
HARGA POKOK PROSES  

Metode Harga Pokok Proses (Process Costing) 
adalah cara penentuan harga pokok produk 

dimana  biaya produksi  selama periode 
tertentu dibebankan kepada proses atau 
kegiatan produksi dan dibagikan kepada 

produk yang dihasilkan pada  periode tersebut 
sama rata. 
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KARAKTERISTIK HARGA POKOK PROSES: 

 
1. Proses produksi bersifat terus menerus dan produk yang 

dihasilkan bersifat standar. 
2. Biaya produksi dikumpulkan dan dicatat dalam setiap departemen 

produksi yang dilalui untuk jangka waktu tertentu (umumnya satu 
bulan). 

3. Harga pokok per unit produk dihitung dari harga pokok produk 
selesai periode dibagi dengan unit produk selesai dalam periode 
tersebut. 

4. Produk yang belum selesai pada akhir periode dicatat ke dalam 
rekening persediaan produk dalam proses. Dalam hal ini 
digunakan istilah unit ekuivalen yaitu ukuran untuk unit produk 
dalam proses yang disetarakan dengan unit yang telah selesai. 

5. Pada akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi. 
6. Pada umumnya produk jadi departemen satu menjadi bahan baku 

departemen berikutnya sampai produk selesai. 
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Unsur-unsur di dalam Laporan Harga Produksi: 

1. Skedul kuantitas 

2. Pembebanan biaya 

3. Penghitungan biaya/Biaya yang diperhitungkan 

4. Keterangan 
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Contoh 1: 

PT ABC memproduksi produk “Y” mempunyai sebuah departemen produksi. 
Pada setiap akhir bulan bagian akuntansi biaya membuat laporan harga 

pokok produksi bulan yang bersangkutan. 

 
Berikut adalah informasi biaya produksi bulan Maret 2019. 

Pemakaian bahan baku .....................Rp  72.000,00 
Pembayaran tenaga kerja .................Rp  69.600,00 

Overhead pabrik dibebankan ............Rp  34.800,00 

      Jumlah ............................Rp 176.400,00 
 

Informasi produksi dan penjualan: 
Masuk proses ................................18.000 unit 

Selesai ...........................................15.000 unit 

Dalam proses akhir .......................  3.000 unit 
Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir: Bahan baku 100%, 

konversi 80%.  
Penjualan 13.200 unit @ Rp 15,00 

Biaya overhead sesungguhnya Rp 36.000,00 

 
Diminta: 

Buatlah Laporan Harga Pokok Produksi Bulan Maret 2019 dan jurnal-jurnal 
yang diperlukan. 
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Contoh 2: 

 
PT ANANDA mempunyai dua departemen produksi yaitu depart. I dan depart. 

II. Kegiatan produksi untuk masing-masing departemen pada bulan Maret 

2019 sebagai berikut: 
     Dept. I  Dept. II 

Informasi produksi: 
Masuk proses    4.800 kg  4.320 kg 

Produk jadi     4.320 kg  4.080 kg 

Produk dalam proses          480 kg       240 kg 
  

Biaya Produksi: 
         Biaya bahan baku ........................... Rp 240.000,00      -- 

         Biaya Tenaga Kerja .....................…. Rp 337.500,00 Rp 409.500,00 

         Biaya overhead pabrik dibebankan…. Rp 273.600,00 Rp 495.000,00 
         Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp 300.000,00 Rp480.000,00 

 
Tingkat penyelesaian PDP akhir: 

 Biaya bahan baku ............................         100%        100% 

 Biaya konversi .................................           50%          30% 
 

Diminta: 
Buatlah Laporan Harga Pokok Produksi Departemen I dan Departemen II, serta 

jurnal yang diperlukan. 
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