 

produksi keripik singkong dengan 

metode perusahaanyang diterapkan 

Usaha keripik singkong ARINI, 

keripik singkong SURABAYA 99, 

keripik singkong IBU SUMIARTI, 

keripik singkong UBI 

SINGKONG.Untuk mengetahui 

perhitungan harga pokok produksi 

keripik singkong dengan 

menggunakan metode Full 

Costing.Untuk mengetahui perbedaan 

perhitungan harga pokok produksi 

keripik singkong yang diterapkan 

perusahaan dengan metode Full 

Costing. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Usaha Kecil Menengah  

Menurut Biro Pusat Statistik 

(BPS), usaha kecil adalah perusahaan 

dengan jumlah tenaga kerja 1-4 

orang, yang digolongkan sebagai 

industri kerajinan dan rumah tangga, 

tenaga kerja 5-19 orang sebagai 

industri kecil, perusahaan dengan 

tenaga kerja 20-99 orang sebagai 

industri menengah, dan usaha dengan 

tenaga kerja lebih dari 100 orang 

sebagai industri besar.  

Konsep dan Pengertian Biaya 

Menurut Mulyadi (2005:8), 

berpendapat bahwa biaya merupakan 

pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau yang mungkin akan 

terjadi untuk tujuan tertentu.  

Terdapat empat unsur pokok 

dalam definisi biaya tersebut, yaitu :  

 Biaya merupakan sumber ekonomi  

 Diukur dalam satuan uang  

 Yang telah terjadi atau yang secara 

potensial akan terjadi  

 Pengorbanan tersebut untuk tujuan 
tertentu. 

 



Klasifikasi Biaya  

Klasifikasi atau penggolongan 

adalah proses mengelompokkan 

secara sistematis atas keseluruhan 

elemen yang ada  ke dalam golongan-

golongan tertentu yang lebih ringkas 

untuk memberikan informasi yang 

lebih mempunyai arti atau lebih 

penting. 
 

Pengertian Harga Pokok Produksi   

Menurut Hansen dan Mowen 

(2006:53), harga pokok produksi 

adalah total biaya barang yang 

diselesaikan selama periode berjalan. 

Biaya yang hanya dibebankan ke 

barang yang diselesaikan adalah biaya 

manufaktur bahan langsung, tenaga 

kerja langsung dan overhead. 

Menurut Mulyadi (2007:16), 

harga pokok produksi dalam 

pembuatan produk terdapat dua 

kelompok biaya yaitu biaya produksi 

dan biaya nonproduksi. Biaya 

produksi merupakan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam pengolahan bahan 

baku menjadi produk, sedangkan 

biaya nonproduksi merupakan biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan nonproduksi, seperti 

kegiatan pemasaran dan kegiatan 

administrasi umum. Biaya produksi 

membentuk harga pokok produksi, 

yang digunakan untuk menghitung 

harga pokok produk yang pada akhir 

periode akuntansi masih dalam 

proses. Biaya nonproduksi 

ditambahkan pada harga pokok 

produksi untuk menghitung total 

harga pokok produk. 

 

Manfaat Informasi Harga Pokok 

Produksi 

Menurut Hansen dan Mowen 
(2009:162), harga pokok produksi 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Biaya dari bahan baku 

langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung pada produk dengan 

penelusuran langsung dengan 

dibebankan biaya overhead pabrik 

dengan menggunakan penelusuran 

penggerak dan alokasi.” 

 

Unsur - Unsur Harga Pokok 

Produksi 

Menurut Sunarto (2003:5), 

Biaya bahan baku merupakan harga 

pokok bahan yang dipakai dalam 

untuk membuat barang. Biaya ini 

merupakan pengeluaran yang 

dilakukan untuk pemakaian bahan 

baku produksi utama yang terkait 

langsung dengan produk yang 

dihasilkan. Harga pokok bahan baku 

terdiri dari harga beli, biaya angkutan, 

dan biaya-biaya lainnya yang 

dikeluarkan untuk menyiapkan bahan 

baku tersebut siap dipakai. Jadi harga 

pokok bahan baku bukan hanya harga 

yang tercantum pada faktur 

pembelian (harga beli). 

Metode Pengumpulan Biaya 

Produksi 

Menurut Mulyadi (2005:16), 

pengumpulan harga pokok produksi 

sangat ditentukan oleh cara produksi 

secara garis besar, cara memproduksi 

produk dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu produk atas dasar 

pesanan dan produk atas dasar massa 

atau proses. 

Metode Penentuan Biaya Produksi 

Metode penentuan biaya 

produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya 

ke dalam kos produksi (Mulyadi, 

2005:17). Dalam memperhitungkan 

unsur-unsur biaya ke dalam kos 

produksi, terdapat dua pendekatan 

yaitu : 



 

 Kalkulasi biaya penuh (Full 

Costing)  

Menurut Mulyadi (2005:17), 

full costing merupakan metode 

penentuan biaya produksi yang 

memperhitungkan semua unsur 

biaya produksi ke dalam biaya 

produksi yang terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead 

pabrik, baik yang berperilaku 

variabel maupun tetap. 

Berikut adalah metode 

penentuan harga pokok produksi 

menurut Mulyadi (2005:122) 

dengan menggunakan metode Full 

Costing 

Sumber : Mulyadi (2005:122) 
 

Berdasarkan cara perhitungan di 

atas dapat dilihat bahwa metode Full 

Costing memasukan semua unsur 

biaya baik yang bersifat tetap maupun 

tidak tetap (Variable). 

 

 Variabel costing   

Menurut Mulyadi (2005:122), 

Variable costing merupakan 

metode penentuan harga pokok 

produksi yang hanya 

membebankan biaya-biaya 

produksi variabel saja ke dalam 

harga pokok produk ke dalam 

harga pokok, yang terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja variabel, dan biaya overhead 

pabrik variabel. 

Jadi Variable Costing 

merupakan metode penentuan 

harga pokok produksi yang hanya 

memasukkan biaya yang bersifat 

tidak tetap (Variable ). 

Berikut adalah metode 

penentuan harga pokok produksi 

menurut Mulyadi (2005:122) 

dengan menggunakan metode 

Variable Costing : 

Sumber : Mulyadi (2005:122) 

Berdasarkan cara perhitungan di 

atas dapat dilihat bahwa metode 

Variable Costing hanya 

memasukkan biaya yang bersifat 

tidak tetap (Variable). 

Pengertian Harga Jual 

Harga jual adalah jumlah 

moniter yang dibebankan oleh suatu 

unit usaha kepada pembeli atau 

pelanggan atas barang atau jasa yang 

di jual atau diserahkan. Supriyono 

“Akuntansi Manajemen” (1991:32). 

 

Tujuan penetapan harga jual 

produk 

4 (Empat) tujuan penetapan 

harga jual. Menurut Simamora 

(2000:575). Antara lain sebagai 

berikut : 

 Memaksimalkan Laba atau 

Keuntungan. 

 Memaksimalkan Pendapat Demi 
mendapatkan pertumbuhan pasar. 

 Memaksimalkan Pangsa Pasar. 

 Kepemimpinan Mutu. 

 

Perencanaan Laba 

Biaya bahan baku   xxx  

Biaya tenaga kerja langsung  xxx 

Biaya overhead pabrik variabel xxx 

Biaya overhead pabrik tetap  xxx 

Harga Pokok Produksi   xxx  

Biaya bahan baku   xxx  

Biaya tenaga kerja variabel xxx 

Biaya overhead pabrik variabel xxx 

Harga Pokok Produksi   xxx  



“Perencanaan laba merupakan 

proses pembuatan rencana kerja untuk 

jangka waktu satu tahun yang 

dinyatakan dalam satuan moneter dan 

satuan kuantitatif yang lain”. Mulyadi 

“Akuntansi Manajemen” (2001:448) 

Perencanaan laba yang baik dan 

cermat tidak mudah karena teknologi 

berkembang dengan cepat, oleh 

karena itu manajemen harus membuat 

alternatif-alternatif pembuatan 

rencana laba agar perencanaan laba 

dapat berjalan dengan baik. 

Metode yang  digunakan dalam 

Penetapan Harga Jual 

Dalam penetapan harga jual 

produk tidak jarang perusahaan yang 

bergerak dalam perusahaan dagang 

atau manufaktur biasanya menejemen 

perusahaan memerlukan informasi 

biaya yang digunakan aktivitas 

perusahaan sebagai dasar untuk 

penetapan harga jual produk. Dimana 

ditentukan berdasarkan jumlah biaya 

per satuan produk yang keluar 

ditambah dengan keuntungan yang 

diharapkan. Ada beberapa metode 

penentuan harga dengan pendekatan 

biaya : 

 Penentuan Harga Biaya Plus (Cost 
Plus Pricing Method) 

Dengan methode ini, 

hargajual per unit ditentukan 

dengan menghitung jumlah seluruh 

biaya per unit ditambah jumlah 

tertentu untuk menutupi laba yang 

dikehendaki pada unit tersebut 

(margin). 

 Penetapan Harga Mark Up 
Yaitu dimana para pedagang 

membeli barang-barang 

dagangannya untuk dijual kembali 

dan harga jualnya dengan 

menambahkan mark up tertentu 

terhadap harga beli. 

 Penetapan Harga Break Even Poin 
Yaitu penetapan harga yang 

didasarkan pada permintaan pasar 

dan masih mempertimbangkan 

biaya. Perusahaan dikatakan Break 

Even apabila permintaan sama 

dengan biaya yang dikeluarkannya, 

dengan anggapan bahwa harga 

jualnya sudah tertentu. 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti terdahulu sub-bab ini 

mengkaji mengenai penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan 

untuk melihat kesamaan dan 

perbedaan dalam penelitian. Berikut 

akan diuraikan beberapa penelitian 

terdahulu yang berhasil dikumpulkan. 

Pada tahun 2011, Silvania 

meneliti mengenai “Menganalisi 

Harga Pokok Produksi Tahu dengan 

Metode Full Costing”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa 

terdapat selisih perhitungan harga 

pokok produksi tahu putih dan kuning 

antara metode yang diterapkan oleh 

perusahaan dengan metode full 

costing. Metode yang paling tepat 

adalah metode full costing karena 

metode ini memperhitungkan seluruh 

biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi. 

Pada tahun 2011, Rachma 

meneliti mengenai “Menganalisis 

perhitungan harga pokok produksi 

sepatu dengan metode full costing 

(identifikasi dan menganalisis 

bagaimana pengalokasian dan 

perhitungan harga pokok produksi 

sepatu dengan metode perusahaan dan 

metode full costing”.Hasil penelitian 

menunjukan bahwa perhitungan harga 

pokok produksi sebagai dasar 

penetapan harga jual menurut metode 

full costing lebih baik dalam 

menganalisis biaya produksi daripada 



perhitungan harga pokok produksi 
perusahaan. 

Pada tahun 2011, Dewi meneliti 

mengenai “Menganalisis Perhitungan 

Harga Pokok Produksi Sepatu 

Dengan Metode Full Costing”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa 

perhitungan harga pokok produksi 

sebagai dasar penetapan harga jual 

menurut metode full costing lebih 

baik dalam menganalisis biaya 

produksi daripada perhitungan harga 

pokok produksi perusahaan. 

Kerangka Pemikiran 

Untuk menghitung harga pokok 

produksi perusahaan membutuhkan 

berbagai informasi yang berkaitan 

dengan proses produksi, mulai dari 

biaya bahan baku, biaya bahan 

penolong, biaya tenaga kerja hingga 

biaya overhead pabrik. Biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi 

harus dihitung secara keseluruhan dan 

dirinci secara akurat agar diperoleh 

hasil perhitungan yang sebenarnya 

sehingga perusahaan dapat 

menetapkan harga jual yang wajar. 

Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk memperoleh biaya 

secara akurat yaitu dengan 

memperhitungkan biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi 

secara keseluruhan, baik itu biaya 

tetap maupun biaya variabel yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan produk yang mereka 

produksi.  

Dalam penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam menghitung harga 

pokok produksi keripik singkong 

pada keripik singkong ARINI, keripik 

singkong SURABAYA 99, keripik 

singkong IBU SUMIARTI, keripik 

singkong UBI SINGKONG. Dalam 

menghitung harga pokok produksi, 

perusahaan belum menggambarkan 

biaya yang sebenarnya dikeluarkan 

oleh perusahaan karena perusahaan 

belum merinci biaya overhead pabrik 

secara akurat. Dalam penelitian ini 

akan dihitung biaya produksi secara 

tradisional, yaitu dengan 

menggunakan metode yang biasa 

digunakan oleh perusahaan dalam 

menghitung harga pokok produksi 

kemudian melakukan perhitungan 

harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full costing 

yaitu dengan memperhitungkan 

seluruh biaya yang digunakan dalam 

memproduksi keripik singkong, baik 

itu biaya variabel maupun biaya tetap. 

Hasil dari perhitungan dengan kedua 

metode tersebut akan dianalisis untuk 

melihat perbedaannya terhadap 

perhitungan harga pokok produksi 

keripik singkong dan mengetahui 

pengaruhnya terhadap harga jual 

produk. Sehingga dapat ditentukan 

metode mana yang efektif digunakan 

dalam menghitung biaya produksi 

sehingga perusahaan dapat memilih 

metode yang tepat, efektif, dan efisien 

dalam menghitung harga pokok 

produksi dalam upaya menciptakan 

harga jual yang kompetitif dan dapat 

bersaing di pasar. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

kota pekanbaru pada UKM Keripik 

Singkong. Pemilihan lokasi ini 

dilakukan secara sengaja karena 

usaha tersebut bergerak di bidang 

manufaktur yaitu memproduksi dan 

memasarkan keripik singkong 

sehingga cocok dijadikan sebagai 

tempat penelitian mengenai harga 

pokok produksi serta adanya 

kesediaan dari pemilik untuk 



memberikan data yang dibutuhkan 

dalam melakukan penelitian. 
 
 
 

Tabel. 3. 

 Penelitian ini Dilaksanakan pada 

UKM keripik singkong di Kota 

Pekanbaru 

No. Pedagang Alamat 

Tanggal  

Penelitian 

1. Keripik Singkong 

 ARINI 

Jl. Arengka I Bulan Juli 

2013. 

2. Keripik Singkong 

SURABAYA 99 

Jl. Surabaya Bulan Juli 

2014. 

3. Keripik Singkong 

 IBU SUMIARTI 

Jl. Teratai Bulan Juli 

2014. 

4. Keripik 

UBI SINGKONG 

Jl. Riau Ujung Bulan Juli 

2014. 

Sumber : Data 2014  

Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah 

data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari 

pemilik usaha mengenai harga pokok 

produksi yang diterapkan. Sedangkan 

data sekunder adalah data olahan atau 

data yang sudah jadi. Data sekunder 

diperoleh melalui buku – buku terkait, 

literatur yang sesuai judul penelitian, 

hasil penelitian terdahulu dan data – 

data yang sudah ada pada UKM 

Keripik Singkong ARINI, Keripik 

Singkong SURABAYA 99, Keripik 

Singkong IBU SUMIARTI, Keripik 

UBI SINGKONG. 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat penelitian 

lapangan yaitu secara langsung 

mendatangi tempat usaha dan 

mengambil data serta informasi yang 

dibutuhkan pada pihak-pihak yang 

terkait dengan judul penelitian. 

Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data ini yaitu :  

 Wawancara yaitu melakukan 
wawancara secara langsung 

dengan pemilik usaha mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai 

harga pokok produksi keripik 

singkong pada UKM Keripik 

Singkong ARINI, Keripik 

Singkong SURABAYA 99, 

Keripik Singkong IBU 

SUMIARTI, Keripik UBI 

SINGKONG. 

 Pengamatan (Observasi) yaitu 

secara langsung mengamati proses 

produksi keripik singkong, 

mengidentifikasi biaya – biaya 

yang digunakan UKM Keripik 

Singkong ARINI, Keripik 
Singkong SURABAYA 99, 

Keripik Singkong IBU 

SUMIARTI, Keripik UBI 

SINGKONG selama proses 

produksi. 

 

Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif, kualitatif, dan deskriptif.  

Penelitian kuantitatif dilakukan 

dengan menghitung harga pokok 

produksi dengan metode yang 

digunakan perusahaan yaitu dengan 

metode tradisional (traditional 

costing) dengan metode full costing.  

Penelitian kualitatif adalah data 

yang berbentuk kata-kata, bukan 

dalam bentuk angka. Data kualitatif 

diperoleh melalui berbagai macam 

teknik pengumpulan data misalnya 

wawancara, penelitian dokumen, 

diskusi terfokus, atau 

observasi.Penelitian kualitatif 

(penelitian deskriptif komparatif) 



dilakukan dengan membandingkan 

hasil perhitungan yang diperoleh 

antara metode full costing dengan 

metode yang digunakan perusahaan. 

Penelitian deskriptif yaitu 

membahas data dengan menyeluruh 

berdasarkan kenyataan dan 

dihubungkan dengan teori-teori yang 

ada untuk mendukung dalam 

pembahasan sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan. 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : dikembangkan untuk penelitian 

 

Populasi Dan Sampel 

- Populasi 
Populasi adalah kumpulan dari 

keseluruhan pengukuran, objek, 

atau individu yang sedang dikaji. 

- Sampel  

Sampel adalah sebagian, atau 

subset (himpunan bagian), dari 

suatu populasi. 

Setelah disurvei keripik 

singkong dikota Pekanbaru, ada 

sekitar 23 usaha industri yang 

bergerak di bidang keripik singkong. 

Ada sekitar 7 usaha industri keripik 

singkong, yang didalam 1 gerobak 

hanya ada keripik singkong rasa asin. 

Terdapat 4 variasi harga dari ke-7 

usaha industri keripik singkong 

tersebut. 

Dari data diatas kita bisa 

melihat ada 23 populasi sampel yang 

di ambil oleh peneliti, dan ada sekitar 

4 sampel yang diambil untuk diteliti 

dalam penelitian ini. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel. 4. 

 
 Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Keripik Singkong Dengan Cara 

Perusahaan Pada Juli 2013 
 Keterangan  Total Biaya 
Biaya Bahan Baku langsung  

dan Overhead 
Rp.           3.148.080 

Biaya Tenaga Kerja Rp.           1.900.000 

Jumlah Total (per Juli 2013) Rp.           5.048.080 

Jumlah Produksi Sebulan                     300 Kg 

HPP Keripik Singkong Rp.   16.826,93 / Kg 

Sumber : Keripik Sinkong ARINI, Diolah, 2013 
 

Pada tabel. 4. diketahui bahwa 

harga pokok produksi keripik 

singkong yang diperhitungkan dengan 

menggunakan metode perusahaan 

sebesar Rp. 16.826,93,-per kg. 

Biaya Keripik Singkong 

Perhitungan harga pokok produksi 

dengan metode Perusahaan pada 

Usaha Keripik Singkong ARINI, 

Keripik Singkong SURABAYA 99, 

Keripik Singkong IBU SUMIARTI, 

Keripik Singkong UBI SINGKONG. 

 

 

Perhitungan harga pokok produksi 

Identifikasi biaya produksi : 
- Biaya Bahan 

- Biaya tenaga kerja  

- Biaya overhead pabrik 

Perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode Full 

costing 

 

Perbedaan kedua metode 

dan pengaruhnya terhadap 

harga jual 

 
Penetapan harga pokok 

produksi yang tepat 



 

Pada tabel. 5. diketahui bahwa 

harga pokok produksi keripik 

singkong yang diperhitungkan dengan 

menggunakan metode perusahaan 

sebesar Rp. 14.115,9,- per kg. 

 

Pada tabel. 6. diketahui bahwa 

harga pokok produksi keripik 

singkong yang diperhitungkan dengan 

menggunakan metode perusahaan 

sebesar Rp. 14.382,15,- per kg. 
 

 

Pada tabel.7. diketahui bahwa 

harga pokok produksi keripik 

singkong yang diperhitungkan dengan 

menggunakan metode perusahaan 
sebesar Rp. 14.384,83,- per kg. 

 

 

 

 

 

 

Diketahui dari tabel.8. terdapat 

variasi kebutuhan bahan baku dari 

perusahaan diatas. 

 

Pada tabel. 9. diketahui harga 

overhead pabrik,setelah mengetahui 

jumlah overhead pabrik maka kita 

bisa menghitung harga pokok 

Tabel. 5. 
 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Keripik 

Singkong Dengan Cara Perusahaan Pada Juli 

2014 

 

 Keterangan  Total Biaya 

Biaya Bahan Baku langsung  

dan Overhead 
Rp.       14.556.666,- 

Biaya Tenaga Kerja Rp.       10.005.000,- 

Jumlah Total (per Juli 2014) Rp.       24.561.666,- 

Jumlah Produksi Sebulan   1.740 Kg 

HPP Keripik Singkong Rp.    14.115,9,- / Kg 

Sumber : Keripik Sinkong SURABAYA 99, Diolah, 2014 

Tabel. 6. 
 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Keripik Singkong Dengan Cara  

Perusahaan Pada Juli 2014 
 

Keterangan  Total Biaya 
Biaya Bahan Baku langsung  

dan Overhead 
Rp.       9.458.580,- 

Biaya Tenaga Kerja Rp.       7.800.000,- 

Jumlah Total (per Juli 2014) Rp.     17.258.580,- 

Jumlah Produksi Sebulan              1.200 Kg 

HPP Keripik Singkong Rp. 14.382,15 / Kg 

Sumber : Keripik Sinkong IBU SUMIARTI, 

diolah, 2014 

Tabel. 7. 
 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Keripik 

Singkong Dengan Cara  Perusahaan Pada Juli 

2014 

Keterangan  Total Biaya 
Biaya Bahan Baku langsung  

dan Overhead 
Rp.         6.946.350,- 

Biaya Tenaga Kerja Rp.         6.000.000,- 

Jumlah Total (per Juli 2014) Rp.       12.946.350,- 

Jumlah Produksi Sebulan                      900 Kg 

HPP Keripik Singkong Rp. 14.384,83 / Kg 

Sumber : Keripik UBI SINGKONG, diolah, 2014 

Tabel. 8. 

Bahan Baku Per Bulan Untuk Masing-

Masing Perusahaan 

 

Keteran

gan 

 

Kebutu

han 

(ARINI

) 

Kebutuha

n 

(SURAB

AYA  

99) 

Kebutuh

an 

 (IBU  

SUMIAR

TI) 

Kebutuha

n 

 (UBI  

SINGKO

NG) 

Singkon

g 

 

300 Kg 1.740 Kg 1.200 Kg 900 Kg 

Minyak 

Goreng 
210 Kg 870 Kg 600 Kg 450 Kg 

Sumber : Data Olahan 2014 

Tabel. 9. 

Biaya Overhead Pabrik dalam  Memproduksi Keripik  

Singkong  Per Bulan Juli 2013 dan Juli 2014 

Keteran

gan 

Total 

Biaya 

(ARINI

) 

Total 

Biaya 

(SURAB

AYA 99) 

Total 

Biaya 

(IBU 

SUMIA

RTI) 

Total 

Biaya 

(UBI  

SINGKON

G) 
Biaya 

Bahan 

Penolong 

Rp.    

769.000,- 

Rp.  

2.943.000,- 

Rp. 

2.059.500,- 

Rp.    

1.602.500,- 

Biaya 

Overhead 

Rp. 

124.080,- 

Rp.     

216.166,- 

Rp.  

214.080,- 

Rp.       

218.850,- 

Biaya 

Perawatan 

 dan 

pemelihara

an 

mesin dan 

peralatan 

Rp. 

295.000,- 

Rp. 

629.000,- 

Rp. 

369.000,- 

Rp. 

294.000,- 

Biaya 

Penyusuta

n mesin, 

peralatan, 

dan 

bangunan 

Rp.    

453.333,- 

Rp.     

528.866,- 

Rp. 

507.916,66,

- 

Rp.    

526.319,44,- 

Jumlah 

Rp. 

1.641.413,

- 

Rp.  

4.317.032, 

- 

Rp. 

3.150.496,6

6,- 

Rp.  

2.641.669,44, 

- 

Sumber: Data Olahan 2014 



produksi dengan  cara metode full 

costing. 
 

 

 

Dari tabel. 10. dapat dilihat 

bahwa harga pokok produksi 

perkilogram keripik singkong adalah 

Rp. 21.004,71,-yang diperoleh dari 

jumlah total per juli 2013, (Rp. 

6.301.413,-)dibagi dengan jumlah 

produksi bulan Juli 2013,(300  

kilogram keripik singkong). 

 

Dari tabel. 11. dapat dilihat 

bahwa harga pokok produksi 

perkilogram keripik singkong adalah 

Rp. 15.631,05,- yang diperoleh dari 

jumlah total per juli 2014, (Rp. 

27.198.032,-) dibagi dengan jumlah 

produksi bulan juli 2014, (1.740  

kilogram keripik singkong). 

 

Tabel. 12. 
 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Keripik Singkong Dengan Menggunakan 

Metode Full Costing Pada Bulan Juli 2014 

    

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Biaya Bahan  

Baku Langsung 
Rp.    8.220.000,- 

Biaya Tenaga  

Kerja Langsung, 

dan Biaya Produksi 
Rp.     4.800.000,- 

Biaya Overhead  Rp.        750.000,- 

Biaya Adm dan Umum  Rp.      2.250.000,- 

Biaya Overhead Pabrik Rp.      3.150.496,66,- 

Jumlah Total 

per Juli 2014 
Rp.    19.170.496,66,- 

Jumlah Produksi 

Bulan Juli 2014 
  1.200  Kg 

Harga Pokok Produksi 

Keripik Singkong 
Rp.  15.975,41,- / Kg 

Sumber : Keripik Sinkong IBU SUMIARTI, diolah, 2014 

 

Dari tabel. 12. dapat dilihat 

bahwa harga pokok produksi 

perkilogram keripik singkong adalah 

Rp. 15.975,41,- yang diperoleh dari 

jumlah total per juli 2014, (Rp. 

19.170.496,66,-) dibagi dengan 

jumlah produksi bulan juli 2014, 

(1.200 kilogram keripik singkong). 

Dari tabel. 13. dapat dilihat 

bahwa harga pokok produksi 

perkilogram keripik singkong adalah 

Rp. 16.401,85,- yang diperoleh dari 

jumlah total per juli 2014, (Rp. 

14.761.669,44,-) dibagi dengan 

jumlah produksi bulan juli 2014, (900 

kilogram keripik singkong). 
 

Tabel. 10. 
 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Keripik Singkong Dengan Menggunakan 

Metode Full Costing Pada Bulan Juli 

2013 
    

Keterangan 
Total Biaya 

(Rp) 
Biaya Bahan  

Baku Langsung 
Rp. 2.760.000,- 

Biaya Tenaga  

Kerja Langsung, 

dan Biaya  

Administrasi 

Rp. 1.150.000,- 

Biaya Produksi Rp.     450.000,- 

Biaya Overhead Rp.     300.000,- 

Biaya Overhead Pabrik Rp.  1.641.413,- 

Jumlah Total  

per Juli 2013 
Rp.  6.301.413,- 

Jumlah Produksi  

Bulan Juli 2013 
             300  Kg 

Harga Pokok Produksi  

Keripik Singkong 
Rp. 21.004,71,- 

Sumber : Keripik Sinkong ARINI, Diolah, 

2013 

Tabel. 11. 
 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Keripik Singkong Dengan  Menggunakan 

Metode Full Costing Pada Bulan Juli 2014 
    

Keterangan 
Total Biaya 

(Rp) 

Biaya Bahan Baku Langsung Rp.      12.876.000,- 

Biaya Tenaga Kerja Langsung, 

dan Biaya Produksi 
Rp.        7.250.000,- 

Biaya Overhead Rp.           580.000,- 

Biaya Adm dan Umum  Rp.        2.175.000,- 

Biaya Overhead Pabrik Rp.        4.317.032,- 

Jumlah Totalper Juli 2014 Rp.      27.198.032,- 

Jumlah Produksi 

Bulan Juli 2014 
 1.740  Kg 

Harga Pokok Produksi 

Keripik Singkong 
Rp. 15.631,05,- / Kg 

Sumber : Keripik Sinkong SURABAYA 99, Diolah, 2014 

Tabel. 13. 

  Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Keripik Singkong Dengan Menggunakan 

Metode Full Costing Pada Bulan Juli 2014 

    

Keterangan Total Biaya (Rp) 

Biaya Bahan Baku Langsung Rp.           6.120.000,- 

Biaya Tenaga Kerja 

Langsung,dan Biaya Produksi 
Rp.           3.600.000,- 

Biaya Overhead  Rp.              600.000,- 

Biaya Adm dan Umum  Rp.           1.800.000,- 

Biaya Overhead Pabrik Rp.       2.641.669.44,- 

Jumlah Total per Juli 2014 Rp.     14.761.669,44,- 

Jumlah Produksi 

Bulan Juli 2014 
                    900  Kg 

Harga Pokok Produksi 

Keripik Singkong 
Rp.   16.401,85,- / Kg 

Sumber : Keripik UBI SINGKONG, diolah, 2014 



Tabel. 14. 
 

Daftar Perbandingan Metode Full Costing, 

Metode Perusahaan, dan Selisi. 

    
Nama 

Perusahaan 

Metode 

Full  

Costing 

Metode  

Perusahaan 
Selisi 

Keripik  

SINGKONG 

ARINI 

Rp. 

 21.004,71,- /Kg 
Rp.  

16.826,93 / Kg 

Rp. 

4.177,78,- 

Keripik 

SINGKONG  

SURABAYA 99 

Rp.  

15.631,05,- / Kg 
Rp.   

14.115,9  / Kg 

Rp. 

1.515,15,- 

Keripik 

SINGKONG 

IBU SUMIARTI 

Rp.  

15.975,41,- / Kg 
Rp.  

14.382,15 / Kg 

Rp. 

1.593,26,- 

Keripik 

UBI SINGKONG 

Rp.  

16.401,85,- / Kg 

Rp.  

14.384,83 / Kg 

Rp. 

2.017,02,- 

Sumber : Data Olahan 2014 

 

Pada tabel. 14. Perhitungan 

harga pokok produksi antara metode 

full costing dengan metode 

perusahaan. terdapat perbedaan yaitu 

harga pokok produksi yang 

menggunakan metode full costing 

lebih akurat, karena memasukan 

semua unsur biaya yang dikeluarkan 

sedangkan metode perusahaan tidak. 

Diketahui bahwa perhitungan 

harga pokok produksi dengan metode 

perusahaan dan metode full costing 

memiliki perbedaan. Pada 

perhitungan harga pokok produksi 

dengan metode full costing harga 

pokok produksi yang dihasilkan lebih 

besar dibandingkan dengan 

perhitungan harga pokok produksi 

dengan metode perusahaan. Hal ini 

karena menggunakan metode full 

costing semua biaya dirinci secara 

jelas, baik itu biaya bahan baku, 

tenaga kerja langsung dan biaya 

administrasi, biaya tenaga kerja 

bagian memasakan, biaya tenaga 

kerja bagian overhead, serta biaya 

overhead pabrik sedangkan pada 

perhitungan harga pokok produksi 

dengan metode yang digunakan 

perusahaan, harga pokok prouksi 

yang dihasilkan lebih kecil karena 

perusahaan tidak memasukan biaya 

overhead pabrik secara rinci ke dalam 

biaya produksinya. Perusahaan hanya 

merinci biaya bahan baku langsung, 

biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead namun biaya overhead yang 

dihitung pada proses perhitungan 

biaya produksi yang dilakukan 

perusahaan hanya biaya garam, biaya 

bawang putih, biaya air bersih, dan 

biaya listrik. Untuk biaya penyusutan 

mesin, peralatan, dan bangunan, dan 

biaya pemeliharaan mesin dan 

peralatan tidak dibebankan oleh 

perusahaan, maka dari itu 

diperhitungkan biaya produksi dengan 

metode perusahaan lebih kecil 

dibandingkan dengan metode full 

costing. 
 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Perhitungan harga pokok 

produksi yang dilakukan oleh keripik 

singkong ARINI, keripik singkong 

SURABAYA 99,  keripik singkong 

IBU SUMIARTI,  keripik UBI 

SINGKONG tersebut masih sangat 

sederhana. Tidak semua komponen 

biaya diperhitungkan oleh perusahaan 

seperti biaya perawatan mesin, 

peralatan serta beban penyusutan 

mesin, peralatan dan bangunan. 

Dengan menggunakan metode 

full costing, perhitungan biaya 

perusahaan menjadi lebih terperinci 

seperti biaya bahan baku, tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik 

(biaya bahan penolong, biaya tenaga 

kerja tidak langsung, biaya listrik, 

biaya perawatan mesin, biaya 

penyusutan mesin dan bangunan). 



Perhitungan harga pokok 

produksi antara metode perusahaan 

dengan metode full costing terdapat 

perbedaan yaitu harga pokok produksi 

yang menggunakan metode full 

costing lebih akurat, karena 

memasukan semua unsur biaya yang 

dikeluarkan sedangkan metode 

perusahaan tidak. 
 

Saran 

Sebaiknya keripik singkong 

ARINI, keripik singkong 

SURABAYA 99,  keripik singkong 

IBU SUMIARTI, keripik UBI 

SINGKONG menggunakan metode 

full costing, karena metode ini lebih 

akurat (memasukan semua unsur 

biaya yang dikeluarkan) dibandingkan 

dengan metode yang digunakan 

perusahaan, seperti biaya overhead 

pabrik (biaya bahan penolong, biaya 

tenaga kerja tidak langsung, biaya 

listrik, biaya perawatan mesin, biaya 

penyusutan mesin dan bangunan). 

Disarankan bagi peneliti 

selanjutnya untuk membuat laporan 

harga pokok produksi dengan 

memperhitungkan variabel costing 

dan fixed costing. 
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