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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana harga pokok produksi
menggunakan metode traditional costing dan metode target costing pada perusahaan Kelom
Geulis Sheny Tasikmalaya. (2) Bagaimana gambaran tentang konsep target costing yang akan
menghasilkan perhitungan harga pokok produksi dengan lebih efisien. (3) Bagaimana perbedaan
yang terjadi antara harga pokok produksi metode traditional costing dan harga pokok produksi
metode target costing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis
dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data
yang diperoleh langsung dari sumber data dimana penelitian ini dilaksanakan di perusahaan
manufacture Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya dan data skunder yaitu data yang diperoleh dari
literature dan buku – buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Alat analisis
yang digunakan adalah uji hipotesis perbedaan dua mean. Hasil penelitian menunjukan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara harga pokok produksi menggunakan perhitungan
metode traditional costing dan metode target costing dan dapat disimpulkan bahwa metode target
costing menghasilkan harga pokok produksi yang lebih efisiensi

Kata kunci: Harga Pokok Produksi, Target Costing dan Traditional Costing.

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Dalam era globalisasi perkembangan
dunia usaha semakin meningkat, hal ini
tercermin dari banyaknya aktifitas usaha
dalam industri berlomba-lomba dalam
menciptakan dan memperkenalkan produkproduk unggulan dari masing-masing
perusahaan. Keunggulan yang dimiliki
perusahaan untuk memenangkan suatu
persaingan dapat mempermudah perusahaan
dalam mencapai tujuan utama perusahaan

yaitu
memperoleh
laba.
Namun
kelangsungan hidup dari perusahaan dapat
dipertaruhkan ketika perusahaan tidak dapat
mengatisipasi pasar yang kompetitif. Maka
perusahaan
harus
benar-benar
dapat
mempertahankan
kelangsungan
hidup
perusahaan dengan mengantisipasi pasar
yang kompetitif. Antisipasi pasar dilakukan
dengan menganalisis kekuatan perusahaan.
Keunggulan perusahaan dapat digambarkan
dengan produk yang unggul dengan produk
yang dapat memperhatikan harga jual,
kualitas, dan fungsionalitas yang diterima
pasar. Harga jual yang rendah sering kali

menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar, hal
ini di perkuat ketika banyaknya fakta tentang
produk yang mendominasi pasar adalah
harga jual yang rendah, karena harga jual
yang rendah lebih akan menghasilkan laba
dibandingkan dengan kualitas. Dalam
memperoleh
produk
unggulan
dan
menetapkan harga jual yang kompetitif
perusahaan dapat memfokuskan pada harga
pokok produksi. Harga pokok produksi itu
sendiri adalah pengorbanan sumber ekonomi
yang diukur dalam satuan uang yang telah
terjadi atau kemungkinan terjadi untuk
memperoleh
penghasilan
(Mulyadi,
2007:10). Menurut objek pengeluarannya,
secara garis besar biaya produksi dibagi
menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga
kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
(factory overhead cost).
Perusahaan
menganalisis
produk
tentang biaya yang harus dikeluarkan dan
menekan biaya demi mencapai harga pokok
produksi yang ideal agar dapat menerapkan
harga jual yang kompetitif dimana harga jual
dipengaruhi oleh harga pokok produksi itu
sendiri dari biaya-biaya yang telah keluar
atau dikonsumsi oleh produk.Biaya menjadi
inefisien ketika tidak ada upaya dalam
pengurangan biaya
(cost
reduction).
Perusahaan harus dapat menerapkan suatu
metode dalam pelaksanaan proses produksi
demi mendapatkan hasil produk yang
berkualitas dan harga jual yang dapat
diterima dipasaran dengan meninjau yang
dapat diarahkan dalam segi proses produksi,
manajemen persediaan, keunggulan produk
yang dihasilkan, pengendalian biaya dan
penerapan harga jual produk yang dapat
diterima pasar. Namun kenyataannya banyak
produk yang dihasilkan perusahaan tidak
dapat ditentukan apakah dapat diterima atau
tidak, setelah produk tersebut dipromosikan.
Kendala terkait biasanya harga jual yang
terlalu melambung dengan produk pesaing
maupun kualitas yang tidak masuk dalam
kriteria standarisasi pasar. Pengendalian
biaya
yang
memadai
memerlukan

perbandingan antara biaya aktual yang
terjadi dengan suatu jumlah yang telah
ditargetkan. Akuntan menetapkan suatu
metode biaya tradisional (tradisional
costing) untuk keperluan tersebut. Namun
sejalan dengan perkambangan sistem
manajemen tradisional costing mulai dirasa
kurang memadai.
Manajemen mulai
merasakan
adanya
diefisiensi
dalam
penerapan tradisional costing salah satunya
bahwa metode ini hanya menekankan pada
tercapainya biaya standar saja tanpa ada
usaha mengurangi. Peningkatan laba dengan
cara menaikan harga jual dinilai kurang tepat
jika perusahaan yang memproduksi produk
yang kompetitif menaikan harga produksinya
demi untuk menaikan keuntungan tanpa
melakukan penelitian pasar terlebih dahulu,
bukan tidak mungkin justru perusahaan akan
mengalami
kerugian
yang
melebihi
keuntungan
yang
sebelumnya
telah
ditargetkan. Hal ini disebabkan karena para
pelanggan lebih memilih produk sejenis dari
perusahaan lain dengan harga yang lebih
murah. Cara lain yang dapat ditempuh
adalah dengan mengusahakan pengurangan
biaya dan menjual produk dengan tingkat
harga yang dapat diterima oleh pasar dengan
tetap menghitung kualitas produk yang
bersangkutan. Tercapainya pengurangan
biaya diharapkan akan menaikan keuntungan
tanpa harus menaikan harga jual. Jadi dalam
hal pasar pesaing perusahaan harus mampu
merubah pandangan tentang metode
penentuan harga jual berbasis biaya
(tradisional costing) menjadi penentuan
harga jual yang berbasis pasar kompetitif
(target costing).
Maka menejemen perusahaan harus
dapat mengontrol dan menargetkan biaya,
agar biaya yang teralokasikan dapat terpakai
seefisien
mungkin.
Target
costing
merupakan suatu metode perhitungan biaya
produk secara mundur, mulai dari penentuan
harga yang dapat diterima konsumen,
menetukan
laba
yang
diinginkan,
menghitung biaya target yaitu selisih harga

pasar dengan laba yang diinginkan, dan baru
melakukan
rekayasa
nilai
(value
engineering).
Berdasarkan yang melatarbelakangi hal
tersebut diatas, maka penulis tertarik dengan
memilih judul “Analisis Perbandingan
Harga Pokok Produksi menggunakan
Traditional Costing dan Target Costing”
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang
di atas, maka dapat dirumuskan masalah
penelitian sebagai berikut:
1.
Bagaimana harga pokok produksi yang
ditetapkan
berdasarkan
metode
Traditional Costing?
2.
Bagaimana harga pokok produksi yang
ditetapkan berdasarkan metode Target
Costing ?
3.
Apakah terdapat perbedaan antara
penerapan harga pokok produksi yang
ditetapkan Target Costing dengan
harga pokok produksi berdasarkan
metode Traditional Costing setelah
dilakukannya perbandingan?
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan:
1.
Mengetahui Harga Pokok Produksi
berdasarkan
metode
Traditional
costing.
2.
Mengetahui penetapan Harga Pokok
Produksi berdasarkan metode Target
Costing.
3.
Mengetahui perbedaan antara Harga
Pokok Produksi yang ditetapkan
berdasarkan
Metode
Traditional
Costing dan Harga Pokok Produksi
berdasarkan penetapan metode Target
Costing.
1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini penulis lakukan dengan
harapan dapat memberi kegunaan untuk:
1.
Penulis
Memberi gambaran yang lebih jelas
serta menambah pengetahuan dan
wawasan mengenai metode target
costing.

2.

3.

Perusahaan
penelitian sebagai bahan masukan
dalam mengadakan perbaikan dan
pertimbangan bagi perusahaan dalam
pemecahan
masalah
mengenai
kelancaran penjualan dan memperkuat
daya saing perusahaan.

Pihak lain
hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan
dalam
memberikan
informasi
mengenai peranan metode Target
Costing dalam menunjang kelancaran
aktifitas penjualan suatu produk
perusahaan.
1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian
1.5.1. Lokasi Penelitian
Dalam pemilihan, perusahaan diseleksi
berdasarkan
kriteria-kriteria
untuk
menunjang dalam pengumpulan data yang
dibutuhkan oleh penulis. Dimana pemilihan
berdasarkan :

Pemilihan perusahaan dilakukan untuk
dijadikan sebagai subjek penelitian

Perusahaan
dipilih
berdasarkan
menggunakan
metode
pendukung
pembuatan produk (metode biaya
tradisional) yang dijadikan sebagai
pembanding metode Target Costing
yang akan digunakan.

Perusahaan
dipilih
berdasarkan
perusahaan
manufaktur,
untuk
mengatahui prosedur dalam proses
pembuatan produk, metode yang
dipakai, dan menganalisis terjadinya
penetapan harga pokok produksi,
dimana data dijadikan referensi dan
perbandingan penelitian bagi penulis.

Lokasi perusahaan yang terjangkau
mendukung keefektipan penulis dalam
memperoleh data yang dibutuhkan.
Maka untuk memperoleh data yang
dibutuhkan penulis dalam penyusunan usulan
penelitian ini penulis melakukan penelitian
pada Perusahan Kelom Geulis Sheny yang
berlokasi Jl. Bojong Tengah No.15
Tasikmalaya.

1.5.2. Jadwal Penelitian
Rencana waktu Penelitian yang
dipergunakan penulis untuk melakukan
penelitian adalah lima bulan mulai dari bulan
September 2012 sampai dengan bulan Januari
2013
I. TINJAUAN PUSTAKA DAN
KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Target Costing
Sistem biaya berdasarkan sasaran atau
target costing, sistem ini hampir mirip
dengan sistem biaya standar, namun sistem
ini lebih kompleks dari sistem biaya standar.
Target costing merupakan perbedaan antara
harga jual produk atau jasa yang diperlukan
untuk mencapai pangsa pasar (market sales)
tertentu dengan presentasi laba yang
diinginkan. Jika target costing dibawah harga
pokok produk yang sekarang dapat dicapai,
maka manajemen harus merencanakan
program
pengurangan
biaya
untuk
pengurangan
biaya
yang
sekarang
dikonsumsi untuk menghasilkan produk ke
target cost. Kemajuan yang dicapai dari
program pengurangan biaya tersebut di ukur
dengan membandingkan biaya sesungguhnya
dengan target cost.
Menurut Mulyadi (2001, 84) biaya
target (Target Costing) adalah biaya produk
atau jasa berdasarkan harga yang bersedia
dibayarkan oleh pelanggan. Biaya target juga
didefinisikan sebagai perbedaan antara harga
jual produk atau jasa yang di perlukan untuk
mencapai pangsa pasar (market share)
tertentu dengan laba per satuan yang
diharapkan. Dengan kata lain, biaya target
diasumsikan sebagai biaya yang harus
dicapai atau “biaya standar” sebelum ada
marjin (laba) atas barang atau jasa yang
dihasilkan. tujuan dari target costing ini
adalah untuk merancang biaya produk pada
tahap perencanaan dari pada mencoba
mengurangi
biaya
selama
tahap
manufacturing. Meurut Reeve (2000:385-

386) :“menyatakan beberapa tujuan dimana
penetapan target costing itu sendiri beragam
dari untuk mengurangi tingkat biaya standar
saat ini melalui usaha-usaha otonomi untuk
peningkatan di masing-masing pabrik, dan
tujuan lainnya yang diharapkan dari
penetapan target costing tersebut adalah
untuk membangun pabrik dimana strateginya
untuk
memaksimalkan
laba
melalui
pengendalian biaya tetap konstan, perusahaan
menginginkan pabrik yang seefisien mungkin
melalui penggunaan otomatisasi dan pabrik
yang fleksibel.”Kebijakan utama perusahaan
agar diterima oleh konsumen dan perusahaan
tetap eksis dan mampu bersaing adalah
penurunan harga sampai pada titik yang dapat
menghasilkan penjualan. Harga yang baru
menekan pada penurunan biaya, sehingga
menghasilkan laba.
Target costing merupakan alat yang
memperhatikan
dan
memfasilitasi
komunikasi antar anggota dari cross
functional team (tim lintas fungsional) yang
bertanggung jawab pada desain produk.
Target costing merupakan customer, mulai
dari harga, kualitas, dan fungsi yang
dibutuhkan, semuanya ditentukan oleh
konsumen.
2.1.2 Traditional costing
Menurut Hansen & Mowen (2000 : 57)
yang diterjemahkan oleh Salemba empat,
definisi akuntansi biaya Tradisional adalah
“Sistem
akuntansi
biaya
tradisional
mengasumsikan
bahwa
semua
biaya
diklasifikasikan sebagai tetap atau variabel
berkaitan dengan perubahan unit atau volume
produk yang diproduksi. Maka, unit produk
atau pendorong lainnya sangat berhubungan
dengan unit yang diproduksi, seperti jam
tenaga kerja langsung atau jam mesin, adalah
satu-satunya pendorong yang dianggap
penting. Pendorong berdasarkan unit atau
volume ini digunakan untuk membebankan
pendorong kegiatan berdasarkan unit untuk
membebankan biaya pada objek biaya
disebut sistem biaya tradisional”. Biaya
tradisional dapat disimpulkan suatu sistem

akuntansi biaya Tradisional menggunakan
biaya-biaya yang dihasilkan sebagai dasar
pembebanan seluruh biaya yang ada dan
merupakan satu-satunya pendorong yang
paling penting. Pada sistem ini terdapat dua
metode yaitu full costing dan variable
costing. Sistem akuntansi biaya tradisional
didesain untuk menghadapi lingkungan bisnis
dan kompetisi yang tidak begitu tajam.
Dalam sistem akuntansi biaya tradisional
metode pembebanan biaya yang bersifat
searah (karena hanya dasar pembebanan
hanya pada biaya-biaya tanpa upaya
pengurangan ) menyebabkan terjadinya
inefisiensi dalam sistem ini. Terdapat lima
faktor sumber inefisiensi sistem biaya
tradisional yaitu :
1.
Traditional costing hanya berguna
dalam
menjamin
biaya
yang
sesungguhnya tidak adanya usaha
dalam pengurangan biaya (cost
reduktoion)
2.
Traditional costing tidak berhubungan
dengan realita pasar pnentapan harga
jual. Ini berakibat tidak adanya target
biaya yang harus di keluarkan dalam
produk.
3.
Traditional costing tidak adanya
penurunan biaya secara keseluruhan
4.
Perubahan dalam perbaikan produk
pada traditional
costing
secara
signifikan terjadi ketika produksi telah
dilakukan
5.
Tradisional costing bersifat fokus
terhadap
pengendalian
bukan
pengurangan biaya
6.
Beberapa biaya dialokasikan ke produk
padahal sebenarnya tidak mempunyai
hubungan kausal dengan produk yang
dihasilkan.
7.
Biaya yang sebenarnya mempunyai
hubungan dengan produk yang
dihasilkan atau dengan pelayanan pada
pelanggan diabaikan.
2.1.3 Harga Pokok Produksi
Harga Pokok Produksi berpengaruh
terhadap Harga Pokok Penjualan, sedangkan

Harga Pokok Penjualan tidak berpengaruh
terhadap Harga Pokok Produksi.
Menurut
Garisson/noreen
(2000;61)
menyatakan bahwa Harga Pokok Produksi
adalah :
“Biaya Manufaktur yang berkaitan dengan
barang–barang yang diselesaikan dalam
periode tertentu, terdiri dari biaya-biaya“
yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung dan biaya overhead.
2.1.4 Perbandingan Target Costing
dengan Traditional Costing
Tradisional (atau biaya-plus) biaya dan
target costing adalah metode yang paling
umum digunakan untuk barang harga dan
jasa. Perbedaan antara Traditional Costing
dan Target Costing menurut Jeremy Cato
(eHow Kontributor) :
1. Metodologi
Biaya tradisional melibatkan pertama
menentukan
total
biaya
produk
(menjumlahkan langsung, biaya tidak
langsung dan tetap menjalankan produksi
total, kemudian menghitung biaya per-unit
dan menambahkan jumlah keuntungan yang
diharapkan (disebut profit margin). Dalam
target costing , profit margin dikurangi dari
harga pasar set untuk menentukan target
biaya Kemudian prosedur produksi berpusat
di sekitar biaya ini.. dasarnya, target costing
berjalan dalam arah yang berlawanan dari
biaya tradisional.
2. Manfaat
Setiap metode memiliki keuntungan. Bisnis
seperti
biaya
tradisional
untuk
kesederhanaan. Sedikit data yang diperlukan
pada awalnya untuk biaya-plus pricing, dan
kemudian penyesuaian terhadap harga yang
dapat dibuat lebih mudah dibandingkan
dengan target costing. Target costing dipuji
untuk efisiensi dan fokus pada menjaga biaya
rendah.
3. Kelemahan
Kelemahan dari biaya tradisional termasuk
kecenderungan untuk meremehkan biaya dan
melebih-lebihkan
keuntungan,
yang
menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu

dan produk yang tidak menguntungkan. Hal
yang berorientasi bisnis yang menggunakan
ini juga dikritik karena inefisiensi. Target
produksi yang berkesinambungan. Target
costing dikritik karena kompleksitas dan
costing lebih cocok untuk bisnis perakitankekakuan. Hal ini membutuhkan lebih
berorientasi, seperti manufaktur mobil.
banyak perhatian pada siklus hidup produksi.
Biaya tradisional lebih cocok untuk proses
Tabel 2.1
Perbedaan Traditional Costing & Target Costing
No.
TRADITIONAL COSTING
TARGET COSTING
Biaya pada level biaya yang Biaya pada level penyedia biaya yang
1.
sesungguhnya (inefisiensi)
efisiensi
Penentuan harga berbasis biaya
Penentuan harga berbasis pasar
2.
Perhitungan harga pokok produk yang Perhitungan harga pokok produk yang
3.
sempit dan kaku
luas, fleksibel
Kegiatan terjadi pada tahap proses Kegiatan terjadi pada tahap proses desain
4.
pembuatan produk (produksi)
produk
Fokus pada pengendalian biaya
Fokus pada pengurangan biaya
5.
Memaksimalkan kinerja unit individu Memaksimalkan kinerja system
6.
Sumber : Hilton et., Al (2000 : 566)
diolah oleh penulis
2.2 Kerangka Pemikiran
Salah satu tujuan perusahaan adalah
mendapatkan laba yang maksimal. Untuk
mencapai tujuan tersebut perusahaan tidak
dapat terlepaskan diri dari penerapanpenerapan metode dalam menentukan
kelancaran usahanya yang merupakan alat
bantu bagi manajemen dalam mengatur
proses pelaksanaan dan pengendalian
perusahaan.
Dalam
mencapai
tujuan
perusahaan, produk tersebut harus merupakan
produk kompetitif yang tercipta dengan
memilih dan menerapkan suatu metode yang
tepat bagi perusahaan yang diharapkan dapat
mendukung keunggulan perusahaan dalam
menciptakan daya saing. Harga jual dari
produk merupakan faktor penting dalam
bersaing di pasar kompetitif, penentuan harga
jual mencerminkan daya ukur kekuatan
perusahaan dalam pasar, semakin rendah
harga jual dari produk maka semakin besar
perusahaan mendapatkan peluang dalam
keunggulan bersaing, karena harga jual
merupakan suatu nilai yang dapat diukur
dengan uang dimana nilai tersebut seseorang
dapat melepaskan barang atau jasa kepada

orang lain. Menurut Mulyadi (2001, 81) :
“Harga jual merupakan nilai suatu
barang/jasa yang diukur dengan sejumlah
uang dimana berdasarkan nilai tersebut
seseorang
atau
perusahaan
bersedia
melepaskan barang/jasa yang dimilki kepada
orang lain. Dimana tujuan harga jual adalah
untuk mendapatkan laba maksimum,
mendapatkan
pengembalian
investasi,
mencegah atau mengurangi persaingan,
mempertahankan atau memperbaiki market
share.”Menurut Blocher, Chen & Lin (2000
: 123) yang diterjemahkan oleh Ambarriani
:“informasi manajemen biaya merupakan
konsep luas. Informasi tersebut merupakan
informasi yang dibutuhkan untuk mengelola
secara efektif perusahaan atau organisasi
nonprofit, baik berupa informasi keuangan
tentang biaya dan pendapatan maupun
informasi non keuangan yang relevan yaitu
produktivitas, kualitas, dan faktor kunci
sukses lainnya untuk perusahaan.” Maka
dalam situasi kompetitif solusi yang tepat
adalah metode target costing. Dimana
metode target costing merupakan suatu
pendekatan dalam upaya pengurangan biaya

untuk mencapai pangsa pasar tanpa
mengurangi
laba
yang
diharapkan
perusahaan. Menurut Mulyadi (2001, 84)
Biaya target (Target Costing) adalah :“biaya
produk atau jasa berdasarkan harga yang
bersedia dibayarkan oleh pelanggan”.
Terdapat perbedaan pada metode traditional
costing dan target costing menurut Hilton et.,
Al (2000 : 566) yang diolah kembali oleh
penulis sebagai berikut :
1. Biaya traditional costing berfokus pada
level
biaya
yang
sesungguhnya
(inefisiensi) dan biaya target costing
berfokus
pada
level
untuk
menyenyediakan
pengurangan
biaya
(efisiensi)
2. Traditional costing penentuan harga jual
didasarkan atas basis biaya dan target

3.

4.

5.

6.

costing
menentukan
harga
jual
berdasarkan basis pasar
Traditional costing perhitungan harga
pokok produk yang sempit dan kaku.
Target costing perhitungan harga pokok
produk yang luas dan fleksibel
Traditional costing kegiatan terjadi pada
tahap proses pembuatan produk (produksi)
dan target costing kegiatan terjadi pada
tahap proses desain produk
Traditional
costing
fokus
pada
pengendalian biaya dan target costing
fokus pada pengurangan biaya
Traditional costing fokus Memaksimalkan
kinerja unit individu dan target costing
memaksimalkan kinerja system
Perbandingan
traditional costing dan target costing
target costing

traditional costing

Uji beda

Penetapan harga pokok
produksi

Penetapan harga pokok
produksi

Kerangka Pemikiran
Gambar 2.4
III OBJEK DAN METODE
PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Penelitian ini penulis mengambil objek
penerapan metode target costing dan harga
jual produk, dan subjek dalam rencana
penelititan ini adalah perusahaan Kelom
Geulis Sheny Tasikmalaya.
3.2 Metode Penelitian
b.
target costing, misalnya penetapan
harga pokok produk.
c.
Data kualitatif, data yang berupa
sejarah singkat perusahaan, struktur
organisasi proses produksi dan
informasi lainnya yang relevan dengan
penulisan ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari :
a.
Data
kuantitatif,
data
yang
berhubungan dengan perbandingan
3.3.2 Sumber Data
I.
Data primer
Merupakan data diperoleh secara langsung
dari objek penelitian seperti :
1. Gambaran umum perusahaan
2. Rincian harga pokok produksi :
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja

langsung, biaya overhead pabrik dan
rinciannya.
3. Metode penentuan harga pokok
produksi
yang
digunakan
perusahaan
II. Data sekunder
Data yang diperoleh secara tidak
langsung, yaitu data diperoleh dari pihak lain
yang berhubungan dengan penelitian ini,
dimana data diperoleh dari literatur-literatur
dan semua data yang mendukung.
Teknik pengumpulan data yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah :
1.
Penelitian Lapangan
Yaitu penenlitian yang dilakukan
secara langsung pada objek penelitian
sehingga dapat diketahui situasi perusahaan
dengan cara sebagai berikut :
a. Observasi,
yaitu
teknik
pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan langsung
terhadap objek penelitian serta
mencatat data yang diperoleh.
b. Wawancara,
yaitu
teknik
pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara melakukan tanya-jawab
secara langsung dengan pihak
terkait.
2.
Penelitian Kepustakaan
Yaitu suatu metode pengumpulan data
yang dilakukan dengan mempelajari literatur
yang berhubungan dengan pokok bahasan
penelitian sehingga dapat dipakai sebagai
dasar analisis.
3.3.3 Rancangan Analisis Data
Tujuan analisis yang dilakukan adalah
untuk membandingkan harga pokok produksi
dengan metode traditional costing dan
metode Target Costing. Penulis akan
menganalisis
harga
pokok
produk
berdasarkan traditional costing yang dihitung
oleh perusahaan. Kemudian penulis akan
merekonstruksi perhitungan harga pokok
produksi tersebut berdasarkan metode target
costing.
3.4 Metode Analaisis

Berdasarkan masalah pokok dan tujuan
penelitian yang ingin dicapai, maka
digunakan metode analisis sebagai berikut :
1. Penentuan pendekatan target costing
adalah sebagai berikut : menurut
Garrison, Noreen, dan Brewer (2006 :
541-543) biaya target untuk suatu produk
dihitung dengan mulai pada harga jual
yang
diantisipasi
dan
kemudian
menguranginya dengan laba yang
diinginkan, sebagai berikut:
Biaya target = Harga jual yang diantisipasi –
Laba yang diinginkan
Dimana :
- Harga jual yang diantisipasi merupakan
harga
yang bersedia dibayar oleh
pelanggan atau dengan kata lain harga
jual yang berlaku di pasar
- Laba yang diinginkan adalah tingkat
pengembalian investasi (ROI) x nilai
investasi yang diperlukan.
2. Analisis penentuan biaya traditional
adalah sebagai berikut : menurut
Mulyadi (2001 : 415) biaya trditional
suatu produk terdiri atas tiga yaitu: biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung,
dan biaya overhead pabrik. Dalam
perhitungan biaya standar digunakan
dengan metode full costing, yaitu
metode penentuan harga pokok produksi
yang memperhitungkan semua unsur
biaya kedalam harga pokok produksinya,
yang terdiri dari biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung dan biaya
overhead baik yang variabel maupun
yang tetap.
3. Membandingkan hasil perhitungan biaya
tradisional dan biaya target (target
costing) terhadap penentuan harga pokok
produk dan laba yang diperoleh oleh
perusahaan. Dari hasil
perbandingan
tersebut maka dapat dilihat metode mana
menghasilkan biaya yang lebih rendah,
sehingga perusahaan dapat mengetahui
tingkat efisiensi biaya yang dicapai oleh
perusahaan.
PENELITIAN

Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian penulis
memperoleh data perhitungan harga pokok
produksi untuk produk SB Triplek dan PCB
pada kelom geulis yang telah dihitung oleh
perusahaan dengan menggunakan metode
tradisional yang telah diolah, serta data
mengenai persentase Mark up yang
digunakan perusahaan untuk menentukan
harga jual produk kelom tersebut. Data yang
diperoleh berupa data harga pokok produksi
perusahaan menggunakan biaya tradisional
yang
dijadikan
reverensi
untuk
membandingkan dengan menentukan harga
pokok produksi menggunakan target costing.
4.1.1 Harga Pokok Produksi Metode
Traditional
Costing
Pada
Perusahaan Maufaktur Kelom
Geulis Sheny
Harga pokok produksi merupakan
komponen yang cukup penting bagi

manajemen penentu harga jual, karena dalam
perhitungan harga jual, manajemen akan
menggunakan harga pokok produksi sebagai
dasar dalam perhitungannya.
Untuk perusahaan Kelom Geulis
Sheny sendiri dalam perhitungan harga
pokok produksinya menggunakan metode
biaya tradisional. Metode tradisional juga
merupakan metode penentu harga pokok
produksi yang memasukan unsur biaya bahan
baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik yang dibebankan langsung
pada produkyang diproduksi berdasarkan
tarif yang dientukan dimuka. Perusahaan
manufaktur kelom geulis sheny. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan mengenai biaya
produksi pada Perushaaan Kelom Geulis
Sheny diperoleh data daftar biaya produksi
tahun 2012 yang disajikan dibawah ini :

Tabel 4.1
Daftar Harga Pokok Produksi
Perusahaan Kelom Geulis ShenyTasikmalaya
Periode Tahun 2012
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

Produk Kelom Geulis Sheny
Model SB Triplek (Rp)
Model PCB (Rp)
17.849.861,92
26.635.723,84
16.227.147,2
24.214.294,4
17.444.183,24
26.030.366,48
17.849.861,92
26.635.723,84
15.821.468,52
23.608.937,04
12.981.717,76
19.976.792,88
17.444.183,24
26.030.366,48
17.444.183,24
26.030.366,48
19.472.576,64
29.662.510,64
17.849.861,92
26.635.723,84
17.444.183,24
26.030.366,48
21.496.171,36
32.496.928,08

Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

1.

Biaya Produksi
Biaya
produksi
merupakan
pengorbanan ekonomis guna memperoleh
nilai ekonomis yang dinilai lebih tinggi.
Proses
produksi
pada
umumnya
diklasifikasikan menjadi biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja, dan biaya overhead
pabrik. Sebelum mengetahui perhitungan
biaya bahan produksi dari kelom geulis

penulis terlebih dahulu mengetahui data-data
mengenai produk yang digunakan sebagai
proses rekontruksi perhitungan biaya-biaya
produksi,yaitu produk kelom model SB
Triplek menggunakan bahan bodasan yang
bahan utamanya terbuat dari triplek, dan
model PCB menggunakan bahan bodasan
kayu mahoni. Maka daftar biaya-biaya dan
bahan-bahan yang diperlukan oleh kedua

produk kelom dalam proses produksinya
Besarnya
bahan
baku
yang
adalah sebagai berikut :
dikeluarkan Kelom Geulis Sheny dengan
A.
Biaya Bahan Baku
model SB Triplek, dan PCB terdapat pada
Biaya bahan baku adalah biaya yang
perhitungan dibawah ini :
diklasifikasikan terhadap biaya produksi yang
termasuk biaya utama.
Tabel 4.2
Biaya Bahan Baku
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan
Model SB Triplek Model PCB
Biaya Bahan Baku (Rp/kodi)
Rp 568.400
Rp 368.400
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

B.

Penggunaan Tenaga Kerja Langsung
Biaya
tenaga
kerja
langsung
merupakan biaya tenaga kerja yang dapat
merubah secara langsung bahan mentah
manjadi produk jadi. Sistem upah yang
berlaku didasarkan pada sistem borongan,

dimana tenaga kerja dibayar
jumlah kelom yang dihasilkan
Adapun
pengklasifikasian tenaga
dilakukan Kelom Geulis Sheny
dibawah ini :
Tabel 4.3
Biaya Tenaga Kerja Langsung
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Jenis Pekerjaan (per kodi)
SB Triplek (Rp)
PCB (Rp)
Ongkos pewarnaan/airbrush
Ongkos muka
Ongkos pasanng
Packing
Jumlah (Rp/kodi)

65.000
15.000
20.000
1.000
101.000

berdasarkan
(per kodi).
kerja yang
pada Tabel

60.000
15.000
20.000
1.000
96.000

Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

C.

Penggunaan Biaya Overhead Pabrik
Biaya overhead merupakan biaya
yang secara tidak langsung mempengaruhi
proses produksi. Adapun beberapa biaya
overhead pabrik yang berhubungan dengan
proses produksi kelom antara lain:

1. Biaya Bahan Penolong
Bahan penolong adalah bahan yang
tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan
yang meskipun menjadi bagian produk jadi
tetapi nilainya relative kecil. Penggunaan
biaya bahan penolong produksi kelom
terdapat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Penggunaan Bahan Penolong
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Bahan Penolong
SB Triplek (Rp)
Paku Skrup
15.815,52
Cat Airbrush
44.500
Amplas
2.000
Dus Pack
20.000
Border
40.000
Jumlah
122.315,52
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

PCB (Rp)
15.815,52
44.500
1.000
20.000
40.000
121.315,52

2. Biaya Listrik
perbaikan serta pembelian suku cadang mesin
Maka biaya listrik yang digunakan oleh
dan kendaraan apabila mesin atau kendaraan
perkodi kelom yaitu sebesar Rp 1.935,48 .
mengalami kerusakan. Maka rincian biaya
3. Biaya Pemeliharaan Mesin dan
pemeliharaan mesin dan kendaraan akan
Kendaraan
dihitung pada tabel dibawah ini :
Biaya pemeliharaan mesin dan
kendaraan merupakan biaya perawatan dan
Tabel 4.5
Biaya Pemeliharaan
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan
Biaya (Rp/Bulan)
Mesin Gergaji
Rp 150.000
Mesin Amplas
Rp 50.000
Mobil
Rp 200.000
Jumlah
Rp 400.000
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Berdasarkan tabel diatas , biaya
pemeliharaan mesin dan kendaraan yang
digunakan Kelom Sheny untuk mendukung
kegiatan
produksi
berjumlah
Rp
400.000/bulan.

Biaya Pemeliharaan Kendaraan
dan Mesin untuk kelom per kodi
Biaya
Pemeliharaan =
Rp
Kendaraan dan Mesin/bulan
400.000
Jumlah kelom/bulan
155 kodi
Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan
Mesin/kodi = Rp 2.580,65

4. Biaya Penyusutan Mesin dan
Peralatan
Setiap penggunaan mesin dan
peralatan dalam kegiatan produksi akan
mengalami penyusutan. Penyusutan dari
mesin dan peralatan tersebut akan
mengakibatkan timbulnya biaya yang disebut
dengan biaya penyusutan. Maka untuk
perhitungan penyusutan yang dilakukan
perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Beban Penyusutan
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan

Harga
Perunit (Rp)

unit

Harga beli
(Rp)

Nilai sisa
(Rp)

Msn gergaji
5.000.000
2
10.000.000
1.000.000
Msn amplas
300.000
4
1.300.000
130.000
Mobil
25.000.000
1
25.000.000
7.000.000
Bangunan
450.000.000
1
112.500.000
Jumlah Beban Penyusutan Kendaraan dan Mesin

Umur
ekonomis
(tahun)
5 thn
5 thn
5 thn
20 thn

Beban
penyusutan
(Rp/tahun)
1.800.000
234.000
3.600.000
22.500.000
28.134.000

Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Berdasarkan diatas, beban penyusutan
kendaraan dan mesin dibebankan untuk
semua model kelom yang dihasilkan per

tahun berjumlah Rp 28.134.000,00 sehingga
jumlah penyusutan per bulan, per kodi, dan
per pasang adalah :



Jumlah kelom/bulan
155 kodi
Beban Penyusutan Kendaraan dan
Beban Penyusutan Kendaraan dan
Mesin untuk kelom perbulan
Mesin/kodi = Rp 15.125,8
Beban
Penyusutan =
Rp
Maka beban yang ditanggung
Kendaraan dan Mesin/tahun 28.134.000
peruasahaan untuk kedua model kelom (SB
Jumlah bulan dalam 1 tahun
12 bulan
Triplek, dan PCB) sebesar Rp 15.125,8/kodi.
Beban Penyusutan Kendaraan dan
Maka untuk perhitungan biaya
Mesin/bulan = Rp 2.344.500
overhead
pabrik dapat dilihat pada tabel

Beban Penyusutan Kendaraan dan
dibawah ini :
Mesin untuk kelom per kodi
Beban
Penyusutan =
Rp
Kendaraan dan Mesin/bulan 2.344.500
Tabel 4.7
Biaya Overhead Pabrik
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan biaya
SB Triplek (Rp) PCB (Rp)
Bahan baku penolong
122.351,52
121.351,52
Biaya penggunaan listrik
1.935,48
1.935,48
Biaya pemeliharaan mesin dan kendaraan
2.580,65
2.580,65
Beban penyusutan
15.125,8
15.125,8
Biaya overhead paabrik /kodi
141.993,45
140.993,45
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Jadi untuk proses perhitungan harga
pokok produksi dengan menggunakan
metode traditional costing adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.8
Harga Pokok Produksi Traditional Costing
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan
Model SB Triplek
Model PCB
Bahan Baku Langsung
Rp 568.400
Rp 368.400
Biaya Tenaga Keraja
Rp 101.000
Rp 96.000
BOP
Rp 141.957,36
Rp 140.957,36
Harga Pokok Produksi/pasang Rp 811.357,36
Rp 605.357,36
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Berdasarkan tabel diatas, maka harga
pokok produksi perkodi untuk model SB
Triplek adalah sebesar Rp. 811.357,36 dan
untuk model PCB adalah Rp 605.357,36.
2.

Harga Jual Produk Metode
Tradisional Costing
Harga jual produk SB Triplek dan
PCB berdasarkan data perusahaan dihitung
dengan cara menjumlahkan harga pokok
produksi dengan mark-up yang ditetapkan

oleh perusahaan. Persentase mark-up untuk
produk ini ditentukan oleh pemilik
perusahaan yang diinginkan oleh perusahaan
dimana
dipertimbangkan
untuk
menyesuaikan dengan kondisi pasar agar
harga jual dari produk tersebut bisa tetap
bersaing.
Penentuan harga jual dan bagaimana
laba yang dapat diperoleh Kelom geulis
Sheny dalam menerapkan harga jual pada
kelom yang di produksinya dengan

menggunakan biaya tradisional, dapat dilihat
pada tabel yang tersedia dibawah ini :
Tabel 4.10
Margin Laba dan Harga Penjualan
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Model
Harga Jual
Biaya Per kodi
Margin Laba
Per kodi
Rp
%
SB Triplek
Rp 1.623.000
Rp. 811.357,36 Rp. 811.642,64
49,99
PCB
Rp 1.211.000
Rp 605.357,36 Rp 605.642,64
49,99
Sumber

:

Data

diolah

Pada tabel diatas maka diketahui
bahwa presentasi margin laba yang
diinginkan oleh perusahaan untuk Kelom
Sheny model SB Triplek dan model PCB
adalah sebesar 49,99% dari harga jual kedua
jenis kelom tersebut, dengan laba yang
diperoleh oleh model SB Triplek adalah
sebesar Rp 811.642,64 dan laba yang
diperoleh oleh model PCB sebesar Rp
605.642,64.

dari

Kelom

Sheny,

2013

yang merupakan harga antisipasi produk saat
diluncurkan. Harga ini harus dapat
mencerminkan nilai hasil mengamatan dari
produk di mata konsumen, antisipasi relatif
fungsional dan harga jual dari penawaran
yang kompetitif dan tujuan strategi
perusahaan
untuk
produk.
Manajer
merancang target harga pasar dengan
mengetahui harga jual produk pesaing. Maka
dalam upaya rekotruksi target costing
diperlukan harga pembanding dari produkproduk
kompetitif
yang
dimiliki
kopetitor/pesaing., data pembanding akan
digunakan dalam proses analisis dan
indentifikasi keunggulan pesaing.
Penulis melakuakan survei pasar
terlebih dahulu, berikut adalah tabel daftar
perbandingan harga produk perusahaan
pesaing dengan produk sejenis :

4.1.1 Harga Pokok Produksi Metode
Target
Costing
Perusahaan
Manufaktur Kelom Geulis Sheny
A.
Analisis Pasar
Ada beberapa tingkatan dalam proses
penerapan target costing diantaranya :
Proses
ini
mulai
dengan
mengindentifikasi target harga penjualan
Tabel 4.11
Daftar Harga Jual Produk Pesaing
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Tipe produk
sejenis
PERUSAHAAN
Yang diproduksi
Competitior
Kelom Sheny
Kelom Salsa
Kelom Merlin
SB Triplek sejenis Rp 1.623.000
Rp 1.560.000
Rp 1.570.000
PCB sejenis
Rp 1.211.000
Rp 1.130.000
Rp 1.150.000
Sumber

:

Perusahaan menetapkan target cost
yang harus dicapai dalam metode target
costing berdasarkan harga jual produk
perusahaan competitor yang mempunyai

Observasi

Pasar

harga jual produk yang kompetitif
perusahaan dengan asumsi target harga yang
harus tercapai berdasarkan target pada harga
jual yang dimiliki perusahaan kelom geulis
Salsa dengan harga jual sejenis SB Triplek

sebesar Rp 1.560.000 dan model PCB sebesar
dapat di tentukan target biaya yang harus
Rp 1.130.000.
dicapai dengan asumsi dari harga jual yang
keterangan
diatas
menyatakan
kompetitif, dihitung sebagai berikut :
presentasi margin untuk laba setiap produk
adalah sebesar 49,99% dari harga jual maka
Tabel 4.13
Penetapan Target Cost
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Model
Harga Jual
Presentasi
Laba
Target Biaya
Kelom Sejenis
Kompetitif
laba
(r)
(c)
(p)
(%)
(p-r)
SB Triplek
Rp 1.560.000
50
Rp.780.000
Rp.780.000
PCB
Rp 1.130.000
50
Rp. 565.000
Rp. 565.000
Sumber

:

Data

diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui
bahwa target cost yang harus dapat
terelalisasikan oleh perusahaan sebesar bagi
produk SB Triplek dan PCB masing-masing
adalah sebesar Rp.780.000 dan Rp. 565.000.
jumlah ini adalah allowable cost bagi produk.
yang harus perusahaan lakukan adalah
merubah nilai yang tadinya allowable cost
menjadi achievable cost.
Maka
disini
perusahaan
mengasumsikan bahwa alternative yang
digunakan untuk cost reduction dilakukan
pada bahan baku khususnya rekayasa nilai

dari

Kelom

Sheny,

2013

yang dilakukan pada bodasan kelom dimana
proses produksi tidak hanya dilakukan dalam
1 tahap produksi akan tetapi proses produksi
akan dilakukan secara 2 tahap produksi.
Dimana tahap 1 proses produksi dilakukan
untuk membuat bodasan (produk setengah
jadi) dimana hasil dari produksi ini akan
menjadi bahan utama bagi departeman kedua
dalam memproduksi kelom jadi. Adapun
bahan-bahan untuk mendukung pembuatan
kelom departemen I:
A.
Model PCB

Tabel 4.16
Biaya Departemen I Model SB Triplek
Keterangan
Model PCB
Bahan Baku Departemen I
Rp 255.000
Ongkos Departemen I
Rp 118.000
BOP Departemen I
Rp 14.500
Biaya Bodasan /Kodi
Rp 387.500
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Dalam perhitungan diatas bahwa
harga untuk produk setengah jadi (bodasan)
SB Triplek adalah Rp 387.500. disini dapat
disimpulkan bahwa harga yang didapat oleh
perusahaan dari pemasok berupa kelom
setengah jadi (bodasan triplek) mempunyai
harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan
hasil proses produksi sendiri dimana
selisihnya adalah :
Harga pasok bahan baku = Rp 500.000

(bodasan triplek)
Harga produksi bahan baku = Rp 387.500
(bodasan)
+
Efisiensi biaya bahan baku = Rp 112.500
model PCB
Jadi perusahaan memperoleh efisiensi
biaya bahan baku (bodasan) model SB
Triplek sebesar Rp 112.500 dari selisih
perhitungan bahan baku pemasok (supply)
dengan departemen I.



Biaya Bahan Baku Departemen I
Perkodi PCB

Bahan kayu Rp 1.200.000 =
Rp
mahoni
x 0,10
120.000

Biaya Tenaga Kerja Langsung
Departemen I
Ongkos pola/serut
Ongkos ukir
Ongkos warna dasar
Ongkos sending

= Rp 25.000
= Rp 25.500
= Rp 10.000
= Rp 10.000
+

Total Biaya Tenaga Kerja
70.500


=

Rp

Biaya Overhead Pabrik Departemen
I

Biaya Bahan Penolong
= Rp 1.000
 Amplas
= Rp 12.500
 Sending
Total Biaya Overhead Pabrik
= Rp
13.500

Tabel 4.18
Biaya Departemen I Model PCB
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan
Model PCB
Bahan Baku Departemen I
Rp 120.000
Ongkos Departemen I
Rp 70.500
BOP Departemen I
Rp 13.500
Biaya Bodasan /Kodi
Rp 204.000
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Dalam perhitungan diatas bahwa
Efisiensi biaya bahan = Rp 96.000
harga untuk produk setengah jadi (bodasan)
baku model PCB
PCB adalah Rp 204.000. disini dapat
Jadi perusahaan memperoleh efisiensi
disimpulkan bahwa harga yang didapat oleh
biaya bahan baku (bodasan) model PCB
perusahaan dari pemasok berupa kayu kelom
sebesar Rp 96.000 dari selisih perhitungan
setengah jadi (bodasan) mempunyai harga
bahan baku pemasok (supply) dengan
yang lebih tinggi dibandingkan dari hasil
departemen I.
proses produksi sendiri dimana selisihnya
adalah :
Maka tabel untuk haraga pokok
Harga pasok bahan baku = Rp 300.000
produksi
departemen I adalah :
(bodasan)
Harga produksi bahan baku = Rp 204.000+
(bodasan)
Tabel 4.19
Harga Pokok Produksi Departemen I
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan
Model SB Triplek Model PCB
Biaya Bahan Baku Bodasan (Rp/kodi)
Rp 387.500
Rp 204.000
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

1.
A.


Proses Produksi Departemen II
Biaya Bahan Baku Departemen II
Biaya Bahan Baku Model SB
Triplek Per pasang Departemen II

Bahan Triplek
Kain / buludru
Karet Kelom
Jumlah

Rp 387.500
Rp 25.536
Rp 28.500
Rp 441.536



Biaya Bahan Baku Model PCB Per
pasang Departemen II

Bahan Kayu

Rp 204.000

Kain / buludru
Karet Kelom
Jumlah

Rp 25.536
Rp 28.500
Rp 258.036

Tabel 4.20
Biaya Bahan Baku
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan
Model SB Triplek Model PCB
Biaya Bahan Baku
Rp 441.536
Rp 258.036
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

B.

Penggunaan Tenaga Kerja Langsung
Departemen II
Penggunaan biaya tenaga kerja pada
target costing tidak adanya perubahan.

Adapun pengklasifikasian tenaga kerja yang
dilakukan kelom geulis Sheny setelah adanya
departemen I ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.21
Biaya Tenaga Kerja Departemen II
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Jenis Pekerjaan (per kodi)
SB Triplek (Rp)
PCB (Rp)
Ongkos pewarnaan/airbrush
Ongkos muka
Ongkos pasanng
Packing
Jumlah (Rp/kodi)

65.000
15.000
20.000
1.000
101.000

60.000
15.000
20.000
1.000
96.000

Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Untuk SB Triplek upah tenaga kerja
yang dibebankan pada departemen II adalah
Rp 101.000,00/kodi. Dan PCB, Biaya upah
tenaga kerja langsung departemen II adalah
Rp 96.000,00/kodi.
C.

Penggunaan Biaya Overhead Pabrik
Departemen II
Adapun beberapa biaya overhead
pabrik yang berhubungan dengan proses
produksi kelom geulis antara lain:
1.
Biaya
Bahan
PenolongBiaya
penggunaan bahan penolong untuk
jenis produk SB Triplek adalah Rp
122.315,52 dan pengguanaan biaya
penolong untuk jenis produk PCB
adalah
Rp
121.315,52
maka
perhitungan untuk per pasang adalah :
2.
Biaya Listrik
Seperti dijelaskan diawal pembahasan
biaya overhead dalam upayanya cost

reduction biaya listrik yang digunakan tidak
sepenuhnya terpakai, ini disebabkan adanya
ikut campur keperluan rumah tangga pemilik
dikarenakan pembayaran listrik per bulan
disatukan dengan keperluan rumah tangga
pribadi
pemilik.
Diterangkan
bahwa
penggunaan biaya listrik untuk pabrik kelom
adalah sebesar 85% dari tariff per bulan
pembayaran listrik. Biaya listrik tersebut
dapat dilihat dengan rincian perhitungan
sebagai berikut :

Biaya listrik yang digunakan untuk
bengkel departemen II
Biaya listrik/bulan
= Rp 300.000
Presentasi
pemakaian =
bengkel
85% x
Biaya
listrik
yang
digunakan
bengkel/bulan = Rp 255.000

Biaya listrik untuk kelom per kodi
departemen II
Biaya listrik yang digunakan =
Rp

bengkel/bulan
255.000
Jumlah kelom/bulan
155 kodi
Biaya listrik untuk kelom per kodi
= Rp 1.645,16
3.
Biaya Pemeliharaan Mesin dan
Kendaraan
Berdasarkan Tabel diatas, biaya
pemeliharaan mesin dan kendaraan yang
digunakan Kelom Sheny untuk mendukung
kegiatan
produksi
berjumlah
Rp
400.000/bulan.

Biaya Pemeliharaan Kendaraan
dan Mesin untuk kelom per kodi
Biaya
Pemeliharaan =
Rp
Kendaraan dan Mesin/bulan
400.000
Jumlah kelom/bulan
155 kodi
Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan
Mesin/kodi = Rp 2.580,65
4.
Biaya
Penyusutan
Mesin dan
Peralatan
Rincian biaya penyusutan :
Berdasarkan Tabel diatas, beban
penyusutan kendaraan dan mesin dibebankan
untuk semua model kelom yang dihasilkan
pertahun berjumlah Rp 28.134.000 sehingga

jumlah penyusutan perbulan, per kodi, dan
per pasang adalah :

Beban Penyusutan Kendaraan dan
Mesin untuk kelom per kodi
Beban
Penyusutan =
Rp
Kendaraan dan Mesin/tahun 28.134.000
Jumlah bulan dalam 1 tahun
12 bulan
Beban Penyusutan Kendaraan dan
Mesin/bulan = Rp 2.344.500

Beban Penyusutan Kendaraan dan
Mesin untuk kelom per kodi
Beban
Penyusutan =
Rp
Kendaraan dan Mesin/bulan 2.344.500
Jumlah kelom/bulan
155 kodi
Beban Penyusutan Kendaraan dan
Mesin/kodi = Rp 15.125,8
Biaya overhead pabrik akan dibagi
lagi untuk bahan penolong, biaya listrik,
komponen beban biaya pemeliharaan serta
komponen beban biaya penyusutan peralatan
yang mendukung kegiatan produksi kelom
maka untuk perhitungan biaya overhead
pabrik dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.25
Biaya Overhead Pabrik Departemen II
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan biaya
SB Triplek
PCB
Bahan baku penolong
122.315,52
121.315,52
Biaya penggunaan listrik
1.645,16
1.645,16
Biaya pemeliharaan mesin dan kendaraan
2580,16
2580,16
Beban penyusutan
15.125,8
15.125,8
Biaya overhead paabrik
141.667,12
140.667,12
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Setelah semua biaya dari BOP
dijumlahkan maka diperoleh biaya yang
teralokasikan/digunakan oleh produk kelom
jenis SB Triplek adalah sebesar 141.667,12
dan untuk produk kelom jenis PCB adalah

sebesar 140.667,12. Jadi proses perhitungan
untuk harga pokok produksi dengan
menggunakan metode target costing adalah
sebagai berikut :

Tabel 4.26
Harga Pokok Produksi Target Costing
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Keterangan

Model PCB

Bahan Baku Langsung

Model
SB
Triplek
Rp
441.536

Biaya Tenaga Keraja
BOP

Rp 101.000
Rp 141.667,12

Rp 96.000
Rp 140.667,12

Harga
Pokok Rp
Produksi/pasang 684.203,12

Rp
494.703,12

Rp 258.036

Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Pembahasan
4.2.1. Metode Traditional Costing Pada
Perusahaan Manufaktur Kelom
Geulis Sheny
Dalam
pendeskripsiannya,
hasil
perhitungan metode traditional costing diatas
dapat dijelaskan bahwa penetapan harga
pokok produksi menggunakan metode biaya
tradisional berfokus pada biaya yang benarbenar terjadi pada pembebanan pembuatan
produk, hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut
bahwa biaya yang dibebankan hanya biaya
sesungguhnya terjadi tanpa adanya upaya
dalam
pengurangan
biaya
produksi
pembuatan kelom geulis. Dalam tabel 4.8
(hal 77) diatas penetapan harga pokok
produksi dihitung dengan cara menjumlahkan
semua unsur biaya seperti biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik, yang telah teralokasikan
untuk memperoleh produk kelom geulis
dengan uraian sebagai berikut : SB Triplek
sebesar per kodi Rp 811.357,36 dan untuk
PCB sebesar per kodi Rp 605.357,36.
Dan untuk penetapan harga jual dan
margin laba produk kelom dapat dilihat
dalam tabel 4.10 (hal 79) perhitungannya
berdasarkan data perusahaan yang dihitung
dengan cara menjumlahkan harga pokok
produksi dengan mark-up yang ditetapkan
oleh perusahaan. Dari penjelasan diatas
bahwa presentasi margin laba yang
diinginkan oleh perusahaan untuk Kelom
Sheny model SB Triplek dan model PCB
adalah sebesar 49,99% dari harga jual kedua
jenis kelom tersebut, dengan laba yang

diperoleh oleh model SB Triplek adalah
sebesar Rp 811.642,64 dan laba yang
diperoleh oleh model PCB sebesar Rp
605.642,64.
Berdasarkan
perhitungan
tersebut penulis menjadikannya sebagai suatu
informasi mengenai data biaya produksi
dimana sebagai dasar dalam pembentukan
rekontruksi penentuan harga pokok produksi
menggunakan
target
costing
dengan
menganalisis dan mengklasifikasi biaya yang
dianggap sebagai biaya yang menyebabkan
pemborosan dan biaya penyebab inefisien
serta dapat mempengaruhi secara signifikan
terhadap penentuan harga jual produk.
Penjelasan tersebut mengartikan
bahwa tujuan untuk mendapatkan biaya
produksi yang efisiensi metode yang
digunakan perusahaan kurang tepat. Karena
metode traditional costing berfokus terhadap
biaya yang sesungguhnya yang telah
digunakan oleh proses produksi produk,
padahal banyak biaya-biaya yang dapat
dikurangi dalam upayanya, akhirnya metode
tradisional ini menghasilkan informasi harga
pokok produksi inefisiensi pada biaya
Produksi. Untuk mengatasi masalah yang
timbul dari metode tersebut maka diperlukan
sistem atau metode yang lebih baik, yaitu
yang disebut metode target costing. Dengan
penjelasan bahwa pembebanan biaya
berdasarkan pengefisienan biaya demi
mencapai harga jual yang kompetitif dalam
mengindetifikasi biaya yang telah dihitung
dan upaya cost reduction (pengurangan
biaya) dengan menggunakan pendekatan

value engineering (rekayasa nilai) sehingga
biaya efisien dapat dicapai.
4.2.3. Perbandingan
Harga
Pokok
Produksi dan Harga Jual Produk
Metode Tradisional Costing dengan
Metode Target Costing
Setelah mengetahui hasil perhitungan
harga jual produk dengan harga pokok

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

produksi metode biaya tradisional dan
metode target costing, maka selanjutnya
penulis akan membandingkan hasil dari
kedua metode tersebut untuk selanjutnya
ditarik kesimpulan. Perbandingan harga
pokok produksi hasil dari kedua metode
tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.28
Perbandingan Harga Pokok Produksi Model SB Triplek
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Traditional Costing
Target Costing
17.849.861,92
15.052.468,64
16.227.147,2
13.684.062,4
17.444.183,24
14.710.367,08
17.849.861,92
15.052.468,64
15.821.468,52
13.341.960,84
12.981.717,76
10.947.249,92
17.444.183,24
14.710.367,08
17.444.183,24
14.710.367,08
19.472.576,64
16.420.674,88
17.849.861,92
15.052.468,64
17.444.183,24
14.710.367,08
21.496.171,36
17.789.281,12

Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Tabel 4.29
Perbandingan Harga Pokok Produksi Model PCB
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Bulan
Traditional
Target
Costing
Costing
Januari
26.635.723,84 21.766.937,28
Februari
24.214.294,4 19.788.124,8
Maret
26.030.366,48 21.272.234,16
April
26.635.723,84 21.766.937,28
Mei
23.608.937,04 19.293.421,68
Juni
19.976.792,88 16.325.202,96
Juli
26.030.366,48 21.272.234,16
Agustus
26.030.366,48 21.272.234,16
September 29.662.510,64 24.240.452,88
Oktober
26.635.723,84 21.766.937,28
November
26.030.366,48 21.272.234,16
Desember
32.496.928,08 25.724.562,24
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Tabel 4.30
Harga Jual Metode Tradisionaldan Metode Target Costing
Perusahaan Kelom Geulis Sheny Tasikmalaya
Periode Tahun 2012
Metode Tradisional
Model
Biaya per kodi
Mark up Harga jual
Rp 811.357,36
99,99%
Rp 1.623.000
SB Triplek
Rp 605.357,36
99,99%
Rp 1.211.000
PCB
Metode Target Costing
Model
Biaya per kodi
Mark up Harga jual
Rp 684.203,12
99,99%
Rp 1.368.406,24
SB Triplek
Rp 494.703,12
99,99%
Rp 989.406,24
PCB
Sumber : Data diolah dari Kelom Sheny, 2013

Data tabel diatas membuktikan bahwa
setelah penerapan metode target costing akan
membantu perusahaan dalam menciptakan
biaya produksi yang lebih efisien bagi produk
yang mempengaruhi dalam menciptakan daya
saing yang lebih kompetitif pada penciptaan
produknya.

