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BAB IV  

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada Perusahaan Buana Indah tidaklah begitu komplek, 

bahkan dapat dikatakan masih cukup sederhana. Dalam mengorganisir 

perusahaan, direktur sekaligus pemilik perusahaan membagi pekerjaan menjadi 

tugas yang lebih kecil agar perusahaan dapat berjalan lebih lancar. Berikut 

struktur organisasi di Perusahaan Buana Indah : 

GAMBAR 2 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 1 
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4.2 Personalia 

4.2.1 Jumlah karyawan 

Karyawan yang ada di Perusahaan Tegel Buana Indah saat ini seluruhnya 

berjumlah 7 orang dengan perincian sebagai berikut : 

Direktur     = 1 orang 

Pimpinan Perusahaan   = 1 orang 

Jumlah    = 2 orang 

Tenaga Kerja Harian 

Tenaga campur (produksi)   = 3 orang 

Percetakan     = 1 orang 

Transportasi (supir)   = 1 orang 

Jumlah    = 5 orang 

Jadi total secara keseluruhan dari karyawan Perusahaan Buana Indah adalah 7 

orang. 

4.2.2 Jam kerja karyawan 

Jam kerja karyawan pada perusahaan setiap harinya rata-rata 7 jam, yang 

dimulai dari jam 08.00 hingga 15.30 dengan waktu istirahat 30 menit mulai 

pukul 12.00 hingga 12.30. Sedangkan hari Minggu dan hari Besar libur. 

4.3 Produksi 

4.3.1 Hasil Produksi 

Produk yang dihasilkan oleh Perusahaan Buana Indah adalah Conblock. 

Conblock atau Paving Block merupakan suatu jenis produk material bangunan 
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untuk sistem perkerasan jalan yang terbuat dari campuran beton dengan 

kekuatan tertentu dan memiliki dimensi serta bentuk khusus yang dikerjakan 

secara teratur. 

4.3.2 Peralatan 

Alat - alat yang digunakan dalam proses produksi conblock terdiri dari : 

a. Diesel 1 buah 

b. Mesin press / alat cetak 3 buah 

c. Molen / alat pencampur bahan 2 buah 

4.3.3 Bahan baku 

Conblock terbuat dari beberapa bahan baku, yakni : 

a. Pasir 

b. Semen 

4.3.4 Proses Produksi 

Proses produksi merupakan kegiatan mengolah bahan baku menjadi 

barang setengah jadi maupun barang jadi melalui proses produksi yang telah 

dirancang dengan menggunakan mesin atau alat produksi serta sumber daya 

manusia yang terampil dan berkualitas. Berikut merupakan proses produksi 

conblock di Perusahaan Buana Indah : 
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Tahap Persiapan 
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Tahap Perendaman 

Tahap Pengentasan 

& Finishing 

GAMBAR 3 

Proses produksi conblock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 1 

Berdasarkan gambar diatas, apabila diuraikan proses produksi pada perusahaan 

Buana Indah adalah sebagai berikut : 

4.3.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini merupakan tahap awal dalam proses produksi. Dalam 

tahap ini, bagian produksi mempersiapkan bahan, perlengkapan, serta 

peralatan yang akan digunakan dalam memproduksi conblock. 



39 
 

 
 

4.3.4.2 Tahap Pengadukan Bahan 

Pada tahap pengadukan bahan, bahan baku utama untuk memproses conblock 

dicampur dengan cara pengadukan. Bahan baku utama yang masuk dalam 

proses pengadukan adalah pasir dan semen. Proses pengadukan ini dilakukan 

oleh 3 orang karyawan secara bersama-sama karena tidak ada spesifikasi 

jobdesk tertentu yang dilakukan karyawan. 

4.3.4.3 Tahap Pencetakan  

Tahap pencetakan ini merupakan proses mencetak bahan-bahan yang sudah 

masuk dalam proses pengadukan sebelumnya menjadi berbagai ukuran dan  

bentuk conblock sesuai dengan permintaan konsumen. Tahap pencetakan 

dilakukan oleh seorang karyawan perusahaan. 

4.3.4.4 Tahap Pengentasan 

Tahap pengentasan atau tahap pengisisan merupakan tahap dimana hasil 

conblock yang telah dicetak, dipersiapkan untuk tahap finishing. 

4.3.4.5 Tahap Perendaman 

Pada tahap ini, hasil conblock yang telah dilakukan pengentasan atau 

pengisisan, dilakukan proses perendaman. Pada tahap perendaman, conblock 

dimasukan ke dalam bak perendaman untuk direndam air. Tahap perendaman 

ini bertujuan agar conblock yang sudah keras menjadi lebih keras lagi atau 

pengerasan total dalam posisi miring atau tidur. 

4.3.4.6 Tahap Pengentasan dan Finishing 
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Tahap ini adalah tahap akhir dalam proses produksi, yakni menjemur conblock 

yang telah selesai dicetak dan direndam. Dan pada tahap finishing, bagian 

produksi melakukan pengecekan apakah ada produk yang rusak dan kemudian 

menyiapkan conblock untuk siap dikirim dan dijual ke konsumen. 

4.4 Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Menentukan harga kompetitif  

Berdasarkan perbandingan harga antara Perusahaan Buana Indah dengan 

pesaing usaha sejenis, dapat disimpulkan bahwa harga jual yang ditetapkan oleh 

perusahaan terlalu tinggi. Oleh sebab itu, agar Perusahaan Buana Indah 

Yogyakarta tidak mengalami penurunan penjualan secara berkelanjutan akan 

lebih baik apabila perusahaan melakukan evaluasi terhadap harga jual yang 

diterapkan. Setelah melihat perbandingan harga jual, maka dapat ditentukan 

harga jual yang lebih kompetitif. Untuk menetapkan harga jual yang lebih 

kompetitif, maka dapat ditentukan harga jual yang lebih rendah atau dibawah 

harga pasar. Manajemen perusahaan Buana Indah Yogyakarta telah 

memutuskan harga yang lebih kompetitif dengan pesaing, yakni Rp 60.000,00 

(Tabel 1). 

4.4.2 Menentukan laba yang diinginkan 

Perusahaan Buana Indah Yogyakarta telah menentukan tingkat laba yang 

diinginkan dari harga jual. Tingkat laba yang diinginkan oleh perusahaan adalah 

minimal mencapai 30% dari harga jual. 

4.4.3 Menentukan Target Costing 
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Setelah menentukan harga jual yang kompetitif yakni Rp 60.000,00 dan tingkat 

laba yang diinginkan atau diharapkan perusahaan Buana Indah Yogyakarta 

sebesar minimal 30% dari harga jual, maka dapat ditentukan Target Costing 

dengan rumus harga jual dikurangi dengan persentase laba yang diinginkan 

perusahaan, sebagai berikut : 

 

 

Target Costing = Rp 60.000,00 – (30% * Rp 60.000,00) 

= Rp 60.000,00 – Rp 18.000,00 

= Rp 42.000,00 per meter2  

Dari perhitungan diatas, maka Target Costing sudah diketahui yakni sebesar Rp 

42.000,00 per meter2. Sedangkan harga pokok produksi perusahaan Buana Indah 

Yogyakarta adalah Rp 53.600,00 per meter2, sehingga penelitian ini bertujuan 

supaya perusahaan dapat menurunkan Target Costing yang akan berpengaruh 

pula pada penurunan harga jual. 

4.4.4 Menghitung biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

4.4.4.1 Biaya bahan baku 

Untuk menghasilkan 1500 unit conblock atau dalam hitungan meter sebesar 

30m2, diperlukan : 

 

 

 

 

Target Costing = harga jual - % laba yang diinginkan 
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TABEL 2 

Perhitungan biaya bahan baku perusahaan Buana Indah 

Bahan baku 

Harga untuk 30 

meter2 conblock 
Harga per meter2 

15 sak semen Rp 547,500 Rp 18,250 

4 meter3 pasir Rp 640,000 Rp 21,333.33 

Jumlah Rp 1,187,500 Rp 39,583 

Sumber : Lampiran 2 

4.4.4.2 Biaya tenaga kerja 

Laporan pengeluaran kas perusahaan mencatat bahwa biaya tenaga kerja bulan 

Febuari 2017 adalah sebesar Rp 2,587,500 dengan jam kerja 168 jam kerja 

langsung (7 jam * 24 hari kerja) mengerjakan 7.356 unit conblock atau 262.71 

meter2. Berikut perhitungan biaya tenaga kerja pada bulan Febuari 2017 : 

TABEL 3 

Biaya tenaga kerja Febuari 2017 

Biaya tenaga 

kerja 

Meter 

conblock 

Biaya tenaga 

kerja per meter2 

Rp 2,587,500 262.71 meter2 Rp 9,849.10 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja yang dikeluarkan 

perusahaan pada bulan Febuari 2017 sebesar Rp 2,587,500 dengan jumlah 

produk yang diproduksi adalah 7.356 unit conblock atau 262.71 meter2, 

sehingga biaya tenaga kerja 1 meter2 adalah Rp 9,849.10. 

4.4.5 Menghitung biaya overhead pabrik 

4.4.5.1 Mengidentifikasi aktivitas dan mengelompokkan dalam level aktivitas 
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Setelah mengetahui berapa Target Costing yang harus dikeluarkan 

perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan observasi untuk 

menentukan cost driver. Untuk menentukan cost driver, diperlukan analisis 

biaya-biaya overhead yang ditimbulkan perusahaan dalam memproduksi atau 

aktivitas-aktivitas yang menimbulkan biaya. Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah mengidentifikasi biaya yang masuk dalam biaya overhead 

pabrik dalam perusahaan. Untuk mencapai Target Costing, maka peneliti 

melakukan evaluasi value added activity, biaya mana yang tidak bernilai 

tambah. Setelah melakukan evaluasi value added activity, peneliti melakukan 

engineering cost atau menghilangkan biaya yang tidak bernilai tambah. Biaya 

yang dihilangkan adalah biaya pemeliharaan kendaraan yang berupa biaya 

pengelasan jok. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

berikut merupakan biaya overhead pabrik oleh perusahaan : 

a. Biaya air dikelompokkan dalam batch level activities, yakni biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar biaya air yang digunakan 

dalam produksi. 

b. Biaya solar mesin dikelompokkan dalam batch level activities, yakni 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bahan bakar menjalankan 

mesin. 

c. Biaya solar kendaraan dikelompokkan dalam batch level activities, yakni 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bahan bakar kendaraan. 
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d. Biaya listrik dikelompokkan dalam batch level activities, yakni biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi yang 

menggunakan tenaga listrik. 

e. Biaya telepon dikelompokkan dalam batch level activities, yakni biaya 

yang dikeluarkan untuk telpon kebutuhan pesanan. 

f. Biaya asuransi tenaga kerja dikelompokkan dalam facility level 

activities, yakni biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

memberikan asuransi kepada tenaga kerja. 

Pengelompokkan biaya berdasarkan unit level karena besar kecilnya 

dipengaruhi oleh volume produksi, dalam artian bahwa unit level aktivities 

yaitu kegiatan yang dilakukan untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Batch 

level activities adalah kegiatan yang dilakukan untuk setiap kelompok produk 

yang dihasilkan, dan pengelompokkan biaya berdasarkan batch level karena 

besar kecilnya dipengaruhi oleh produk yang diproduksi. Dan  facility level 

activities adalah aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan proses 

produksi secara umum, pengelompokkan biaya berdasarkan facility level 

karena aktivitas ini digunakan untuk menopang proses manufaktur 

perusahaan. 

4.4.5.2 Pengelompokkan aktivitas dalam kelompok aktivitas yang homogen 

Selanjutnya, pemakaian cost driver yang timbul dari aktivitas biaya dan 

pengelompokkan biaya berdasarkan kelompok cost driver yang homogen : 
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TABEL 4 

Pengelompokkan aktivitas Febuari 2017 

BOP 

Biaya 

produksi 

perusahaan 

Level aktivitas 

perusahaan 
Cost Driver 

Kelompok 

biaya 

Air 51,192 Batch Volume produksi 1 

Solar mesin 618,000 Batch Pemakaian mesin 
2 

Listrik 202,084 Batch Pemakaian mesin 

Telpon 54,970 Batch Frekuensi pesanan 3 

Solar kendaraan 103,000 Batch Pemakaian kendaraan 4 

Asuransi tenaga kerja 9,568 Fasilitas Jam kerja karyawan 5 

TOTAL 1,038,814 
  

 
Sumber : Lampiran 4  

4.4.5.3 Perhitungan biaya pool 

Perhitungan biaya pool merupakan biaya yang terjadi dalam perusahaan 

dikumpulkan dalam setiap pusat kegiatan. Biaya aktivitas yang telah 

dikelompokkan dihitung untuk menentukan biaya setiap pool.  

4.4.5.3.1 Pemakaian mesin Febuari 2017 

Bulan Febuari 2017 perusahaan memproduksi 7.356 unit conblock dengan 

24 hari kerja, sehingga dapat diketahui dalam satu hari perusahaan dapat 

memproduksi 306 unit conblock dengan cara 7.356 unit dibagi 24 hari. 

Maka dari itu, dapat diketahui pemakaian mesin dalam sebulan dengan cara 

membagi unit produksi tiap jenis ukuran dengan unit yang dapat dihasilkan 

dalam satu hari. Dalam satu hari, perusahaan menyalakan mesin dua kali. 

 

 



46 
 

 
 

TABEL 5 

Pemakaian mesin Febuari 2017 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

4.4.5.3.2 Frekuensi pesanan Febuari 2017 

Dalam bulan Febuari terdapat 10 pesanan yang terdiri dari 8 pesanan 

conblock segi empat dan 2 pesanan conblock segi enam. 

4.4.5.3.3 Pemakaian kendaraan Febuari 2017 

Pada bulan Febuari 2017 perusahaan mengirimkan 10 pesanan conblock 

yang terdiri dari 8 pesanan conblock segi empat dan 2 pesanan conblock segi 

enam. 

Sedangkan biaya pool pada bulan Febuari 2017 yakni : 

TABEL 6 

Cost pool Febuari 2017 

Febuari 2017 Segi Empat Segi Enam Jumlah 

Volume produksi 5,452 1,904 7,356 

Pemakaian mesin 36 12 48 

Frekuensi pesanan 8 2 10 

Pemakaian kendaraan 8 2 10 

Jam kerja karyawan 124.52 43.48 168 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

 

 

Jenis 

conblock 

Jumlah 

unit 

Cara 

perhitungan 

Pemakaian mesin 

per bulan 

Penyalaan mesin 1 

hari 2x penyalaan 

Segi empat 5,452 5,452 / 306 18 36 

Segi enam 1,904 1,904 / 306 6 12 

Jumlah 48 
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4.4.5.4 Perhitungan tarif overhead per kelompok biaya (pool rate) 

Setelah mengelompokkan cost driver yang sama dan berdasarkan level 

aktivitas, langkah yang selanjutnya adalah menghitung tarif overhead dari 

masing-masing kelompok biaya dengan rumus : 

 

 

TABEL 7 

Pool rate Febuari 2017 

Aktivitas Pool Rate 

Kelompok 1 

 Air 51,192 

Total biaya : 51,192 

Volume Produksi 7,356 

Total overhead : Rp 6.96 per volume produksi 

 
 

Kelompok 2 
 

Solar mesin 618,000 

Listrik 202,084 

Total biaya : 820,084 

Pemakaian mesin 48 

Total overhead : Rp 17,085.08 per pemakaian mesin 

 
 

Kelompok 3 
 

Telepon 54,970 

Total  biaya : 54,970 

Frekuensi pesanan 10 

Total overhead : Rp 5,497 per frekuensi pesanan 

 
 

Kelompok 4 
 

Solar kendaraan 103,000 

Total biaya : 103,000 

Pool rate = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 overhead cost

Cost driver
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Pemakaian kendaraan 10 

Total overhead : Rp 10,300 per pemakaian kendaraan 

 
 

Kelompok 5 
 

Asuransi tenaga kerja 9,568 

Total biaya : 9,568 

Jam kerja karyawan 168 

Total overhead : Rp 56.95 per jam kerja karyawan 

  

Sumber : Data sekunder diolah, 2017. 

Setelah dilakukan perhitungan biaya pool maka dapat diketahui perhitungan 

biaya overhead pabrik sebagai berikut : 

TABEL 8 

Biaya Overhead Pabrik 

Febuari 2017 Jumlah 

Biaya Overhead :   

     Volume Produksi 

      (7,356 * 6.96) Rp 51,192 

     Pemakaian mesin 

      (48 * 17,085.08) Rp 820,084 

     Frekuensi pesanan 

      (10 * 5,497) Rp 54,970 

     Pemakaian kendaraan 

      (10 * 10,300) Rp 103,000 

     Jam kerja karyawan 

      (168 * 56.95) Rp 9,568 

Total biaya overhead Rp 1,038,814 

Jumlah produksi 262.71 meter2 

Biaya overhead per meter2 Rp 3954 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
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4.4.6 Perhitungan harga pokok produksi dengan metode Activity Based 

Costing : 

TABEL 9 

Harga pokok produksi dengan metode Activity Based Costing Febuari 2017 

Keterangan 
Alternatif 

Kualitas tetap Kualitas menurun 

Biaya bahan baku 
Semen Rp 18,250 Rp 10,220 

Pasir Rp 21,333 Rp 11,946.67 

Biaya tenaga kerja Rp 9,849 Rp 9,849 

Biaya overhead pabrik Rp 3,954 Rp 3,954 

Harga Pokok Produksi Rp 53,387 Rp 35,970 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Tabel tersebut merupakan tabel alternatif untuk perhitungan harga pokok 

produksi perusahaan Buana Indah Yogyakarta. Dari perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode Activity Based Costing, dapat diketahui bahwa apabila 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik tetap, maka 

perusahaan tidak mampu mencapai Target Costing sebesar Rp 42.000,00 dan 

Target Price sebesar Rp 60.000,00 karena apabila dilakukan pengurangan 

terhadap biaya bahan baku maka akan mengurangi kualitas produk conblock. 

Tetapi apabila peneliti melakukan pengurangan biaya overhead pabrik yakni 

biaya pemeliharaan kendaraan yang berupa biaya pengelasan jok sebesar Rp 

925.000,00 maka perusahaan dihadapkan dengan beberapa pertimbangan. 

Sehingga peneliti memberikan perbandingan perhitungan dengan 3 alternatif. 

Berikut uraian dari tabel alternatif perhitungan harga pokok produksi : 
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4.4.6.1 Kualitas tetap, laba sebesar 30% tetapi akan berdampak pada Target 

Price yang tinggi. 

TABEL 10 

Alternatif 1 

Harga Pokok Produksi Rp 53,387 

Laba 30% Rp 16,016 

Harga jual baru Rp 69,403 

Target Price Rp 70,000 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa apabila kualitas bahan baku pasir dan semen 

dihitung sesuai dengan perhitungan harga pokok produksi perusahaan yakni 

semen sebesar Rp 18,250 per meter2 dan pasir sebesar Rp 21,333 per meter2, 

biaya tenaga kerja langsung dihitung dari laporan pengeluaran kas perusahaan 

yang apabila diperhitungkan sebesar Rp 9,849 per meter2 dan biaya overhead 

pabrik sebesar Rp 3,954 per meter2, dari perhitungan tersebut akan 

menghasilkan Target Costing sebesar Rp 53,387 per meter2 dan apabila 

tingkat laba yang diinginkan oleh perusahaan sebesar 30% maka Target Price 

sebesar Rp 69,403 per meter2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 

perhitungan tersebut perusahaan akan mampu mencapai Target Price sebesar 

Rp 70.000,00. Target Price yang tinggi akan mengakibatkan penjualan yang 

menurun, sehingga perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain 

sejenis yang harga jualnya lebih murah tetapi dalam segi kualitas perusahaan 

Buana Indah Yogyakarta memiliki kualitas yang baik. Perhitungan tersebut 

merupakan perhitungan rata-rata harga conblock segi empat dan segi enam. 
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4.4.6.2 Kualitas menurun, laba sebesar 30% yang akan mempengaruhi harga 

jual yang lebih murah. 

TABEL 11 

Alternatif 2 

Harga Pokok Produksi Rp 35,970 

Laba 30% Rp 10,791 

Harga jual baru Rp 46,761 

Target Price Rp 50,000 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Pada alternatif kedua menunjukkan bahwa apabila biaya bahan baku berupa 

semen dan pasir diturunkan dalam artian kualitas conblock menurun untuk 

bisa mencapai Target Costing sebesar Rp 42,000 per meter2. Biaya bahan 

baku semen sebesar Rp 10,220 per meter2 dan pasir sebesar Rp 11,947 per 

meter2 dan untuk biaya tenaga kerja tetap dengan pengurangan biaya overhead 

pabrik. Apabila perusahaan menerapkan perhitungan ini, maka perusahaan 

dapat mencapai Target Costing dengan laba sebesar 30% yang berpengaruh 

pada harga jual yang lebih murah dari sebelumnya sebesar Rp 46,761 per 

meter2, tetapi dalam segi kualitas kurang baik karena adanya pengurangan 

biaya bahan baku sebesar Rp 17,417. Sehingga dari perhitungan tersebut 

perusahaan dapat mencapai Target Price sebesar Rp 50.000,00. 

4.4.6.3 Kualitas tetap, laba menurun, sehingga akan mencapai Target Price 

sebesar Rp 60.000,00. 
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TABEL 12 

Alternatif 3 

Harga Pokok Produksi Rp 53,387 

Laba 12% Rp 6,406 

Harga jual baru Rp 59,793 

Target Price Rp 60,000 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Dari perhitungan tersebut ditunjukkan bahwa biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja tetap dengan total Target Costing sebesar Rp 53,387 per meter2 

tetapi untuk mencapai Target Price sebesar Rp 60,000 (lebih rendah dari 

Target Price atau harga jual perusahaan Rp 70,000 per meter2) perusahaan 

harus mengurangi persentase laba yang ingin didapat. Dari perhitungan yang 

dilakukan peneliti, perusahaan bisa mencapai Target Price sebesar Rp 60,000 

per meter2 apabila tingkat laba yang diinginkan sebesar 12%. Walaupun laba 

yang didapat tidak terlalu tinggi namun dari pengurangan laba yang dihasilkan 

tersebut perusahaan dapat mencapai Target Price dengan kualitas conblock 

yang bagus masih dapat dipertahankan oleh Perusahaan Buana Indah 

Yogyakarta.


