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ABSTRAK 
 

Harga pokok produksi memiliki fungsi penting di 
dalam pelaporan keuangan yaitu di dalam 
menghitung laba atau rugi periodik dan 
penilaian pos neraca khususnya di dalam menilai 
persediaan bahan baku, barang dalam proses, 
dan produk jadi yang disajikan dalam neraca. 
Namun, perhitungan harga pokok produksi sering 
menjadi kendala bagi perusahaan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menerapkan perhitungan harga pokok produksi 
di sebuah perusahaan manufaktur yang 
melakukan proses produksinya berdasarkan 
pesanan, serta kaitannya dengan pelaporan 
keuangan perusahaan. Hal ini, dilakukan untuk 
mengetahui apakah perhitungan harga pokok 
produksi yang dilakukan perusahaan tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya 
untuk menilai penyajian laporan keuangan 
khususnya neraca dan laba rugi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa PT ASKI 
telah mengkakulasikan harga pokok produksinya 
dengan cukup baik. Keakuratan harga pokok 
produksi ini dinilai dari kesesuaian penyajian 
laporan keuangan di mana nilai persediaan yang 
tersaji dalam harga pokok produksi sesuai 
dengan nilai persediaan yang tersaji dalam 
neraca. 

 
Keyword : harga pokok produksi, pelaporan 
keuangan 

 
PENDAHULUAN 

 
Dalam perusahaan manufaktur, biaya 

produksi merupakan faktor penting dalam proses 
produksi. Biaya produksi tersebut mencakup 
biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 
langsung, dan biaya overhead pabrik. Oleh 
karena itu, ketiga biaya ini menjadi 
pertimbangan khusus di dalam perhitungan 
harga pokok produksi dan harus diperhatikan 
guna keberhasilan perusahaan. 

Harga pokok produksi mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam kaitannya dengan 
laporan keuangan. Laporan keuangan 
merupakan elemen penting dalam suatu 
perusahaan karena dari laporan keuangan 

perusahaan dapat menunjukkan posisi keuangan 
perusahaan tersebut dan dapat menunjukkan 
pula kuat atau tidaknya kemampuan suatu 
perusahaan. 

Laporan keuangan yang handal sangat 
penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan 
suatu usaha. Penelitian ini, difokuskan pada 
“PENERAPAN PERHITUNGAN HARGA POKOK 
PRODUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN 
PELAPORAN KEUANGAN PADA PT ALAS SENI 
KREASI INDUSTRI”. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah metode penelitian deskriptif analitis, 
yaitu suatu metode yang dilakukan dengan 
mencari data yang dapat memberikan gambaran 
yang jelas, sistematik, dan akurat yang akan 
diterapkan dengan cara melakukan 
pengumpulan data secara teoritis melalui riset 
kepustakaan, menghimpun bahan-bahan tertulis 
lainnya dan melakukan penelitian di lapangan 
(observasi). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Unsur-Unsur Biaya dan Perhitungan Harga 

Pokok Produksi pada   PT Alas Seni Kreasi 
Industri 

 
Biaya-biaya produksi yang ada pada PT Alas 

Seni Kreasi Industri untuk seluruh jenis produksi 
sol sepatu yang dihasilkan adalah 
menggolongkan komponen-komponen biaya 
produksi ke dalam : 
1. Biaya bahan baku langsung 

Biaya bahan baku langsung ini meliputi 
semua biaya pemakaian bahan baku utama 
di dalam menghasilkan produk sol sepatu. 
Pada bulan Desember 2007, PT Alas Seni 
Kreasi Industri memiliki persediaan bahan 
baku langsung dari semua jenis bahan baku 
langsung sebesar Rp163.460.000,00. Berikut 
ini adalah jurnal pembelian bahan baku PT 
Alas Seni Kreasi Industri : 
Persediaan  
bahan baku  Rp451.640.000 
 Hutang dagang          Rp 451.640.000 
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Pada saat melunasi pembayaran atas 
pembelian bahan baku tersebut, PT Alas 
Seni Kreasi Industri mencatat dengan jurnal 
sebagai berikut : 
Hutang dagang  Rp451.640.000 
 Kas  Rp451.640.000 

2. Biaya bahan baku tidak langsung 
Biaya bahan baku tidak langsung di sini 
adalah biaya yang digunakan untuk 
memperoleh bahan baku penolong yang 
digunakan untuk membantu di dalam 
penyelesaian produk sol sepatu yang 
dihasilkan, namun bahan baku ini tidak 
diklasifikasikan dalam biaya bahan baku 
langsung karena tidak menjadi bagian dari 
produk dan sifatnya hanya menunjang di 
dalam penyelesaian produk sol sepatu. 
Pada saat melakukan pembelian bahan baku 
penolong, dibuat jurnal sebagai berikut : 
Persediaan bahan  
baku penolong Rp208.546.700 
 Hutang dagang  Rp208.546.700 
Pada saat melunasi pembayaran atas 
pembelian bahan baku penolong tersebut, 
PT Alas Seni Kreasi Industri mencatat 
dengan jurnal: 
Hutang dagang Rp208.546.700 
 Kas  Rp208.546.700 

3. Biaya Tenaga Kerja Langsung 
Pengakuan biaya tenaga kerja langsung yang 
dibebankan kepada PT Alas Seni Kreasi 
Industri dicatat dengan jurnal sebagai 
berikut : 
Gaji dan upah Rp167.800.000 
 Hutang gaji  
 dan upah      Rp167.800.000 
Pada saat melunasi pembayaran atas gaji 
dan upah tersebut PT Alas Seni Kreasi 
Industri mencatat dengan jurnal sebagai 
berikut : 
Hutang gaji & upah Rp167.800.000 
 Kas  Rp167.800.000 

4. Biaya Overhead Pabrik 
Biaya overhead pabrik merupakan biaya 
tidak langsung. Namun, biaya overhead 
pabrik juga merupakan penunjang di dalam 
pembuatan produk jadi yang dihasilkan.  
Biaya overhead yang sesungguhnya terjadi 
pada bulan Desember 2007, dicatat oleh PT 
Alas Seni Kreasi Industri dengan jurnal 
sebagai berikut : 
Biaya overhead  
pabrik sesungguhnya Rp64.040.000 
 Persediaan suku  
 cadang  Rp12.000.000 
 Akumulasi penyusutan  
 mesin   Rp  3.500.000 
 Asuransi dibayar  
 dimuka      Rp  2.000.000 
 Persediaan  

 bahan bakar   Rp  6.980.000 
 Kas  Rp39.560.000 

Ayat jurnal yang dibuat untuk pemakaian 
bahan baku yang dilakukan    PT Alas Seni Kreasi 
Industri dicatat dengan jurnal sebagai berikut : 

Barang dalam proses 
bahan baku Rp440.931.900 
 Persediaan  
 Bahan baku  Rp440.931.900 

Ayat jurnal yang dibuat untuk pemakaian 
bahan baku penolong pada    PT Alas Seni Kreasi 
Industri dicatat dengan jurnal sebagai berikut : 

BDP sesungguhnya 
bahan baku penolong Rp199.842.184 
 Persediaan bahan  
 baku penolong  Rp199.842.184 

Untuk mencatat pembebanan biaya overhead 
pabrik ke dalam barang dalam proses pada bulan 
Desember 2007, PT Alas Seni Kreasi Industri 
mencatatnya dengan jurnal sebagai berikut : 

BDP- b. overhead pabrik Rp64.040.000 
 BOP yang dibebankan Rp64.040.000 

Sedangkan untuk mencatat  produk jadi yang 
dihasilkan PT Alas Seni Kreasi Industri dicatat 
dengan jurnal sebagai berikut : 

Persediaan prod jadi Rp872.614.084 
 BDP- bhn baku  Rp440.931.900 
 BDP- tenaga langsung Rp167.800.000 
 BDP- bhn bk penolong Rp199.842.184 
 BDP- overhead pabrik Rp  64.040.000 

Harga pokok produksi merupakan salah satu 
faktor penting akan keberhasilan suatu 
perusahaan. Semakin baik dan efisien harga 
pokok produksi suatu perusahaan maka semakin 
baik perusahaan tersebut dalam mendapatkan  
laba. 

  
B. Kegiatan Memproduksi Untuk Satu Jenis 

Produk Yang Kegiatan Produksinya 
Berdasarkan Pesanan Hingga Membentuk 
Harga Pokok Produksi 
Sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya, PT Alas Seni Kreasi Industri adalah 
perusahaan yang menghasilkan sol sepatu yang 
berproduksi berdasarkan pesanan yang 
diterimanya.  

Pada tanggal 1 Desember 2007, PT Alas Seni 
Kreasi Industri menerima pesanan dari toko 
flamboyan dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1 
Tabel Daftar Pesanan 

No  
Kontrak 

Jenis  
Barang  Jml Satuan 

SJ001 Rafika Duri 36/40 Gading 200 Kodi 

SJ002 VIP Brown 36/40 150 Kodi 

SJ003 MK 187H/TS 38/42 H/CAT 200 Kodi 

SJ004 J.K H 31/35 Putih 250 Kodi 

SJ005 Bola H /Cat 38/42 100 Kodi 
Sumber : PT Alas Seni Kreasi Industri 
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Dalam penelitian ini penulis hanya 
membatasi pada satu jenis produk  saja yaitu 
pada jenis rafika duri 36/40 gading saja. 
Penetapan standar kuantitas pemakaian bahan 
baku sol sepatu yang dilakukan PT Alas Seni 
Kreasi Industri didasarkan pada perhitungan 
sampel per kodi yang spesifikasinya mencakup 
jenis bahan yang dibutuhkan dan dalam 
penetapan standar kuantitas bahan baku. 

Setelah mengetahui standar kuantitas 
pemakaian bahan baku dan standar harga bahan 
baku per kg maka biaya bahan baku standar 
dapat diketahui dengan cara mengalikan standar 
kuantitas dengan standar harga bahan baku.  

Misalnya pesanan dari toko flamboyan 
sebesar 200 kodi maka standar biaya bahan baku 
untuk memproduksi 200 kodi jenis rafika duri 
36/40 gading adalah 200 X Rp37.512,50= 
Rp7.502.500,00 

Dengan demikian, sesuai dengan pesanan 
dari toko flamboyan sebesar 200 kodi maka 
biaya bahan baku sesungguhnya yang 
dikeluarkan untuk memproduksi 200 kodi jenis 
rafika duri 36/40 gading adalah 200 x 
Rp37.437,00 = Rp7.487.400,00 

Jurnal biaya bahan baku untuk pesanan ini 
adalah sebagai berikut : 

BDP- b. bhn baku Rp7.487.400,00 
 Persediaan bhn baku Rp7.487.400,00 

Adapun standar upah yang ditetapkan oleh 
PT Alas Seni Kreasi Industri ditentukan 
berdasarkan perundingan tentang upah per jam 
dan perusahaan melakukan penyesuaian dengan 
peraturan pemerintah minimum yang ditetapkan 
pemerintah. Upah yang ditetapkan PT Alas Seni 
Kreasi Industri adalah sebesar 
Rp900.000,00/bulan  

Upah per bulan   Rp900.000,00 
Upah per hari (1 bulan 30 hari) 
Rp900.000,00 : 30 hari Rp30.000,00 
Upah per jam (1 hari 8 jam) 
Rp30.000,00 : 8  Rp3.750,00 

Tarif upah sebesar Rp3.750,00 per jam 
tersebut berlaku untuk semua karyawan pada 
bagian produksi. Standar efisiensi jam kerja 
langsung oleh        PT Alas Seni Kreasi Industri 
ditetapkan dengan menelaah waktu dan gerak. 
Di dalam memproduksi sol sepatu jenis rafika 
duri 36/40 gading, PT Alas Seni Kreasi Industri 
menetapkan tarif standar dan standar jam 
kerja. Tarif standar yang ditetapkan perusahaan 
untuk mengerjakan 1 jam kerja adalah sebesar     
Rp3.750,00/jam kerja dengan standar waktu 
penyelesaian adalah 4 jam. Namun yang terjadi 
adalah untuk menyelesaikan sol jenis rafika duri 
36/40 gading ini membutuhkan waktu 4,1 jam. 
Maka biaya tenaga kerja yang menjadi standar   
PT Alas Seni Kreasi Industri untuk satu 
pengerjaan  sol sepatu jenis rafika duri 36/40 

gading adalah 4 jam kerja 
xRp3.750=Rp15.000,00. 

Sedangkan, biaya tenaga kerja langsung yang 
sesungguhnya terjadi pada PT Alas Seni Kreasi 
Industri untuk  pengerjaan  sol sepatu jenis 
rafika duri 36/40 gading adalh 4,1 jam kerja X 
Rp3.750 = Rp15.375,00 

Dalam pengerjaan sol sepatu jenis rafika duri 
36/40 gading ini, perusahaan menetapkan harga 
untuk setiap pesanan adalah sebesar 
Rp75.000,00 dengan target laba sebesar 15%. 

PT Alas Seni Kreasi Industri dalam 
menentukan estimasi biaya overhead pabrik 
secara bersama-sama memasukan elemen biaya 
produksi lainya yaitu biaya bahan langsung dan 
biaya tenaga kerja langsung ke dalam estimasi 
kartu biaya karena overhead pabrik juga 
termasuk biaya produksi. Meskipun demikian, 
pembebanan biaya overhead pabrik untuk setiap 
unit produk dapat menjadi tugas yang sulit 
karena alasan sebagai berikut : 
1. Overhead pabrik adalah biaya tidak 

langsung. Hal ini berarti tidak mungkin atau 
sangat sulit untuk menelusuri biaya ini ke 
produk atau pekerjaan tertentu. 

2. Overhead pabrik terdiri dari berbagai 
macam jenis biaya. 

3. Meskipun output produksi berfluktuasi, 
biaya overhead pabrik relatif tetap karena 
adanya biaya tetap. 

Dengan adanya masalah–masalah tersebut, 
PT Alas Seni Kreasi Industri membebankan 
estimasi biaya overhead pabrik ke produk 
dengan menggunakan proses alokasi. Alokasi 
biaya overhead pabrik dapat dilakukan dengan 
memilih basis akuntansi yang digunakan untuk 
perushaan manufaktur. Basis alokasi yang 
digunakan umumnya adalah jam kerja langsung 
dan biaya tenaga kerja langsung. Basis alokasi 
yang digunakan PT Alas Seni Kreasi Industri 
adalah untuk menentukan tarif overhead 
ditentukan di muka. Estimasi biaya overhead 
tersebut merupakan overhead sesungguhnya 
pada bulan sebelumnya. Dimana penentuan tarif 
biaya overhead tersebut adalah sebagai berikut  

 

 
 
Dimana total biaya bulan November  = 
Rp63.960.000,00 
Total unit produksi  bulan November =  22768 
kodi 
Atau                        
      

Dengan demikian, biaya overhead pabrik 
yang dibebankan di muka untuk setiap 1 jam 
kerja langsung adalah sebesar Rp2.809,00 

Hasil ini merupakan estimasi yang 
berdasarkan pengalaman masa lampau ataupun 

totalproduksiunitTotal
totalpabrikoverheadbiayaTotal

ukaditentukan

overheadTarif

dim

00,809.2.
kodi 22.768

,0063.960.000 Rp.
Rp
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perbandingan biaya overhead sesungguhnya 
pada masa lampau. 

Tarif biaya overhead yang ditentukan di 
muka lebih didasarkan pada estimasi dari pada 
data aktual. Hal ini disebabkan oleh perhitungan 
tarif overhead ditentukan dimuka dilakukan 
sebelumnya dan digunakan untuk menetapkan 
biaya overhead sepanjang periode produksi.   

Pembebanan biaya overhead bukanlah 
jumlah yang aktual dan biaya overhead pabrik 
yang dibebankan untuk pekerjaan tersebut tidak 
diperlukan untuk menelusuri biaya overhead 
pabrik aktual ke pekerjaan karena kalau biaya 
tersebut dapat ditelusuri ke pekerjaan maka 
bukan biaya overhead pabrik lagi melainkan 
biaya langsung. 

Jadi biaya overhead yang dibebankan untuk  
satu kodi sol sepatu jenis rafika duri 36/40 
gading dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 
Overhead yang dibebankan = Tarif overhead 
yang    X   Jumlah dari basis alokasi yang Untuk 
pekerjaan tertentu           ditentukan dimuka              
terjadi dalam suatu pekerjaan 

Maka overhead yang dibebankan kepada satu 
kodi sol jenis rafika duri 36/40 gading adalah 
sebagai berikut :  

Standar  : 4 jam tenaga kerja langsung X 
2809 =Rp11.237,00 
Sesungguhnya : 4,1 jam tenaga kerja 
langsung X 2809 =Rp11.518,00 
Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya 

overhead pabrik pada PT Alas Seni Kreasi 
Industri adalah sebagai berikut : 

BDP-overhead pabrik Rp11.237,00 
 BOP yang dibebankan
 Rp11.237,00 

Harga jual sesungguhnya untuk sol jenis 
rafika duri 36/40 gading untuk satu kodi adalah 
sebesar Rp75.000,00. 

Berikut ini adalah standar laba yang 
diharapkan perusahaan untuk satu kodi sol jenis 
rafika duri 36/40 gading : 

Harga   Rp 75.000,00 
Biaya bahan baku standar  (Rp 37.512,50) 
Biaya tenaga kerja  
langsung standar       (Rp 15.000,00) 
Biaya BOP standar yang  
dibebankan  (Rp 11.237,00) + 
Standar    Rp11.250,50 

  
Namun laba yang sesungguhnya terjadi untuk 

satu kodi sol jenis rafika duri 36/40 gading 
adalah sebagai berikut : 

Harga Jual  Rp  75.000,00 
Biaya bahan baku  
sesungguhnya (Rp 37.437,00) 
Biaya tenaga kerja  
langsung (Rp 15.375,00) 
Biaya overhead  

sesungguhnya (Rp 11.518,00) + 
Laba bersih   Rp 10.670,00 

 
Untuk mengetahui apakah biaya overhead 

pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif 
dimuka menyimpang dari biaya overhead pabrik 
yang sesungguhnya terjadi maka pada setiap 
akhir periode (bulan) akan dibandingkan antara 
biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan 
biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi 
pada setiap pemesanan. Selisih dari 
perbandingan biaya overhead pabrik yang 
dibebankan dengan biaya overhead pabrik yang 
sesungguhnya terjadi dapat bersifat lebih atau 
kurang. Apabila biaya yang sesungguhnya terjadi 
lebih besar dibanding biaya yang dibebankan 
disebut underapplied factory overhead yang 
sifatnya tidak menguntungkan atau rugi, 
sebaliknya jika biaya sesungguhnya lebih kecil 
dibandingkan biaya yang dibebankan disebut 
overapplied factory overhead yang sifatnya 
menguntungkan atau laba. 

Pada PT Alas Seni Kreasi Industri besarnya 
selisih biaya overhead pabrik dapat dihitung 
sebagai berikut : 

BOP sesungguhnya  
Desember 2007   Rp64.040.000,00 
BOP yang dibebankan  
(2809X22792) Rp64.022.728,00 - 
Selisih BOP    Rp17.272,00 

Rekening kontrol yang dibuat oleh bagian 
akuntansi dalam rangka menghitung selisih biaya 
overhead adalah sebagai berikut : 

BOP dibebankan  Rp64.022.728,00 
 BOP sesungguhnya 
 Rp64.022.728,00 

Menutup rekening BOP dibebankan ke 
rekening BOP sesungguhnya dicatat dengan 
jurnal : 

BOP sesungguhnya Rp17.272,00  
 Selisih BOP 
 Rp17.272,00 

Selisih BOP yang dibebankan dengan BOP 
sesungguhnya terjadi merupakan selisih kurang. 
Maka perlakuan yang diterapkan oleh PT Alas 
Seni Kreasi Industri adalah memasukan 
kerekening harga pokok penjualan dengan jurnal 
sebagai berikut : 

Harga pokok penjualan  Rp17.272,00 
 BOP sesungguhnya 
 Rp17.272,00 

Pada saat pesanan selesai jumlah biaya 
produksi yang dikonsumsi dijumlahkan, 
kemudian pesanan tersebut dipindahkan dari 
rekening barang dalam proses ke rekening 
persediaan produk selesai dan menunggu untuk 
diserahkan kepada pemesan. Jurnal untuk 
mencatat produk selesai sol sepatu jenis rafika 
duri 36/40 gading per kodi adalah sebagai 
berikut : 
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Persediaan sol sepatu  Rp64.330 
 BDP- bahan baku  Rp37.437 
 BDP- tenaga kerja langsung Rp15.375 
 BDP- BOP  Rp11.518 

Pesanan yang telah selesai diproduksi oleh PT 
Alas Seni Kreasi Industri ditransfer ke bagian 
gudang oleh bagian produksi dan dihitung harga 
pokoknya. Jumlah harga pokok produksi selesai 
dapat dihitung dari informasi biaya yang  
dikumpulkan. Uraian dari harga pokok produksi 
untuk 1 kodi sol sepatu jenis rafika duri 36/40 
gading dapat diuraikan sebagai berikut : 

Bahan baku yang terpakai  Rp. 37.437 
Tenaga Kerja Langsung  Rp. 15.375 
Overhead Pabrik  Rp. 11.518 
Dikurang underapplied 
Overhead  (Rp.17.272) 
Harga Pokok Produksi  Rp. 47.058 
Harga pokok pesanan yang diserahkan kepada 

pemesan dicatat dalam harga pokok penjualan 
dan rekening persediaan produk jadi. Untuk 
mencatat harga pokok penjualan pesanan sol 
sepatu yang diserahkan kepada pemesan untuk 
pesanan satu kodi sol sepatu jenis rafika duri 
36/40 gading dapat diuraikan sebagai berikut : 

Persediaan awal  
barang jadi (asumsi) Rp         0 
Harga Pokok Produksi  Rp 47.058 
Dikurang persediaan akhir  
barang jadi Rp         0     - 
Harga pokok penjualan  
normal Rp 47.058 
Ditambah underapplied  
overhead Rp 17.272 + 
Harga pokok penjualan  
yang disesuaikan Rp 64.330 
Setelah produk sol sepatu jenis rafika duri 

36/40 gading dikirimkan kepada pemesan toko 
flamboyan untuk jumlah 1 kodi maka PT Alas 
Seni Kreasi Industri akan mencatat pendapatan 
yang diperoleh atas penjualan tersebut sebagai 
berikut : 

Piutang dagang  Rp 75.000 
 Penjualan   Rp 75.000 
Dengan diketahuinya hasil penjualan maka 

PT Alas Seni Kreasi Industri menyiapkan ayat 
jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan 1 
kodi sol sepatu jenis rafika duri 36/40 gading : 

Harga pokok penjualan  Rp 64.330 
 Persediaan sol  
 sepatu rafika duri 36/40  Rp 64.330 
Berdasarkan pada pembahasan di atas maka 

dapat penulis simpulkan bahwa di dalam 
mengerjakan sol jenis Rafika Duri 36/40 Gading 
terdapat penyimpangan jam tenaga kerja 
langsung yang melebihi standar yang ditetapkan 
perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya pengendalian dibidang pengawasan 
pegawai. Selain itu terdapat pula pembebanan 
lebih terhadap overhead yang dibebankan 

perusahaan (underapplied factory overhead) 
yang berakibat meningkatkan harga pokok 
penjualan untuk satu kodi sol jenis Rafika Duri 
36/40 Gading sehingga laba yang di terima 
perusahaan mengalami penurunan/ tidak sesuai 
dengan target laba yang ditentukan perusahaan. 

  
C. Perhitungan Harga Pokok Produksi Dalam 

Kaitannya Dengan Pelaporan Keuangan 
 
Perhitungan harga pokok produksi harus 

dilakukan dengan sebaik mungkin yaitu dengan 
cara mengefisienkan biaya–biaya yang 
dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi 
dengan seefisien dan seefektif mungkin, 
sehingga harga pokok produksi dapat lebih kecil 
dan dapat meningkatkan laba bersih 
perusahaan. Dalam hal ini pengendalian yang 
baik dalam proses produksi sangat penting 
sehingga dapat mengefisienkan harga pokok 
penjualan supaya tidak boros. 

Harga pokok produksi sangat penting di 
dalam penyajian laporan keuangan, karena 
merupakan dasar untuk memberikan penilian 
terhadap pos persediaan pada neraca. Nilai 
persediaan yang tercantum dalam laporan harga 
pokok produksi harus sesuai dengan nilai 
persediaan yang tercantum pada neraca. 
Ketepatan penyajian laporan keuangan sangat 
penting dan berguna bagi pembaca laporan 
keuangan, karena jika laporan keuangan yang 
disajikan tepat, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
diatas, maka penulis memberikan beberapa 
simpulan sebagai berikut : 
1. PT Alas Seni Kreasi Industri merupakan suatu 

perusahaan manufaktur yang menghasilkan 
produk sol sepatu. Kegiatan produksi PT Alas 
Seni Kreasi Industri dilakukan berdasarkan 
pesanan dan semua pencatatanya dilakukan 
secara manual.  

2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 
oleh penulis terdapat kesalahan pencatatan 
yang dilakukan yaitu biaya pemasaran yang 
dimasukan ke dalam harga pokok produksi 
tetapi juga dimasukan ke laporan laba rugi. 

3. Terdapat penyimpangan jam tenaga kerja 
langsung yang melebihi standar yang 
ditetapkan perusahaan dalam memproduksi 
sol jenis Rafika Duri 36/40 Gading dan 
terdapat pembebanan kurang (underapllied) 
terhadap overhead pabrik yang 
mengakibatkan meningkatnya harga pokok 
penjualan sehingga laba yang di peroleh 
perusahaan berkurang dan tidak mencapai 
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target laba yang ditetapkan. 
4. Pelaporan keuangan pada PT Alas Seni Kreasi 

Industri sudah dilakukan dengan cukup baik. 
Hal ini tampak pada kesesuaian antara nilai 
yang terdapat pada neraca dan laporan laba 
rugi sesuai dengan nilai yang terdapat pada 
harga pokok produksi. Oleh karena itu, 
penyajian laporan keuangan pada PT Alas 
Seni Kreasi Industri sudah wajar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Sebaiknya perusahaan di dalam melakukan 

penacatatan dan pelaporan laporan 
keuangan dilakukan secara komputerisasi, 
untuk menghindari terjadinya kesalahan 
dalam pencatatan.  

2. Sebaiknya PT Alas Seni Kreasi Industri hanya 
memasukan biaya pemasaran ke dalam laba 
rugi sebagai beban usaha dan tidak 
memasukan biaya pemasaran ke dalam 
perhitungan harga pokok produksi karena 
biaya pemasaran merupakan beban usaha 
bukan beban produksi.   

3. Sebaiknya PT Alas Seni Kreasi Industri 
memiliki pengendalian yang lebih baik lagi 
di dalam pengunaan jam tenaga kerja 
langsung yang dibutuhkan untuk 
mengasilkan produk jenis Rafika Duri 36/40 
Gading dan dapat mengefisienkan biaya 
overhead pabrik agar tidak melebihi dari 
biaya overhead yang dibebankan 
perusahaan, sehingga harga pokok penjualan 
tidak menjadi boros dan target laba dapat 
tercapai. 
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