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Konsep Dasar Process Costing

 Process costing adalah sistem kalkulasi biaya yang 

digunakan oleh perusahaan yang memproduksi

produk yang sama secara kontinu. 

 Persamaan antara job order costing dan process 

costing terletak pada:

1. Tujuan membebankan biaya bahan baku, 

tenaga kerja dan overhead ke produk

2. Jenis akun manufaktur dasar yang dipakai

overhead pabrik, bahan baku, BDP dan barang

jadi

3. Aliran biaya melalui akun manufaktur
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Konsep Dasar Process Costing (Lanj.)

 Perbedaan antara job order costing dan process 

costing terletak pada:

1. Aliran unit dalam sistem perhitungan biaya

(sesuai pekerjaan/ pesanan vs terus-menerus)

2. Unit yang diproduksi (heterogen vs homogen)

3. Dokumen pengendali yang digunakan (kartu

biaya per pekerjaan vs laporan produksi per 

departemen)
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Aliran Biaya dalam Process Costing

 Departemen pemrosesan (processing department) adalah 

departemen di dalam organisasi yang digunakan untuk 

menghasilkan produk dan tempat di mana bahan, tenaga 

kerja dan biaya overhead ditambahkan ke dalam produk

 Contoh: 

Strathmore, Inc. adalah perusahaan yang memproduksi 

mainan edukatif memiliki tiga departemen yaitu departemen 

pembentukan, di mana plastik dipotong menjadi bentuk-

bentuk  yang diinginkan; departemen perakitan dimana 

plastik dirakit dan bahan pelengkap seperti alat pengunci 

ditambahkan. Mainan yang sudah jadi dikirim ke departemen 

pengemasan, dimana mainan dimasukkan ke dalam kotak.
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Input bahan 

baku 
Departemen Proses

(Memotong plastik)
Departemen Proses

(Merakit platik)

Departemen Proses

(Pengemasan)
Barang 

Setengah 

Jadi

Barang 

Setengah 

Jadi

Barang 

Jadi 

(Mainan 

edukatif)

Biaya Pemrosesan Biaya Pemrosesan Biaya Pemrosesan
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Model Akun T dalam Process Costing

Bahan Baku

Utang Gaji

Overhead Pabrik

Barang Dalam Proses

Departemen A

Barang Dalam Proses

Departemen B
Barang Jadi

Harga Pokok 

Penjualan

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
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Akuntansi untuk Bahan Baku

 Pada prinsipnya bahan dapat ditambahkan di setiap departemen

pemrosesan, meskipun umumnya bahan hanya ditambahkan pada

departemen pertama dan dalam departemen berikutnya hanya

menambahkan biaya tenaga kerja dan overhead dan membentuk barang

setengah jadi sampai menjadi barang jadi.

 Contoh

Di Strathmore, Inc jurnal untuk memasukkan bahan ke dalam proses

produksi departemen pertama adalah:

Barang dalam Proses – Dept. Pembentukan xxx

Bahan Baku  xxx

Jika bahan ditambahkan lagi dalam departemen perakitan, jurnalnya
sebagai berikut:

Barang dalam Proses – Dept. Perakitan xxx

Bahan Baku xxx
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Akuntansi untuk Tenaga Kerja

 Biaya tenaga kerja dibebankan pada departemen, bukan 

perorangan. 

 Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja di Departemen 

Perakitan Strathmore Inc adalah:

Barang Dalam Proses-Departemen Perakitan xxx

Utang upah dan gaji xxx
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Akuntansi untuk Overhead

 Perhitungan overhead menggunakan tarif overhead 

ditentukan di muka, di mana setiap departemen memiliki tarif 

tersendiri.  Biaya overhead dibebankan ke unit produksi pada 

saat unit tersebut melewati setiap departemen.

 Jurnal untuk mencatat overhead di Departemen Perakitan 

adalah sebagai berikut:

Barang Dalam Proses-Departemen Perakitan xxx

Overhead Pabrik xxx
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Akuntansi untuk Transfer Barang

 Barang yang telah selesai diproses di Departemen Perakitan 

akan ditransfer ke Departemen Pengemasan dan jurnal untuk 

mencatatnya adalah:

Barang Dalam Proses – Dept. Pengemasan xxx

Barang Dalam Proses – Dept. Perakitan xxx

 Apabila Departemen Pengemasan telah menyelesaikan 

pekerjaan, maka biaya barang jadi ditransfer ke akun Barang 

Jadi. Jurnal yang dicatat adalah:

Barang Jadi xxx

Barang Dalam Proses – Dept. Pengemasan xxx
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Akuntansi untuk Harga Pokok Penjualan

 Apabila mainan yang diproduksi Strathmore, Inc. 

telah terjual maka dilakukan pencatatan jurnal sbb:

Harga Pokok Penjualan xxx

Barang Jadi xxx
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Unit Ekuivalen Produksi

 Masalah yang timbul dalam process costing adalah 

umumnya suatu departemen memiliki persediaan akhir 

barang dalam proses.

 Oleh karena itu perlu dikonversi secara matematis barang 

setengah jadi tersebut ke jumlah ekuivalen dari unit barang 

yang telah selesai.

 Unit ekuivalen adalah jumlah unit selesai yang seharusnya 

diperoleh dari bahan dan usaha yang digunakan untuk 

menghasilkan barang jadi.

 Dirumuskan:

Unit Ekuivalen = Jumlah unit setengah jadi x% penyelesaian
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Metode Perhitungan Unit Ekuivalen 

Produksi

1. Metode rata-rata tertimbang (Weighted 

Average)

2. Metode FIFO ( First In First Out)
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Metode Rata-Rata Tertimbang

 Metode yang menggabungkan unit dan biaya dari 

periode sekarang dengan unit dan biaya periode 

sebelumnya

Unit ekuivalen

produksi

Unit yang ditransfer

ke departemen

berikutnya atau

barang jadi

Unit ekuivalen

dalam persediaan

akhir barang

dalam proses

=
+
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Contoh:

Departemen Pemotongan dan Penggilingan di Perusahaan 
Double Diamond. Departemen ini menggunakan mesin yang 
berkomputer untuk membentuk inti kayu dan lembaran logam 
yang akan digunakan sebagai kerangka sepatu ski. Aktivitas 
berikut terjadi di departemen tersebut pada bulan Mei

*selalu diasumsikan bahwa unit yang ditransfer telah selesai 100%

Persentase Penyelesaian

Unit Bahan Konversi

Barang Dalam Proses, 1 Mei 200 55% 30%

Jumlah unit yang masuk selama bulan Mei 5.000

Unit yang diselesaikan selama bulan Mei 

dan dikirimkan ke departemen berikutnya

4.800 100%* 100%*

Barang dalam Proses, 31Mei 400 40% 25%
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Perhitungan unit ekuivalen produksi:

Biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung 

ditambah biaya overhead pabrik

Bahan Konversi*

Unit yang ditransfer ke dept berikutnya 4.800 4.800

Barang Dalam Proses, 31 Mei:

400 unit x 40%

400 unit x 25%

160

100

Unit ekuivalen produksi 4.960 4.900
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Perspektif Visual Unit Ekuivalen Produksi 

Departemen Pemotongan dan Penggilingan

Biaya Konversi (Metode Rata-rata Tertimbang)

Unit selesai dan ditransfer ke Dept berikutnya 4.800

Persediaan akhir BDP

400 unit x 25% 100

Unit Ekuivalen produksi 4.900

Persediaan Awal BDP 5.000 unit masuk Persediaan Akhir BDP

200 unit

30% penyelesaian

4.600 unit masuk dan 

diselesaikan

400 unit 

25% penyelesaian

4.800 unit selesai
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Laporan Produksi

 Merupakan dokumen pengendali dalam process costing.

 Tujuan: meringkas semua aktivitas yang dilakukan dan

dimasukkan dalam BDP setiap departemen untuk periode

tertentu.

 Komponen laporan produksi:

1. Skedul kuantitas yang menunjukkan aliran unit melalui

departemen dan perhitungan unit ekuivalen

2. Perhitungan biaya per unit ekuivalen

3. Rekonsiliasi seluruh biaya yang masuk dan keluar dari

departemen selama periode tertentu
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Data Double Diamond Skis
Departemen Pemotongan dan Penggilingan

Barang dalam proses, awal:

Unit yang masih dalam proses 200

Tingkat penyelesaian bahan 55%

Tingkat penyelesaian konversi 30%

Biaya persediaan awal:

Biaya bahan $9.600

Biaya konversi $5.575

Total biaya dalam proses $15.175

Unit yang masuk ke produksi selama Mei 5.000

Unit selesai & ditransfer ke dept. berikutnya 4.800

Biaya ditambahkan ke produksi selama Mei

Biaya bahan $368.600

Biaya konversi $350.900

Total biaya ditambahkan ke dept. tersebut $719.500

Barang dalam proses, akhir

Unit yang masih dalam proses 400

Tingkat penyelesaian bahan 40%

Tingkat penyelesaian konversi 25%

m_alteza@uny.ac.id



Tahap 1: Skedul Kuantitas & Unit Ekuivalen

*40% x400 unit =160 UE; **25%x400 unit =100 unit UE

Skedul

Kuantitas

Unit diperhitungkan untuk:

BDP, 1 Mei (55% bahan; 30% konversi) 200

Masuk ke produksi 5.000

Total unit 5.200

Unit Ekuivalen

Bahan Konversi

Unit produksi dihitung sbb:

Dikirimkan ke departemen berikutnya 4.800 4.800 4.800

BDP, 31 Mei (40% bahan; 25% 

konversi) 400 160* 100**

Total unit dan unit ekuivalen produksi 5.200 4.960 4.900
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Tahap 2: Biaya per Unit Ekuivalen

Total Biaya Bahan Konversi Unit Total

Perhitungan Biaya:

BDP, 1 Mei $15.175 $9.600 $5.575

(+) Biaya di

Dept.Pemotongan & 

Penggilingan $719.500 $368.600 $350.900

Total biaya (a) $734.675 $378.200 $356.475

Unit ekuivalen produksi (b) 4.960 4.900

Biaya per unit ekuivalen 

(a): (b) $76,25 + $72,75 =$149,00
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Tahap 3: Rekonsiliasi Biaya

 Tujuan: menunjukkan bagaimana biaya dibebankan ke

departemen selama satu periode.

 Biaya yang dibebankan ke departemen terdiri atas:

1. Biaya persediaan awal barang dalam proses

2. Biaya bahan, tenaga kerja dan overhead yang 

ditambahkan dalam satu periode

3. Biaya (jika ada) yang diterima dari departemen

sebelumnya

 Cara perhitungan biaya dilakukan dengan menghitung

biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya (atau

ke barang jadi)  ditambah biaya persediaan akhir BDP
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Unit Ekuivalen

Total Biaya Bahan Konversi

Biaya dibebankan sbb:

Ditransfer ke dept. berikutnya:

4.800 unit x $149,00/ unit $715.200 4.800 4.800

BDP, 31 Mei:

Bahan baku $76,25 per UE

Konversi $72,75 per UE

12.200

7.275

160

100

Total BDP, 31 Mei 19.475

Total biaya yang dibebankan $734.675

UE = Unit Ekuivalen
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Metode FIFO

 Memisahkan unit dalam persediaan awal dari unit yang 

diproduksi dalam periode saat ini. Diasumsikan bahwa unit 

dari persediaan awal diselesaikan dulu, dan ditransfer keluar 

bersama dengan semua biaya periode sebelumnya ditambah 

biaya periode saat ini

Unit 

ekuivalen

produksi

Unit ekuivalen untuk melengkapi persediaan

awal* + unit yang masuk dan diselesaikan

selama periode tertentu + unit ekuivalen

persediaan akhir barang dalam proses

=

*Unit ekuivalen

untuk

menyelesaikan

persediaan awal

Jumlah unit 

dalam persediaan

awal

= X
100% - % 

penyelesaian

persediaan awal
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Dari contoh data perusahaan Double Diamond Skis yang 
memproduksi sepatu ski melalui Departemen Pemotongan dan 
Penggilingan, maka perhitungan unit ekuivalen masing-masing 
departemen berdasarkan metode FIFO adalah sebagai berikut:

* 5.000 unit dimulai-400 unit BDP =4.600 unit yang dimulai dan 
diselesaikan.

Bahan Konversi

Barang dalam proses, 1 Mei:

200 unit x (100% - 55%)

200 unit x (100% - 30%)

90

140

Unit yang masuk dan diselesaikan selama Mei 4.600* 4.600*

Barang dalam Proses, 31 Mei:

400 unit x 40%

400 unit x 25%

160

100

Unit Ekuivalen produksi 4.850 4.840
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Perspektif Visual Unit Ekuivalen Produksi 

Departemen Pemotongan dan Penggilingan

Biaya Konversi (Metode FIFO)

Persediaan Awal BDP 5.000 unit masuk Persediaan Akhir BDP

200 unit

30% penyelesaian
4.600 unit masuk dan 

diselesaikan

400 unit 

25% penyelesaian

Barang dalam Proses awal:

200 unit x (100% - 30%)    140

Unit selesai dan dikirimkan 4.600

Persediaan Akhir BDP 400 x25% 100

Unit ekuivalen produksi 4.840
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Laporan Produksi (FIFO)

Tahap pertama:  menyiapkan skedul kuantitas dan 

menghitung unit ekuivalen

 Metode FIFO membagi unit dikirimkan keluar menjadi 

dua ( unit dalam persediaan awal , unit yang 

dimasukkan dan diselesaikan dalam periode sekarang)

Tahap kedua: menghitung biaya per unit ekuivalen

 Biaya per unit hanya berkaitan dengan pekerjaan yang 

dikerjakan periode sekarang (mengabaikan biaya 

persediaan awal BDP)

Tahap ketiga: menyiapkan rekonsiliasi biaya

 Ada dua elemen biaya terkait dengan unit persediaan 

awal BDP (biaya melekat dari periode sebelumnya, 

biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit 

produksi)
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Tahap 1: Skedul Kuantitas & Unit Ekuivalen

*(100%-55%) x 200 unit =90 UE, **(100%-30%) x 200 unit =140 UE

#40% x400 unit =160 UE; ## 25%x400 unit =100 unit UE

Skedul Kuantitas

Unit diperhitungkan untuk:

BDP, 1 Mei (55% bahan; 30% 

konversi) 200

Masuk ke produksi 5.000

Total unit 5.200

Unit Ekuivalen

Bahan Konversi

Unit produksi dihitung sbb:

Dikirimkan ke departemen berikutnya:

Berasal dari persediaan awal 200 90* 140*

Masuk dan diselesaikan pada bulan ini 4.600 4.600 4.600

BDP, 31 Mei (40% bahan; 25% konversi) 400 160# 100##

Total unit dan unit ekuivalen produksi 5.200 4.850 4.840
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Tahap 2: Biaya per Unit Ekuivalen

Total Biaya Bahan Konversi Unit Total

Perhitungan Biaya:

BDP, 1 Mei $15.175

(+) Biaya di Dept. 

Pemotongan & 

Penggilingan $719.500 $368.600 $350.900

Total biaya (a) $734.675

Unit ekuivalen 

produksi (b)

4.850 4.840

Biaya per unit 

ekuivalen (a): (b)

$76,00 + $72,50 =$148,50
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Tahap 3: Rekonsiliasi Biaya

Unit Ekuivalen

Total Biaya Bahan Konversi

Biaya diperhitungkan sbb:

Ditransfer ke departemen selanjutnya:

Dari persediaan awal $15.175

Biaya untuk menyelesaikan unit tsb:

Bahan baku $76,00 per UE 6.840 90

Konversi $72,50 per UE 10.150 140

Total biaya dari persediaan awal 32.165

Unit yang dimulai dan diselesaikan bulan ini $148,50 683.100 4.600 4.600

Total biaya ditransfer ke dept. selanjutnya 715.265

BDP, 31 Mei

Bahan baku $76,00 per UE 12.160 160

Konversi $72,50 per UE 7.250 100

Total biaya dalam proses, 31 Mei 19.410

Total biaya diperhitungkan $734.675
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