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Perusahaan yang bergerak pada jasa manufaktur membutuhkan informasi mengenai 
biaya produksi dalam proses produksinya dan membutuhkan informasi biaya yang cermat. 
Informasi biaya produksi diantaranya adalah laporan Harga Pokok Produksi. Laporan tersebut 
digunakan sebagai dasar untuk  menetapkan harga jual sesuai dengan laba yang diinginkan dari 
suatu hasil produksi. Dalam laporan Harga Pokok Produksi, PT. Cahaya Avena Magelang 
menggunakan full costing yang mencakup seluruh unsur yaitu Biaya Bahan Baku langsung, Biaya 
Tenaga Kerja langsung, dan Biaya Overhead Pabrik variabel dan tetap. Dalam laporan Harga 
Pokok Produksi menurut perusahaan terdapat unsur yang belum dikalkulasi dalam laporannya 
yaitu Biaya Overhead Pabrik yang bersifat tetap. Apabila semua unsur tidak dikalkulasi dengan 
benar , maka laporan Harga Pokok Produksi menjadi rendah dan berpengaruh terhadap harga 
jual dan laba yang diinginkan.  
 Dalam penelitian pada PT. Cahaya Avena Magelang yang menjadi objek penelitian 
adalah pembebanan unsur-unsur  Harga Pokok produksi dalam laporan Harga Pokok Produksi. 
Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu memperoleh data langsung dari sumber 
melalui wawancara dan observasi langsung dan menggunakan data sekunder yaitu studi 
kepustakaan.. 
 Hasil analisis pembebanan unsur Harga Pokok Produksi atas penyajian laporan Harga 
Pokok Produksi full costing antara laporan perusahaan dan menurut teori konseptual terdapat 
perbedaan dalam laporannya. Laporan Harga Pokok Produksi perusahaan lebih rendah 
dibanding dengan perhitungan menurut teori konseptual setelah semua unsur Harga Pokok 
Produksi dikalkulasi dalam laporan Harga Pokok Produksi. 

Simpulan pembahasan ini adalah  PT. Cahaya Avena Magelang dalam membebankan 
dan mengkalkulasi unsur-unsur Harga Pokok produksi belum sesuai dengan teori full costing. 
PT. Cahaya Avena Magelang hanya mengalokasi Biaya Overhead Pabrik variabel untuk 
dibebankan dalam laporan harga Pokok Produksinya. Perhitungan depresiasi aktiva tetap 
perusahaan menggunakan metode jumlah angka tahun.  

 
 


