
 

 



 

Problem 1: Inventory Costing 

Pak Ilham memiliki sebuah perusahaan manufaktur bernama Halau Choco yang memproduksi cokelat 

dan berlokasi di Kalibata. Di awal tahun, Halau Choco memiliki persediaan awal sebanyak 800 cokelat, 

sisa dari tahun kemarin yang belum terjual dengan harga Rp.142.000. Dalam satu tahun, perusahaan 

Pak Ilham mampu memproduksi sebanyak 6.000 buah. Namun, dari 6.000 cokelat tersebut, yang terjual 

hanya sebanyak 4.800 buah. Pak Ilham menetapkan harga jual untuk satu buah cokelat sebesar 

Rp.225.000. 

Untuk memproduksi 6.000 cokelat, Pak Ilham mempekerjakan 10 karyawan yang masing-masing 

dibayar sebesar Rp 25.000/jam. Karyawannya tersebut bekerja selama 8 jam dalam sehari dengan 

total 20 hari kerja, 12 bulan. Untuk memproduksi 1.000 cokelat, dibutuhkan  Dalam memproduksi 

cokelat, Pak Ilham membutuhkan 250 gram kakao untuk setiap satu buah cokelat yang diproduksi. 

Harga 1 kilogram kakao adalah Rp.100.000. 

Karena Halau Choco terletak di pinggir sungai, Pak Ilham menggunakan alat-alat canggih untuk 

memperlancar proses produksi. Biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan alat-alat canggih tersebut 

ia sebut sebagai biaya overhead, dan biaya ini berkaitan langsung dengan proses produksi cokelat. 

Biaya overhead yang dikeluarkan untuk sebuah cokelat adalah Rp.32.000.  

Biaya-biaya lain yang dikeluarkan Halau Choco adalah biaya marketing yang dikategorikan sebagai 

biaya tetap dalam satu tahun, yaitu sebesar Rp.14.250.000. Selain itu, ada juga biaya penjualan yang 

dikategorikan sebagai variabel, yaitu sebesar Rp.7.500 untuk setiap unit yang terjual, dan ada juga 

biaya tetap manufaktur sebesar Rp.135.000.000 yang dialokasikan berdasarkan jumlah cokelat yang 

diproduksi dalam satu tahun. 

1. Tentukan inventoriable cost per unit dengan menggunakan variable costing dan absorption 

costing! 

2. Siapkan laporan keuangan untuk Halau Choco dengan menggunakan variable costing dan 

absorption costing! 

3. Jelaskan perbedaan yang muncul pada laporan keuangan Halau Choco akibat penerapan 

variable costing dan absorption costing! 

 

Problem 2: CVP Analysis 

PT. Audeet memiliki sebuah restoran di Margonda bernama Shatwup. Biaya tetap bagi restoran 

tersebut adalah $68,500 per tahun. 

Nominal bon penjualan rata-rata per konsumen adalah $10 dengan rata-rata konsumen memilih dua 

menu dalam setiap kali kunjungan. Harga rata-rata dari bahan baku dan pembuatan bagi seluruh menu 

adalah $1.4, pajak pendapatan yang berlaku adalah 25%. 

Hitung: 

a. Contribution margin per menu 

b. Breakeven unit menu dan breakeven revenue 

c. Jika penjualan yang terjadi tahun tersebut adalah $200.000, hitung margin of safety? 



 

d. Dikarenakan kompetisi yang agresif, PT Audeet berencana untuk menurunkan harga jual 

sebesar 10%, jika PT Audeet menginginkan net income sebanyak $100.000. Berapa jumlah 

kedatangan pelanggan di Shatwup pada tahun tersebut? 

 

Problem 3: Master Budget 

Ibu Catherine memiliki sebuah usaha catering, dan salah satu menu favoritnya adalah menjual gado-

gado. Ada dua tipe gado-gado, yaitu gado-gado X dan gado-gado Y. Saat ini, Ibu Catherine dan Pak 

Farhan –Akuntan Manajemen di perusahaan Ibu Catherine– menyusun anggaran untuk tahun 2019. 

Berikut informasi penting terkait susunan anggaran tahun 2019: 

1. Untuk membuat satu piring gado-gado X, dibutuhkan 3 buah kacang panjang, 4 helai selada, dan 

2 buah tempe. Sedangkan untuk membuat satu piring gado-gado Y, dibutuhkan 2 buah kacang 

panjang, 5 helai selada, dan 3 buah tempe. Dalam pembuatan satu piring gado-gado, baik X 

maupun Y, Pak Farhan menganggarkan akan dibutuhkan campur tangan tenaga kerja selama 45 

menit. Tenaga kerja dibayar Rp25.000/jam. 

2. Penjualan gado-gado X di tahun 2019 diperkirakan mencapai 7.200 piring, dengan estimasi harga 

per piringnya Rp.15.000. Sedangkan estimasi penjualan gado-gado Y di tahun 2019 diperkirakan 

mencapai 5.000 piring, dengan estimasi harga per piringnya Rp.17.000. 

3. Ibu Catherine dan Pak Farhan mengestimasikan akan ada 50 piring gado-gado X di tanggal 1 

Januari 2019 dengan harga Rp.13.500 per piringnya. Sedangkan untuk sepanjang tahun 2019, 

keduanya ingin semua gado-gado baik gado-gado X maupun gado-gado Y terjual dan tidak 

meninggalkan sisa. 

4. Berikut data mengenai bahan-bahan untuk membuat gado-gado 

Bahan Jumlah pada 2/1/2019 Target 31/12/2019 

Kacang Panjang 1.500 900 

Selada 200 200 

Tempe 0 0 

5. Berikut data-data mengenai harga bahan-bahannya: 

Bahan Harga Aktual Harga Budget 

Kacang Panjang (per buah) 200 210 

Selada (per helai) 150 100 

Tempe (per buah) 300 300 

6. Biaya variable manufacturing overhead dianggarkan sebesar Rp.125/jam kerja tenaga kerja, 

sedangkan biaya fixed manufacturing overhead dianggarkan sebesar Rp.1250.000, dialokasikan 

berdasarkan jam kerja tenaga kerja yang dibutuhkan untuk gado-gado yang akan produksi. 

7. Perusahaan menggunakan metode FIFO dalam mengelola persediaan bahan-bahan dan 

persediaan gado-gadonya. 



 

Dari ke-tujuh informasi tersebut, buatlah: 

a. Revenue budget dan production budget 

b. Direct material usage budget dan direct material purchases budget 

c. Direct manufacturing labor budget 

d. Ending inventories budget 

e. Cost of goods sold budget 

 

Problem 4: Cash Budget 

PT. Richard adalah sebuah perusahaan elektronik yang berada di area metropolitan. Ekspansi yang 

cepat telah menciptakan kebutuhan untuk perencanaan yang hati-hati dari kebutuhan uang tunai nya. 

Ibu Regine, pemilik PT. Richard, telah menjalin hubungan dengan Bank yang memberikan kredit 

Rp.350.000 kepada Sunset. Bank mensyaratkan bahwa saldo minimum Rp.10.000 disimpan di 

rekening giro pada akhir setiap bulan. Ketika saldo berjalan di bawah Rp.10.000 bank secara otomatis 

memperpanjang jalur kredit dalam kelipatan Rp.1.500 sehingga saldo rekening giro setidaknya Rp. 

10.000 pada akhir bulan. 

PT. Richard membayar kembali pinjaman dalam kelipatan Rp.1.500 ditambah bunga 3,5 persen per 

bulan pada seluruh saldo pinjaman. Pembayaran bunga dan pembayaran pokok dibayarkan pada akhir 

bulan empat bulan setelah melakukan pinjaman. Untuk saat ini, tidak ada pinjaman yang belum dibayar. 

Data penerimaan dan pengeluaran kas berikut berlaku untuk kuartal keempat tahun kalender saat ini: 

Estimasi saldo awal kas 7.500 

Estimasi penjualan tunai  

Oktober 23.000 

November 27.000 

Penjualan kredit  

Juni (aktual) 67.500 

Juli (aktual) 63.000 

Agustus (aktual) 69.000 

September (aktual) 72.500 

Oktober (estimasi) 72.500 

November (estimasi) 74.000 

Proyeksi cash collection atas penjualan kredit diperkirakan 75% pada bulan setelah penjualan, 18% 

pada bulan kedua setelah penjualan, dan 7% pada bulan ketiga setelah penjualan.  

Semua pembelian persediaan dilakukan secara kredit. Informasi berikut mengenai pembelian 

persediaan di PT. Richardo : 

September (aktual) 120.000 

Oktober (estimasi) 125.000 

November (estimasi) 120.000 



 

Cash disbursement untuk persediaan dilakukan pada bulan berikutnya setelah pembelian 

menggunakan diskon sebesar 2,5% untuk pembayaran tepat waktu. Sedangkan berikut adalah 

pengeluaran operasional untuk bulan September, Oktober dan November. 

Jenis Biaya September Oktober November 

Gaji karyawan 120.000 125.000 125.000 

Biaya iklan 280.000 200.000 195.000 

Biaya air, listrik, dan telepon 130.000 130.000 135.000 

Susunlah cash budget untuk PT. Richardo untuk bulan Oktober dan November! 

 

Problem 5 – Flexible Budget & Variances 

Nich, Inc. adalah sebuah perusahaan manufaktur yang terkenal dengan produk kacamatanya yang 

sangat ringan dan enak dipakai. Pak Nicholas, CEO dari Nich, Inc. membuat ketetapan bahwa 

perusahaan akan memakai standard costing system untuk biaya langsung material, tenaga kerja, dan 

juga biaya overhead.  

Akhir-akhir ini, penjualan perusahaan mengalami kendala karena munculnya perusahaan saingan, 

Dhirabrata, Inc. Pak Denis sebagai manajer yang bertanggung jawab atas semua ini diminta 

amenjelaskan varians yang muncul dan diminta untuk memberi saran untuk memperbaiki angka 

penjualan. Berikut data yang harus dijelaskan oleh Pak Denis: 

 Data Aktual Static-Budget 

Unit terjual 156.750 160.000 

Harga Rp.200.000 Rp.221.000 

Biaya manufaktur tetap Rp.180.000 Rp.180.000 

Berikut informasi tambahan yang disediakan: 

a. Material yang dibutuhkan adalah bingkai dan lensa. Standarnya, sebuah kacamata 

membutuhkan satu bingkai dengan berat 20 gram, dan dua lensa yang berat masing-

masingnya 15 gram. Pak Nicholas memberi perintah kepada Pak Denis untuk menganggarkan 

sebesar Rp.2.350 per gram bingkai, dan Rp.3.450 per gram lensa. 

b. Untuk memproduksi satu buah kacamata, butuh campur tangan tenaga kerja selama 48 menit. 

Biaya yang dianggarkan untuk menggaji tenaga kerja adalah Rp.56.000/jam. 

c. Nyatanya, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bingkai adalah Rp.2.500/gram, dan berat 

bingkai menjadi 25 gram. Sedangkan biaya untuk membeli lensa adalah Rp3.250 per gram, 

dan berat lensa yang cocok dengan model kacamata yang diproduksi ternyata sebesar 15 gram 

per lensa. Kebutuhan untuk membuat kacamata adalah tetap, yaitu satu bingkai dan dua lensa. 

d. Karena terjadi masalah dengan Serikat Buruh, perusahaan dituntut untuk menaikkan gaji 

sebesar 25% dari anggaran. Waktu yang digunakan untuk memproduksi satu kacamata tetap 

sama. 



 

Tentukan laporan berikut: 

1. Sales-volume variance dan flexible-budget variance untuk operating income Nich, Inc. 

2. Price variance untuk bingkai dan lensa, serta efficiency variance untuk tenaga kerja. 

 

Problem 6 – MOH Variances 

Pak Akbar merupakan seorang pengusaha pabrik semen yang memiliki usaha di daerah Gresik. Beliau 

memiliki data terkait biaya overhead sebagai berikut: 

 Aktual Budget 

Biaya tenaga kerja tidak langsung 56.570 55.450 

Biaya bahan tidak langsung 20.330 20.200 

Biaya perawatan dan perbaikan 17.800 18.000 

Depresiasi 29.000 29.000 

Subkontraktor 20.200 18.500 

Biaya sewa 7.500 7.000 

Total Biaya Overhead 151.400 148.150 

 

Informasi lain yang terkait: 

 Aktual Budget 

Unit semen yang diproduksi 32.200 32.000 

Lama jam kerja karyawan (DLH) 21.000 19.500 

 

Hitung: 

a. Actual Variable MOH Rate berdasarkan Direct Labor Hours (Direct Labor Hours adalah cost 

driver dari Variable Overhead)! 

b. Variable Overhead Spending Variance dan Variable Overhead Efficiency Variance! 

c. Total Variable Overhead Variance 

d. Buatlah jurnal yang dibutuhkan untuk melakukan recording atas poin b! 

 

Problem 7 – Sales Variance 

Informasi di bawah adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja PT. SPA, 

sebuah perusahaan manufaktur yang menjual produk Wasabi. 



 

Biaya Aktual:  

Biaya bahan langsung yang dibeli dan digunakan 188.700 (120.000 pounds) 

Biaya tenaga kerja langsung 140.000 (10.700 hours) 

Biaya overhead 204.000 (61% adalah variabel) 

Biaya standar per unit:  

Biaya bahan langsung 1,65 x 5 pounds per output 

Biaya tenaga kerja langsung 14 per jam x 30 menit per output 

Biaya variable overhead 11,9 per DLH 

Budget Produksi:  

Biaya bahan langsung 165.000 

Biaya tenaga kerja langsung 140.000 

Biaya overhead 199.000 

Biaya overhead variabel akan dialokasikan berdasarkan direct labor hours. Tahun ini, PT. SPA 

memproduksi dan menjual 21.000 unit dengan rata-rata harga jual sebesar Rp.38, lima persen lebih 

rendah dari budget sales price. Jumlah unit yang terjual tersebut adalah 17,5% dari market share. 

Padahal, PT. SPA ingin mendapat 20% market share, dengan budgeted market size sebanyak 100.000 

unit.  

Tentukan: 

a. Sales price variance 

b. Sales volume variance 

c. Sales quantity variance 

d. Sales mix variance 

e. Market share and market size variance 


