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ABSTRAK 

 
Dalam bidang industri untuk tetap dapat beroperasi dan menghasilkan 

keuntungan yang diharapkan di antara para pesaing, perusahaan harus 

mengendalikan biaya produksi seefisien mungkin. Pengendalian biaya didahului 

dengan penentuan biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi satuan produk. 

Dalam penentuan harga pokok produksi standar masih terdapat biaya yang belum 

terhitung dan belum menjadi komponen harga pokok produksi standar. 

Dalam menentukan harga pokok produksi standar, CV. Lintas Nusa 

menghitung berdasarkan perkiraan dalam menghitung biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk biaya overhead, perusahaan belum 

menghitung ke dalam perhitungan harga pokok produksi. Akibatnya perusahaan 

tidak dapat mengetahui nilai keuntungan dengan pasti yang didapatkan dari setiap 

pesanan. Hal ini dikarenakan cara perhitungan yang digunakan tidak ada dasar 

biaya yang jelas. Maka dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan model 

worksheet untuk penentuan harga pokok produksi standar. 

Model worksheet yang dihasilkan dapat menentukan harga pokok produksi 

berdasarkan harga standar, yaitu dapat mengidentifikasi komponen biaya dan 

menentukan harga standar. Dengan adanya cara perhitungan harga pokok 

produksi berdasarkan harga standar, perusahaan dapat menggunakan harga pokok 

produksi standar sebagai salah satu dasar dalam penentuan harga jual. Karena 

dengan mengetahui harga standar dari setiap komponen biaya produksi, perusahaan dapat 

mengambil keuntungan yang nantinya dapat dibebankan pada harga jual. 
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