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1. Biaya Bahan Baku:

Penentuan Harga Pokok Bahan Baku yang Dipakai Dalam Produksi:

Tgl 1 Januari 2021 Persediaan awal : 300 buah @ Rp20.000

Tgl 2 Januari 2021 Pembelian : 300 buah @ Rp25.000

Tgl 3 Januari 2021 Pembelian : 300 buah @ Rp25.500

Tgl 4 Januari 2021 Penjualan : 300 buah

Tgl 5 Januari 2021  Penjualan : 300 buah

Diminta:

Buatlah Perhitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara:

a. FIFO 
b. LIFO
c. Metode Rata-rata (Avarage)



2. BIaya Tenaga Kerja Langsung

a. Gaji dan Upah

Perusahaan Abadi Furniture memperkerjakan 1 orang karyawan. Berdasarkan kartu jam kerja 
selama minggu pertama Maret 2021. menurut jam kerja, karyawan tsb selama seminggu 
bekerja sebanyak 55  jam,  dgn upah perjam Rp1.000. menurut kartu jam kerja disajikan sbb:

- Untuk pesanan nomor 1 selama 15 jam
- Untuk pesanan nomor 2 selama 20 jam
- Untuk menunggu persiapan pekerjaan selama 20 jam

Dengan demikian upah karyawan tersebut dihitung sebesar 55 jam x Rp1.000 = Rp55.000
Biaya tenaga kerja dibebankan sbg biaya tenaga kerja langsung:

- Pesanan nomor 1 (15 jam x Rp1.000 = Rp15.000)
- Pesanan nomor 2 (20 jam x Rp1.000 = Rp20.000)
- Dibebankan sbg BOP (20 jam x Rp1.000 = Rp20.000)
- Jumlah upah minggu pertama bulan Maret 2021 Rp55.000
- PPh yg dipotong oleh perusahaan (15% x Rp55.000 = Rp8.250)
- Jumlah upah bersih yg diterima karyawan (Rp55.000 – Rp8.250 = Rp47.750)

Diminta:

Buatlah Jurnal biaya gaji & upah atas dasar data tsb.

b. Lembur
Dalam 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 56 jam, jam normalnya adalah 40 jam, 
dengan tarif upah Rp800 perjam. Tarif lembur dibayar perusahaan 1,5 kali tarif normal. 
Premi lembur dihitung 50% dari tarif upah.

Diminta:
- Hitunglah Jumlah Upah Karyawan satu minggu
- Buat jurnal yang diperlukan

c. Honor Cuti
Seorang karyawan diberikan upah perminggu Rp200.000. karyawan tsb memperoleh 
pembayaran honor cuti Rp17.000

Diminta:
Buatlah jurnal yg akan dibuat oleh perusahaan 



3. Biaya Overhead Pabrik:
1. Penggolongan BOP

PT Abadi menentukan tarif BOP ditentukan dimuka. Bulan Januari 2021, perusahaan 
membuat anggaran BOP sebagai berikut:

Jenis Biaya Tetap/Variabel Jumlah

Biaya bahan baku   Rp               7.000.000 

Biaya tenaga kerja langsung   Rp               4.500.000 

Biaya bahan penolong  Rp               3.000.000 

Biaya depresiasi pabrik  Rp                  700.000 

Biaya bahan bakar  Rp                  800.000 

Biaya listrik  Rp                  600.000 

Biaya reparasi & pemeliharaan
 Rp                  700.000 

Rp                  600.000 

biaya asuransi bangunan    Rp                1.000.000 

biaya promosi  Rp               3.000.000 

Biaya tenaga kerja tidak langsung
 Rp               3.000.000 

 Rp               3.850.000 

Biaya kesejahteraan karyawan  Rp               3.050.000 

Diminta:
Berapakah BOP tetap & variable yg dianggarkan?

2. Dasar Pembebanan BOP



a. Satuan Produk

Perusahaan Abadi adalah perusahaan Furniture yg memproduksi kursi menaksir biaya bahan 
penolong, biaya tenaga kerja tdk langsung, biaya reparasi & pemeliharaan, biaya penyusutan 
aktiva, biaya asuransi, biaya listrik pabrik semuanya digabung dalam BOP taksiran awal 
sebesar Rp30.000.000. taksiran produk kursi yg akan dihasilkan sebanyak 600 buah kursi. 

Diminta: Berapa tarif BOP berdasarkan satuan produk?

b. Biaya Bahan Baku

Perusahaan Abadi adalah perusahaan Furniture yg memproduksi kursi menaksir biaya bahan 
penolong, biaya tenaga kerja tdk langsung, biaya reparasi & pemeliharaan, biaya penyusutan 
aktiva, biaya asuransi, biaya listrik pabrik semuanya digabung dalam BOP taksiran awal 
sebesar Rp30.000.000. Taksiran bahan baku yg digunakan Rp40.000.000. 

Diminta: Berapa tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku?

c. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Perusahaan Abadi adalah perusahaan Furniture yg memproduksi kursi menaksir biaya bahan 
penolong, biaya tenaga kerja tdk langsung, biaya reparasi & pemeliharaan, biaya penyusutan 
aktiva, biaya asuransi, biaya listrik pabrik semuanya digabung dalam BOP taksiran awal 
sebesar Rp30.000.000. Taksiran biaya tenaga kerja langsung Rp30.000.000. 

Diminta: Berapa tarif BOP?

d. Jam Tenaga Kerja Langsung

Perusahaan Abadi adalah perusahaan Furniture yg memproduksi kursi menaksir biaya bahan 
penolong, biaya tenaga kerja tdk langsung, biaya reparasi & pemeliharaan, biaya penyusutan 
aktiva, biaya asuransi, biaya listrik pabrik semuanya digabung dalam BOP taksiran awal 
sebesar Rp300.000. Taksiran jam tenaga kerja langsung 300.000 jam. 

Diminta: Berapa tarif BOP?

e. Jam Mesin



Perusahaan Abadi adalah perusahaan Furniture yg memproduksi kursi menaksir biaya bahan 
penolong, biaya tenaga kerja tdk langsung, biaya reparasi & pemeliharaan, biaya penyusutan 
aktiva, biaya asuransi, biaya listrik pabrik semuanya digabung dalam BOP taksiran awal 
sebesar Rp300.000. Taksiran jam mesin 300.000 jam. 

Diminta: Berapa tarif BOP?

3. Selisih Anggaran BOP

Perusahaan Abadi memproduksi berbagai jenis meubel diantaranya kursi. Volume menurut 
anggaran adalah 6.000 unit, akan tetapi dalam realisasinya hanya mencapai 5.000 unit. Tarif 
BOP R4.500 per unit, anggaran untuk biaya biaya tetap adalah Rp4.000.000 & Rp3.500 per 
unit untuk biaya variable. BOP yg sesungguhnya terjadi adalah Rp8.000.000.

Diminta: Berapa selisih anggaran BOP yg terjadi?

Keterangan:
No. 1 & 2 = Masing-masing 25 Skor
NO.3    = 50 skor

Selamat bekerja 


