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SOAL QUIZ-1 AKUNTANSI BIAYA 1 
 

SOAL I: 
 
PT. AMANDA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dengan 
menggunakan metode harga pokok pesanan. Pada bulan September 2019 
perusahaan mendapat pesanan untuk mencetak kartu nama sebanyak 50 pak dari 
Bapak Andi dengan harga Rp 150.000,00 per pak. Pada bulan yang sama perusahaan 
juga menerima pesanan sebanyak 30 spanduk dari PT. SHAHARA dengan harga 
Rp500.000,00 per buah.  Pesanan dari Bapak Andi diberi nomor  KN-01 dan pesanan 
dari PT. SHAHARA diberi nomor SP-02. 
 
Transaksi yang terjadi selama bulan September 2019 sebagai berikut:  
 
1. Pada tanggal 5 September 2019 dibeli bahan baku dan penolong dengan cara 

kredit yakni sebagai berikut: 

Bahan baku: 
Kertas untuk kartu nama Rp 1.550.000,00 
Kain putih 600 meter  Rp 3.250.000,00 
 
Bahan penolong:  
Bahan penolong  Z1  Rp    200.000,00 
Bahan penolong  Z2   Rp    150.000,00 

 
2. Pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproses pesanan KN-01 dan 

SP-02 diperoleh informasi sebagai berikut: 
Bahan baku kertas dan bahan penolong Z2 digunakan untuk memproses 
pesanan nomor KN-01, sedangkan bahan baku kain dan bahan penolong Z1 
dipakai untuk memproses pesanan nomor SP-02 

 
3. Penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh departemen produksi 

menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung dengan perhitungan sebagai 
berikut:  
Upah langsung untuk pesanan KN-01 150 jam @ Rp 6.000,00 dan upah langsung 
untuk  pesanan SP-02 menghabiskan sebanyak 200 jam  @ Rp 5.000,00. 
Sedangkan untuk upah tidak langsung adalah Rp 2.500.000,00. 
Untuk gaji karyawan bagian pemasaran dikeluarkan sebesar Rp 5.500.000,00 dan 
gaji karyawan administrasi dan umum Rp 2.000.000,00 

 
4. Pencatatan Biaya Overhead Pabrik. Perusahaan dalam hal ini menggunakan tarif 

BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung, baik pesanan KN-01 dan SP-
02. 
Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan pesanan 
di atas, adalah sebagai berikut:  
Biaya pemeliharaan gedung     Rp    600.000,00  
Biaya depresiasi gedung pabrik    Rp 2.200.000,00 
Biaya depresiasi mesin      Rp 1.600.000,00 
Biaya pemeliharaan mesin     Rp 1.200.000,00  
Biaya asuransi gedung pabrik dan msn  Rp    750.000,00 
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5. Pencatatan harga pokok produk jadi. Berdasarkan informasi untuk pesanan 

nomor KN-01 telah selesai dikerjakan.  
 
6. Pencatatan harga pokok produk dalam proses. Berdasarkan informasi diketahui 

bahwa untuk pesanan nomor SP-02 masih dalam proses penyelesaian.   
 
7. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. Pesanan nomor KN-01 telah 

diserahkan kepada pemesan, dan dari penyerahan tersebut pemesan akan 
membayar dengan cara kredit. 

 
Diminta:  
a. Berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal yang diperlukan berdasarkan 

metode harga pokok pesanan! 
b. Hitunglah harga pokok pesanan nomor KN-01! 

 
 
SOAL II: 
 
PT. TRIO bergerak dalam bidang manufaktur yang mempunyai data  sebagai berikut: 

Keterangan 
Departemen  Produksi Departemen Pembantu 

A B X Y 
Budget BOP 
sebelum alokasi Rp 280.000,00 Rp 150.000,00 Rp 140.000,00 Rp 90.000,00 

Jasa dari Dept. X 40% 50% — 10% 
Jasa dari Dept. Y 55% 40% 5% — 
Dasar Pembebanan 20.000  jam 30.000 jam   
Tarif Tetap 50% 60%   
Tarif Variabel 50% 40%   

 
Diminta: 
1.   Buatlah Tabel Alokasi Budget BOP dari departemen pembantu X dan Y ke 

departemen  produksi A dan B, dengan menggunakan metode aljabar! 
2.   Hitunglah Tarif BOP Tetap dan Variabel untuk masing-masing departemen! 
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