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SOAL LATIHAN: 

JOB ORDER COSTING 
 
PT. Keramik INDONESIA yang berkedudukan di Tangerang merupakan sebuah 

perusahaan yang memproduksi berbagai jenis keramik. Perusahaan menggunakan 
system “Job Order Cost” untuk mencatat dan mendistribusikan biaya – biayanya. 
 Pada tanggal 4 oktober 2006, PT. Keramik INDONESIA menerima pesanan dari 
PT. Besar untuk 75.000 dus keramik dinding untuk kantornya yang sedang dibangun. 
Harga yang disepakati untuk pekerjaan ini sebesar Rp37.500.000.000 ditetapkan bahwa 
waktu penyelesaian dand pengambilan pesanan tersebut adalah 18 Oktober 2006, 
pesanan PT. Besar ini diproses melalui Job NO. 201. 
 Pada tanggal 5 Oktober PT. Keramik juga menerima pesanan dari PT. Kecil untuk 
37.500 dus keramik lantai. Harga yang disepakati untuk pekerjaan ini sebesar Rp 
6.300.000.000 PT. Kecil yang berkedudukan di Cirebon menetapkan tanggal 12 
November 2006 sebagai waktu penyelesaian dan pengambilan pesanan tersebut, 
pesanan PT. Kecil ini diproses melalui Job No 202. 
 Kedua pekerjaan tersebut (Job No. 201 & 202 )dibuat didepartemen produksi, 
kemudian dikemas dan diselesaikan di departemen Finishing. 
Pada tanggal 6 Oktober 2006, bagian pembelian melakukan pembelian sebagai berikut: 

• 150.000 kg pasir kuarsa yang merupakan bahan baku langsung (Direct Material) 
senilai Rp 21.000.000.000 

• 37.500 kotak kardus senilai Rp 750.000.000 
• 37.500 label merk, senilai Rp 450.000.000 
• 75 kaleng lem senilai Rp 3.000.000 

 
Untuk memulai proses produksi, terlihat di kertas/Form permintaan bahan baku dengan 
beberapa material yang diminta : 

• Departemen produksi pada tanggal 7 Oktober 2006 meminta 112.500 kg pasir 
kuarsa untuk pekerjaan No. 201 dan 10.500 kg untuk pekerjaan No. 202. 

• Dept. Finishing pada tanggal 10 Oktober 2006, meminta 37.500 kemasan, 37.500 
label merk dan 68 kaleng lem 

Sementara berdasarkan kartu absent jam kerja dan rangkuman gaji terlihat: 
• Pada minggu pekerjaan (Week of) 18 Juli 2006, Direct Labor untuk pekerjaan No 

201 di producing Dept. sebesar Rp. 4.125.000.000 dan di Finishing Dept. Rp 
637.500.000 sedang untuk pekerjaan No 202 di producing Dept. sebesar Rp 
1.800.000 dan di Finishing Dept. sebesar Rp 180.000.000 selain itu di producing 
dept. telah dibayar Direct Labor sebesar Rp. 1.050.000.000 
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• Pada minggu pekerjaan (Week Of) 15 Juli 2006, Direct Labor untuk pekerjaan 
No.202 di Finishing Dept. sebesar Rp 225.000.000 dan Inderect Labor di Dept 
yang sama sebesar Rp 150.000.000 

 
Termasuk dalam biaya – biaya di Producing Dept. 
Beban Sewa Rp 2.000.000.000 
Beban Insurance Rp    250.000.000 
Beban Penyusutan Rp    540.000.000 
Beban Penyusutan Rp    735.000.000 
Beban Perlengkapan  RP    337.500.000 
Pajak Penghasilan Rp    450.000.000 

 
Factory Overhead ditetapkan ke setiap pekerjaan sewaktu penyelesaian yaitu di 
producing Dept. sebesar Rp 90% dari Direct Labor Cost, dan di finishing Dept. sebesar 
85% dari Direct Labor Cost pekerjaan No. 201 Diselesaikan pada tanggal 17 Oktober 
2006, dan pekerjaan No. 202 diselaikan pada tanggal 12 Oktober 2006. Pada saat 
penyelesaian dekitahui bahwa hanya dapat dihasilkan 67.500 dus keramik dinding dan 
34.500 dus keramik lantai yang berkwalitas baik danberdaya jual. Keramik rusak yang 
dihasilkan merupakan akibat dari kesalahan tekhnis dalam proses produksi. Salvage 
value untuk produk gagal yang dihasilkan adala Rp 380.000 untuk setiap dus keramik 
dinding dan Rp 160.000 untuk setiap dus keramik lantai. Pekerjaan no. 201 dikirim 
kegudang barang jadi sebelum diambil oleh pemesan pada tanggal 18 Juli 2006 
bersamaan dangan pelunasan pembayarannya. Pekerjaan No. 202 setelah selesai 
langsung dikirim ke pemesan dan tidak langsung dibayar (terhutang). Tagihan atau uang 
yang diterima dari pemesan memang tidak sesuai dengan nilai pemesanan awal karena 
banyaknya barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan tetapi harga perdus 
keramik sama dengan kesepakatan awal. 
Tugas : 

1. Menyiapkan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi – transaksi diatas, 
beserta perhitungan – perhitungannya. 

2. Menghitung unit Cost untuk pekerjaan No.201dan202 sebelum diketahui spoilge 
unit. 

3. Menutup perkiraan FOH Applied beserta Under/Over 
4. Menyiapkan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat spoiled unit  
5. Menyiapkan jurnal untuk mencatat pengambilan/ pengiriman barang dan 

pembayarannya atas pekerjaan No 201 dan 202. 
6. Buatlah perhitungan Gross Profit untuk keperluan pekerjaan No. 201 & 202.  
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