
AKUNTANSI 
BIAYA 
BAHAN 
BAKU



A. Pengertian bahan baku (bhn mentah)A. Pengertian bahan baku (bhn mentah)

☺☺ Bahan baku adalah bahan yg secara Bahan baku adalah bahan yg secara 
menyeluruh membentuk produk selesai menyeluruh membentuk produk selesai 
dan dpt diidentifikasi secara langsung dan dpt diidentifikasi secara langsung 
pada produk yang bersangkutan.pada produk yang bersangkutan.

☺☺ Bahan baku dibedakan atas bahan baku Bahan baku dibedakan atas bahan baku 
langsung dan bahan baku tidak langsung.langsung dan bahan baku tidak langsung.

☺☺ Bahan baku tidak langsung dibebankan Bahan baku tidak langsung dibebankan 
sebagai overhead pabrik.sebagai overhead pabrik.



Dari sudut akuntansi biaya, siklus bahan Dari sudut akuntansi biaya, siklus bahan 
baku melalui tiga tahap pencatatan:baku melalui tiga tahap pencatatan:

1.1. Mendapatkan bahan baku dari penjualMendapatkan bahan baku dari penjual
2.2. Permintaan bahan baku dari bagian Permintaan bahan baku dari bagian 

produksi kepada bagian gudang bahan produksi kepada bagian gudang bahan 
bakubaku

3.3. Penilaian persediaan bahan baku dan Penilaian persediaan bahan baku dan 
aliran harga pokoknya.aliran harga pokoknya.

B. Siklus Bahan BakuB. Siklus Bahan Baku



1.1.Mendapatkan bahan baku dari penjualan.Mendapatkan bahan baku dari penjualan.

Persetujuan 
pemenuhan 
bahan baku

Permintaan Permintaan Permintaan Permintaan 
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian 
(digunakan 
oleh bag. 

Pembelian 
untuk 

memenuhi 
kebutuhan)

Perintah Perintah Perintah Perintah 
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian 

(Bahan baku 
dikirim oleh 

Penjual)

Laporan Laporan Laporan Laporan 
Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan 

Barang Barang Barang Barang 
(Pesanan 

Tiba)

Faktur Faktur Faktur Faktur 
Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan 
(Penjual 

mengirimkan 
faktur yg harus 

dibayar)

Bahan baku diterima dan 
dicatat di Buku Pembantu 
(Perpectual Inventory)Perpectual Inventory)Perpectual Inventory)Perpectual Inventory)

Faktur yg disetujui u/ dibayarx 
pd saat jatuh temponya dibuat 
setelah dokumen pendukung 
cocok, yaitu: faktur penjualan, 
laporan penerimaan barang 
dan perintah pembelian telah 
lengkap dan angka2nya cocok

Bahan baku 
diterima dan 
dicatat di Buku 
Besar 
(Persediaan 
bahan baku)



Pada saat penerimaan bahan baku:Pada saat penerimaan bahan baku:
Dr. Persediaan bahan bakuDr. Persediaan bahan baku xxxxxx
Cr. Cr. Hutang dagangHutang dagang xxxxxx

Pada saat jatuh tempo:Pada saat jatuh tempo:
Dr. Hutang dagangDr. Hutang dagang xxxxxx
Cr. Cr. KasKas xxxxxx

PencatatanPencatatan



4 dokumen yang terlibat:4 dokumen yang terlibat:
�� Permintaan Pembelian: ini digunakan untuk Permintaan Pembelian: ini digunakan untuk 

meminta bagian pembelian untuk memesan meminta bagian pembelian untuk memesan 
kemudian membeli bahan baku.kemudian membeli bahan baku.

�� Perintah Pembelian: ini dibuat atas dasar surat Perintah Pembelian: ini dibuat atas dasar surat 
permintaan pembelian, surat ini adalah permintaan pembelian, surat ini adalah 
dokumen yang paling penting karena sekaligus dokumen yang paling penting karena sekaligus 
sebagai kontrak pembelian dengan penjual.sebagai kontrak pembelian dengan penjual.

�� Laporan penerimaan barangLaporan penerimaan barang
�� Faktur pembelianFaktur pembelian

Mendptkan bahan baku dari penjualanMendptkan bahan baku dari penjualan……..



Umumnya elemen yang membentuk Umumnya elemen yang membentuk 
harga pokok bahan baku adalah:harga pokok bahan baku adalah:
1.1. Jumlah yang tercantum dalam faktur Jumlah yang tercantum dalam faktur 

pembelian (antara lain harga beli)pembelian (antara lain harga beli)
2.2. Pajak dan cukaiPajak dan cukai
3.3. Ongkos/biaya angkutOngkos/biaya angkut

Elemen Biaya Bahan Baku yang Elemen Biaya Bahan Baku yang 
dibelidibeli



Bila ongkos angkut dimasukkan sebagai Bila ongkos angkut dimasukkan sebagai 
elemen bahan baku, maka bila terjadi elemen bahan baku, maka bila terjadi 
pembelian lebih dari satu jenis bahan pembelian lebih dari satu jenis bahan 
baku, ongkos angkut tsb biasanya baku, ongkos angkut tsb biasanya 
dialokasikan dengan menggunakan : dialokasikan dengan menggunakan : 

��perbandingan kuantitas dan perbandingan kuantitas dan 
��perbandingan hargaperbandingan harga..

Masalah Ongkos Angkut Pembelian



Contoh:Contoh:

PT ABC membeli 2 macam bahan yg PT ABC membeli 2 macam bahan yg 
terdiri dari 1.000 unit bahan baku X dgn terdiri dari 1.000 unit bahan baku X dgn 
harga per unit Rp 100 dan 2.000 unit harga per unit Rp 100 dan 2.000 unit 
bahan penolong dengan harga Rp 50 per bahan penolong dengan harga Rp 50 per 
unit. unit. Berat per unit X adalah 1kg dan Berat per unit X adalah 1kg dan 
Y=1,5kg. Pembayaran dilakukan 60 hari Y=1,5kg. Pembayaran dilakukan 60 hari 
kemudian dan ongkos angkut dibayar kemudian dan ongkos angkut dibayar 
tunai sebesar Rp 60.000,-tunai sebesar Rp 60.000,-



1. Penyelesaian berdasarkan perbandingan 1. Penyelesaian berdasarkan perbandingan 
kuantitaskuantitas

BahanBahan UnitUnit BeratBerat Total beratTotal berat Alokasi ongkos angkutAlokasi ongkos angkut

XX 1.0001.000 1 kg1 kg 1.000 kg1.000 kg ¼¼ x Rp 60.000 = Rp 15.000 x Rp 60.000 = Rp 15.000

YY 2.0002.000 1.5 kg1.5 kg 3.000 kg3.000 kg ¾¾ x Rp 60.000 = Rp 45.000 x Rp 60.000 = Rp 45.000

4.000 kg4.000 kg

BahanBahan Harga fakturHarga faktur Ongkos angkutOngkos angkut Harga pokokHarga pokok

XX Rp 100.000Rp 100.000 Rp 15.000Rp 15.000 Rp 115.000Rp 115.000

YY Rp 100.000Rp 100.000 Rp 45.000Rp 45.000 Rp 145.000Rp 145.000

Total harga pokok bahan adalah:



Maka, jurnal pembelian #1:Maka, jurnal pembelian #1:

Persediaan bahan bakuPersediaan bahan baku Rp 115.000Rp 115.000
Persediaan bahan penolongPersediaan bahan penolong       145.000      145.000

Hutang dagangHutang dagang Rp 200.000Rp 200.000
KasKas         60.000        60.000

BahanBahan Harga fakturHarga faktur Alokasi ongkos angkutAlokasi ongkos angkut

XX Rp 100.000Rp 100.000 ½½ x Rp 60.000 = Rp 30.000 x Rp 60.000 = Rp 30.000

YY Rp 100.000Rp 100.000 ½½ x Rp 60.000 = Rp 30.000 x Rp 60.000 = Rp 30.000

2. Penyelesaian berdasarkan perbandingan 
harga faktur



BahanBahan Harga fakturHarga faktur Ongkos angkutOngkos angkut Harga pokokHarga pokok

XX Rp 100.000Rp 100.000 Rp 30.000Rp 30.000 Rp 130.000Rp 130.000

YY Rp 100.000Rp 100.000 Rp 30.000Rp 30.000 Rp 130.000Rp 130.000

Total harga pokok bahan adalah:

Maka, jurnal pembelian #2:Maka, jurnal pembelian #2:

Persediaan bahan bakuPersediaan bahan baku Rp 130.000Rp 130.000
Persediaan bahan penolongPersediaan bahan penolong       130.000      130.000

Hutang dagangHutang dagang Rp 200.000Rp 200.000
KasKas         60.000        60.000



 Masalah Potongan Pembelian Masalah Potongan Pembelian

Dalam dunia perdagangan, sudah menjadi Dalam dunia perdagangan, sudah menjadi 
kebiasaan penjual menawarkan kepada pembeli kebiasaan penjual menawarkan kepada pembeli 
sejumlah potongan tunai bila pembeli membayar sejumlah potongan tunai bila pembeli membayar 
dalam periode potongan.dalam periode potongan.
Contoh:Contoh: Suatu termin 2/10, n/30, berarti bila  Suatu termin 2/10, n/30, berarti bila 
dibayar dalam waktu kurang dari 10 hari akan dibayar dalam waktu kurang dari 10 hari akan 
mendapat potongan sebesar 2%, sedangkan mendapat potongan sebesar 2%, sedangkan 
jangka pembayaran 11 s.d 30 hari tidak jangka pembayaran 11 s.d 30 hari tidak 
mendapat potongan.mendapat potongan.
Masalah dalam akuntansi adalah ketidakpastian Masalah dalam akuntansi adalah ketidakpastian 
atas diambil atau tidaknya kesempatan atas diambil atau tidaknya kesempatan 
potongan pembelian tsb.potongan pembelian tsb.



Dua hal yang dapat dilakukan adalah:Dua hal yang dapat dilakukan adalah:
1.1. Metode BrutoMetode Bruto

�� Mencatat harga faktur kotor (sebelum dikurangi Mencatat harga faktur kotor (sebelum dikurangi 
potongan pembelian) pd saat terjadi pembelian dan potongan pembelian) pd saat terjadi pembelian dan 

�� Mengakui potongan pembelian sebagai pendapatan, Mengakui potongan pembelian sebagai pendapatan, 
pd saat pembayaran dilakukan pd periode potonganpd saat pembayaran dilakukan pd periode potongan

2.2. Metode NetoMetode Neto
�� Mencatat harga faktur bersih (setelah dikurangi Mencatat harga faktur bersih (setelah dikurangi 

potongan pembelian) pd saat terjadi pembelian danpotongan pembelian) pd saat terjadi pembelian dan
�� Mengakui potongan sebagai kerugian jika Mengakui potongan sebagai kerugian jika 

pembayaran dilakukan di luar masa potongan.pembayaran dilakukan di luar masa potongan.

 Masalah Potongan Pembelian Masalah Potongan Pembelian



Contoh:Contoh:
TransaksiTransaksiTransaksiTransaksi BrutoBrutoBrutoBruto NetoNetoNetoNeto

Saat pembelian Pers. Bahan baku  300.000
     Hutang dagang      300.000

Pers. Bahan baku  294.000
    Hutang dagang      294.000

Jika pembayaran 
dalam periode 
potongan

Hutang dagang 300.000
     Kas                        294.000
     Pot. Pembelian          6.000

Hutang dagang     294.000
   Kas                         294.000

Jika pembayaran di 
luar periode potongan

Hutang dagang 300.000
     Kas                        300.000

Hutang dagang        294.000
Kerugian Pot. Pemb    6.000
     Kas                        300.000



Pada saat pabrik membutuhkan bahan baku, Pada saat pabrik membutuhkan bahan baku, 
maka dibuat maka dibuat ““surat permintaan bahan bakusurat permintaan bahan baku””..

Jurnal yang dibuat adalah:Jurnal yang dibuat adalah:
Dr. Barang dalam prosesDr. Barang dalam proses xxxxxx
Cr.Cr. Persediaan bahan bakuPersediaan bahan baku xxxxxx

2. Permintaan bahan baku dari 2. Permintaan bahan baku dari 
bagian produksi kepada bagian bagian produksi kepada bagian 
bahan bakubahan baku



A.A. Sistem fisikSistem fisik
a. Metode identifikasi khususa. Metode identifikasi khusus
b. Metode rata-rata (Rata-rata sederhana, b. Metode rata-rata (Rata-rata sederhana, 

rata-rata tertimbang)rata-rata tertimbang)
c. Metode masuk pertama keluar pertama c. Metode masuk pertama keluar pertama 

(FIFO)(FIFO)
d. Masuk terakhir keluar pertama (LIFO)d. Masuk terakhir keluar pertama (LIFO)

B.B. Sistem Perpetual (FIFO, dan LIFO)Sistem Perpetual (FIFO, dan LIFO)

3. Penilaian persediaan bahan baku dan aliran 3. Penilaian persediaan bahan baku dan aliran 
harga pokokharga pokok



Sisa bahan baku yg tidak bisa Digunakan Sisa bahan baku yg tidak bisa Digunakan 
dan Bahan Baku yg rusakdan Bahan Baku yg rusak

Pencatatan sisa bahan baku:Pencatatan sisa bahan baku:
Dr. Persediaan sisa bahan bakuDr. Persediaan sisa bahan baku xxxxxx
Cr.Cr. BOP/pendapatan dr penjualanBOP/pendapatan dr penjualan

sisa bahan bakusisa bahan baku xxxxxx

 Bila perush menggunakan metode pesanan, maka:

Dr. Persediaan sisa bahan baku xxx

Cr. Barang Dalam Proses (Pesanan no…) xxx



Sisa bahan baku yg tidak bisa Digunakan Sisa bahan baku yg tidak bisa Digunakan 
dan Bahan Baku yg rusakdan Bahan Baku yg rusak

Pd saat benar-benar dijual (mis: harga realisasi Pd saat benar-benar dijual (mis: harga realisasi 
adalah lebih murah), maka:adalah lebih murah), maka:
Dr. KasDr. Kas xxxxxx

BOP/pendapatan dr penjualanBOP/pendapatan dr penjualan
sisa bahan bakusisa bahan baku xxxxxx

Cr.Cr. Persediaan sisa bahan bakuPersediaan sisa bahan baku xxxxxx



Contoh:Contoh:
Metal Inc. mempunyai pesanan besar no.3035 Metal Inc. mempunyai pesanan besar no.3035 
yaitu membuat berbagai jenis boks logam. yaitu membuat berbagai jenis boks logam. 
Selama bulan November diidentifikasi terdapat Selama bulan November diidentifikasi terdapat 
sisa potongan besi yang diakui sebagai sisa sisa potongan besi yang diakui sebagai sisa 
bahan. Sisa bahan ini dikelompokkan dalam 3 bahan. Sisa bahan ini dikelompokkan dalam 3 
bagian, yaitu:bagian, yaitu:
�� Grup 1, terdiri dari sisa bahan yg bernilai rendah yaitu Grup 1, terdiri dari sisa bahan yg bernilai rendah yaitu 

sebesar  $ 4,000 oleh pembeli.sebesar  $ 4,000 oleh pembeli.
�� Grup 2, terdiri dari sisa bahan yg bernilai cukup tinggi Grup 2, terdiri dari sisa bahan yg bernilai cukup tinggi 

yaitu sebesar $ 18,000yaitu sebesar $ 18,000
�� Grup 3, teridir dari sisa baGrup 3, teridir dari sisa bahhaann yg dpt digunakan lg pd  yg dpt digunakan lg pd 

pekerjaan lainnya yg diperkirakan bernilai $ 16,000pekerjaan lainnya yg diperkirakan bernilai $ 16,000



Diminta: Untuk mencatat!Diminta: Untuk mencatat!
1.1. Penemuan sisa bahan grup 1.Penemuan sisa bahan grup 1.
2.2. Kas yg diterima dr penjuan grup 1 yg dialokasikan ke: Kas yg diterima dr penjuan grup 1 yg dialokasikan ke: 

40% ke pesanan 3035, 35% u BOP dibebankan, dan 40% ke pesanan 3035, 35% u BOP dibebankan, dan 
sisanya sbg pendapatan lain-lain.sisanya sbg pendapatan lain-lain.

3.3. Penemuan sisa bahan grup 2 yg dialokasikan ke: 60% Penemuan sisa bahan grup 2 yg dialokasikan ke: 60% 
ke pesanan 3035, 30% u BOP dibebankan, dan ke pesanan 3035, 30% u BOP dibebankan, dan 
sisanya sbg pendapatan lain-lain.sisanya sbg pendapatan lain-lain.

4.4. Kas yg diterima dr penjualan grup 2 sebesar $ 17,500. Kas yg diterima dr penjualan grup 2 sebesar $ 17,500. 
Perbedaan antara pengakuan dan nilai yg terealisasi  Perbedaan antara pengakuan dan nilai yg terealisasi  
disesuaikan ke perkiraan pendapatan.  disesuaikan ke perkiraan pendapatan.  

5.5. Penemuan sisa bahan grup 3, dimana nilainya diakui Penemuan sisa bahan grup 3, dimana nilainya diakui 
sebagai pengurang biaya produksi pesanan 3035.sebagai pengurang biaya produksi pesanan 3035.

6.6. Penggunan 70% sisa bahan grup 3 ke pesanan 3040.Penggunan 70% sisa bahan grup 3 ke pesanan 3040.



Penyelesaian:Penyelesaian:
1.1. Tidak ada jurnalTidak ada jurnal

2.2. KasKas $ 4,000$ 4,000
BDP-Bahan bakuBDP-Bahan baku $  1,600$  1,600
BOP sesungguhnyaBOP sesungguhnya     1,400    1,400
Pendapatan lain-lainPendapatan lain-lain       1,000    1,000

3.3. Persediaan-bahan baku      $ 18,000Persediaan-bahan baku      $ 18,000
BDP-bahan bakuBDP-bahan baku $ 10,800$ 10,800
BOP sesungguhnyaBOP sesungguhnya      5,400     5,400
Pendapatan lain-lainPendapatan lain-lain       1,800    1,800



Penyelesaian:Penyelesaian:
4.4. KasKas $ 17,500$ 17,500

Pendapatan lain-lainPendapatan lain-lain          500        500
Persediaan-Bahan bakuPersediaan-Bahan baku $  18,000$  18,000

5.5. Persediaan-sisa bahan       $ 16,000Persediaan-sisa bahan       $ 16,000
BDP-bahan bakuBDP-bahan baku $ 16,000$ 16,000

6.6. BDP-Bahan bakuBDP-Bahan baku $ 11.200$ 11.200
Persediaan-sisa bahan       Persediaan-sisa bahan       $ 11,200$ 11,200




