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ABSTRAK
PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI BERDASARKAN METODE
FULL COSTING DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Study Kasus Pada
Pengrajin Batu Nisan 21 Safari Yosodadi Kota Metro)
Oleh:
Dewi Eka Wati

Penentuan harga pokok produksi akan menentukan harga jual dan tingkat
keuntungan yang ingin diperoleh. Dalam hal ini terdapat dua cara yang dapat
digunakan yaitu pertama, menentukan seluruh biaya yang digunakan yang terkait
akan produksi (metode full costing). Kedua, memperhitungkan biya terkait
produksi namun tidak semua biaya dihitung (metode variabel costing). Penelitian
ini memfokuskan pada penentuan harga pokok produksi dengan menentukan
keseluruhan biaya yang digunakan dalam kegitan produksi (metode full costing),
karena objek penelitian yang peneliti teliti menggunakan memeperhitungkan
seluruh biaya yang digunakan dalam kegiatan produksinya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penentuan harga pokok produksi yang dilakukan
pengrajin batu nisan 21 Safari Yosodadi Kota metro berdasarkan metode full
costing dalam etika bisnis islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research yang
bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber
data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada
pemilik, pekerja, dan pemesan. Observasi yaitu mengamati kegiatan pemesan dan
aktivitas pembuatan batu nisan. Sedangkan dokumentasi pengumpulan dari datadata yang diperoleh terkait data monografi kelurahan dan laporan biaya yang
dicatat.
Berdasarkan penelitian tentang penentuan harga pokok produksi
berdasarkan metode full costing dalam etika bisnis islam (study kasus pada
pengrajin batu nisan 21 Safari Yosodadi Kota Metro) diperoleh kesimpulan
penentuan harga pokok produksi pada pengrajin batu nisan 21 Safari yosodadi
Kota Metro sudah memenuhi unsur-unsur metode full costing, sedangkan secara
etika binis islam pengrajin batu nisan 21 safari ini belum sepenuhnya sesuai
dengan prinsip etika bisnis islam dari keenam prinsip yaitu jujur, tertib
administrasi, menetapkan harga yang transparan, menjual barang yang
berkualitas, dilarang menggunakan sumpah, ramah dan bermurah hati. Dua
diantaranya yaitu jujur dan metapkan harga yang transparan yang belum
seutuhnya terpenuhi.
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MOTTO

۟
 َوإِ َذا َكالُ ْوهُ ْم أَو٢اس يَ ْستَ ْوفُ ْو َن
ِ َّالَّ ِذي َْن إِ َذا ا ْكتَالُوا َعلَى الن١َو ْي ٌل لِّ ْل ُمطَفِّفِي َْن
٣َّو َزنُ ْوهُ ْم ي ُْخ ِسر ُْو َن

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi”. (QS. Al.-Muthaffifin 1-3).1

Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanny, (Jakarta: Yayasan
Penyeleggara Penerjemah Al-Qur’an, 1981), h. 1035.
1
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dunia bisnis kini berkembang sangat pesat baik skala besar
maupun skala kecil. Sehingga setiap perusahaan harus siap bersaing
dengan perusahaan lain yang sejenis dan persaingan tersebut tidak boleh
merugikan perusahaan lain. Perusahaan yang didirikan pasti mempunyai
suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang paling utama adalah untuk
mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari hasil penjualan
barang-barang produksi. Maka dari itu, sebelum menentukan harga jual
dari setiap produk yang dihasilkan, maka setiap perusahaan harus
menentukan harga pokok produksinya terlebih dahulu. Karena harga
pokok produksi sebagai dasar untuk menentukan harga jual dengan tingkat
keuntungan yang ingin dicapai dan dalam hal ini penentuan harga pokok
produksi haruslah tepat.
Ketepatan dalam penetuan harga pokok produksi menjadi hal yang
sangat penting bagi perusahaan, karena ketepatan dalam penentuan harga
pokok produksi akan mempengaruhi ketepatan harga jual yang
diinformasikan. Harga pokok produksi yang tepat yaitu tidak terlalu tinggi
atau terlalu rendah. Oleh karena itu, harga pokok produksi harus dihitung
dan ditetapkan secara tepat sehingga harga jualnya menjadi tepat.
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Harga pokok produksi yang dimaksud adalah seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang.1 Dimana terdapat tiga unsur
yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik atau
biaya yang tidak terkait secara langsung dalam proses produksi. Harga
pokok produksi dalam hal ini dapat ditentukan dengan metode full costing
dan metode variabel costing.2
Metode full costing yang dimaksud adalah metode penentuan harga
pokok produksi, yang membebankan seluruh biaya produksi yaitu teridiri
dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead tetap
dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan metode variabel costing
adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biayabiaya produksi variabel saja kedalam harga pokok produk yaitu terdiri
dari, Biaya bahan baku, Biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik
variabel.3
Berdasarkan penjabaran di atas yang membedakan antara kedua
metode tersebut yaitu penentuan biaya yang bersifat tetap. Karena dalam
metode full costing biaya tetap berhubungan dengan pembuatan produk.
Sehingga apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan biaya yang
korbankan maka akan timbul kekurangan atau kelebihan sedangkan
metode variabel coting, biaya tetap bukan sebagai unsur harga pokok
produksi, karena biaya tetap dalam metode variabel tidak terkait dengan
pembuatan produk, sehingga tidak melakat pada produk dalam proses
1

Kuswadi, Memahami Rasio-Rasio Bagi Orang Awam, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 49.
Mulyadi, Akutansi Biaya Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 122.
3
Ibid., h. 124.
2
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maupun produk yang belum terjual, tetapi dianggap sebagai biaya periode
terjadinya.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode full
costing. Metode full costing merupakan cara yang dapat digunakan dalam
penetuan harga pokok produksi bagi setiap perusahaan. Namun dalam
penetuannya haruslah tepat sesuai dengan unsur-unsur biaya yang ada
dalam metode full costing, Karena Islam melarang terjadinya ketidak
adilan terhadap sebagian pelanggaran dan penipuan dalam

penentuan

harga.4 Jadi penentuan harga pokok produksi harus sesuai dengan metode
yang digunakan. Sebagai firman Allah SWT:

۟
 َوإِ َذا َكالُ ْوهُ ْم أَو٢اس يَ ْستَ ْوفُ ْو َن
ِ َّالَّ ِذي َْن إِ َذا ا ْكتَالُوا َعلَى الن١َو ْي ٌل لِّ ْل ُمطَفِّفِي َْن
٣َّو َزنُ ْوهُ ْم ي ُْخ ِسر ُْو َن
Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu)
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang
untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS. Al.-Muthaffifin 1-3).5

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam melarang untuk
melakukan tidakkan kecurangan dalam bentuk apapun, tidak hanya dalam
takaran dan timbangan melaikan juga dalam penentuan harga, karena
penentuan harga yang dilakukan haruslah sesuai biaya yang digunakan
4

https://books.google.co.id/books?id=eAGUxRHP7EC&printsec=frontcover&dq=JEJAK+BIBNIS+RASUL&hl=id&sa=X&ved=0ahUKE
wjs2eWz0bTdAhXMso8KHbPYBjwQ6AEIKjAA#v=onepage&q=JEJAK%20BIBNIS%20RASU
L&f=false diunduh pada 10 September 2018.
5
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanny, (Jakarta: Yayasan Penyeleggara
Penerjemah Al-Qur’an, 1981), h. 1035.
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serta nilai tambah setiap produk. Sehingga dalam Islam setiap bisnis yang
dilakukan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang
diperbolehkan.
Etika yang dianjurkan Agama Islam dalam bisnis harus terlepas
dari,

unsur

riba,

unsur

ketidak

pastian,

unsur

penipuan

atau

pemanipulasian dan unsur ketidak adilan.6 Dapat disimpulkan bahwa etika
bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup
seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan muamalah yang harus
sesuai dengan Al-Qur’an dan memenuhi kreteria diantaranya dapat
bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan rizki bagi
semua pihak.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Pengrajin Batu Nisan
21 Safari Yosodadi Kota Metro. Terdapat 2 tempat pengrajinan batu nisan
yaitu pertama milik Bapak Samdoni dan kedua milik Bapak Safari.
Namun, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan ke pengrajinan milik
Bapak H. M. Safari karena pemilik pengrajinan dalam menentukan harga
pokok prduksinya menggunkan metode full costing dan dalam penentuan
harga pokok produksi yang dilakukan masih kurang tepat sehingga harga
pokok produksinya tidak sesuai. Sedangkan milik Bapak Samdoni
menggunakan metode variabel costing.
Pemillik pengrajinan batu nisan Bapak H. M. Safari tidak
mengetahui istilah full costing, namun dalam perhitungan mengenai
6

Afzar Rahman, Doktrin Ekonomi Islam 4, Alih Bahasa: Soeryono, Nastangin
(Yogyakarta: Dana Bakmamputi Wakaf, 1995), h. 161.
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penentuan harga pokok produksi menggunakan perhitungan yang mirip
dengan metode full costing. Dalam kegiatan memproduksi batu nisan
Bapak H. M. Safari mengeluarkan sejumlah biaya diantaranya biaya untuk
membeli pasir, semen, kramik besi, biaya untuk membayar para pekerja,
membayar listrik, biaya perawatan mesin dan lain-lain. Akan tetapi, untuk
biaya perawatan mesin pemotong kramik pemilik pengrajin batu nisan
terkadang masih

menggunakan uang

pribadi untuk pembiayaan

perawatan mesin, meskipun biaya ini sebenarnya sudah dibebankan dalam
harga pokok produksi. Pemilik pengrajin batu nisan yaitu Bapak H. M.
Memproduksi batu nisan dengan kerangka batu nisan berupa kramik dan
untuk bagian kepala untuk tulisan nama menggunakan marmer, granit dan
biasa. Omset penjualan dalam 1 bulan mencapai 4 buah batu nisan yang
laku terjual jika sedang banyak pemesan dan jika pemesan sedikit omset
penjualan hanya 2 buah batu nisan. Dalam produksinya pemilik mempuyai
tiga jenis batu nisan yaitu.
Pertama, batu nisan besar seluruh badan dengan ukuran panjang
170cm dan lebar 60cm dengan harga jual batu nisan besar seluruh badan
yang menggunakan nama tulisan batu nisan biasa harga jualnya sebesar
Rp.1.200.000,

tulisan

nama

Rp.1.400.000 dan tulisan

batu

nisan

menggunakan

marmer

nama batu nisan menggunakan granit

Rp.1500.000.
Kedua, batu nisan kecil untuk bayi dengan ukuran panjang 60cm
dan lebar 25cm dengan harga jual batu nisan kecil untuk bayi yang
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menggunakan tulisan nama batu nisan biasa harga jualnya sebesar
Rp.600.000, tulisan nama batu nisan menggunakan marmer Rp.700.000,
dan tulisan nama batu nisan menggunakan Granit Rp.800.000.
Ketiga, batu nisan bagian kepala dengan panjang 40cm dan lebar
40cm dengan harga jual batu nisan bagian kepala menggunakan tulisan
nama batu nisan biasa harga jualnya sebesar Rp.600.000, tulisan nama
batu nisan menggunakan marmer Rp.700.000 dan tulisan nama batu nisan
menggunakan granit Rp.800.000.
Dari hasil pra survey pada pemesan didapatkan data jika pemilik
hanya menjelaskan mengenai suatu harga batu nisan mahal atau tidaknya
tergantung dari motif yang digunakan dan bahan baku yang digunakan
bagus atau tidaknya tidak dijelaskan. Selain itu, mengenai besaran harga
pokok produksi tidak diberitahukan melaikan pemilik hanya menjelaskan
harga jualnya.7
Kenyataan dilapangan

bahwa pengrajin tidak menjelaskan

keseluruhan harga pokoknya dan dalam penentuaan harga pokok produksi
belum sesuai. Penentuan harga pokok produksi yang belum sesuai dan
penentuan harga pokok yang belum sesuai tidak diperbolehkan dalam
Islam, karena dalam Islam menegaskan bahwa penentuan harga harus
sesuai dengan takaran atau cara yang digunakan.
Berdasarkan permasalahan dan realitas diatas peneliti tertarik
untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Penentuan Harga Pokok

7

Hasil Wawanca dengan Ibu Indah, pada tanggal 14 September 2017
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Produksi Berdasarkan Metode Full Costing Dalam Etika Bisnis Islam,
(Study Kasus Pada Pengrajin Batu Nisan 21 Safari Desa Yosodadi Kota
Metro)
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian
ini adalah: “Bagaimana Penentuan Harga Pokok Produksi yang dilakukan
oleh Pengrajin Batu Nisan 21 Safari Desa Yosodadi Kota Metro
berdasarkan metode full costing dalam etika bisnis islam?”
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penelitian ini
adalah:
“untuk mengetahui Penentuan Harga Pokok Produksi yang dilakukan oleh
Pengrajin Batu Nisan 21 Safari Desa Yosodadi Kota Metro berdasarkan
metode full costing dalam etika bisnis islam”.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat tidak
hanya bagi peneliti, tetapi juga pihak-pihak lain. Adapun manfaat
penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:
1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai wahana
memperkaya khazanah keilmuan mengenai aktifitas bisnis di dalam
ekonomi islalm terkait dengan penentuan harga pokok produksi.
2. Manfaat secara praktis Manfaat secara praktis dengan penelitian ini
akan bermanfaat langsung bagi para pembaca dan peneliti sendiri, serta
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sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pengrajin batu nisan di
Desa Yosodadi Kota Metro dalam menjalankan bisnisnya agar lebih
maju dan berkembang.
E. Penelitian Relevan
Penelitian relevan ini berisi tentang uraian mengenai hasil
penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian yang
relevan ini menjadi penting karena memperjelas posisi, perbedaan atau
memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang telah ada. Oleh karena
itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah
dengan pembahasan peneliti.
Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mila Ariskawati
Politeknik Negeri Semarang (2014) dengan judul “Perhitungan Harga
Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Pesanan (studi pada UD.
Galih Jati Semarang)”.8 Dalam penellitian tersebut bertujuan untuk
menghitung harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan
pada UD Galih Jati Semarang, serta untuk membandingkan harga pokok
produksi menurut UD Galih Jati dengan harga pokok produksi
menggunakan

metode

harga

pokok

pesanan.

Skripsi

tersebut

menyimpulkan terdapat selisih biaya dan terdapat perbedaan biaya yang
digunakan sebagai dasar perhitungan. Sehingga dalam perhitungan harga
pokok produksi terdapat selisih antara harga pokok produksi yang

Mila Ariskawati, “Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok
Pesanan (Studi Pada UD. Galih Ati Semarang)”, Skripsi Dalam Http://Polines.Ac.Id, 4
September 2017
8
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dilakukan perusahaan dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti
tersebut.
Kedua, penelitian Rasditya Nirwanto, dengan judul “Analisis
Penentuan Harga Pokok Produksi Kopi Pada Petani Kopi di Kecamatan
Kembang Kabupaten Bondowoso.” 9 Dalam penelitian tersebut bertujuan
untuk mengetahui dan membandingan elemen-elemen harga pokok
produksi yang digunakan oleh petani kopi dengan metode variabel
costing, kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut yaitu para
petani kopi belum melakukan perhitungan terhadap harga pokok produksi
kopi sesuai dengan aturan akuntansi yang ada dan pengumpulan Biaya
tidak dicatat berdasarkan teori akuntansi yang ada.
Berdasarkan

penelitian

terdahulu

terdapat

persamaan

dan

perbedaan. Dimana persamaan pada penelitian Mila Ariskawati, Rasditya
Nirwanto dengan penelitian yang peniliti lakukan adalah untuk
mengetahui harga pokok produksi, sedangkan perbeadan antara penelitian
terdahulu yaitu objek penelitian dan metode yang digunakan dalam
penentuan harga pokok produksi jika pada penelitian Mila Ariskawati
penelitian dilakukan pada UD. Galih Jati Semarang dengan metode
pesanan, dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada pengarajin batu
nisan 21 Safari dengan metode full costing dalam etika bisnis Islam
sedangkan pada penelitian Rasditya Nirwanto penelitian tersebut

9
Rasditya Nirwanti, “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Kopi Pada Petani Kopi
di Kecamatan Kembang Kabupaten Bondowoso 2011”, Skripsi, dalam https://unej.ac.id 4
September 2017.
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dilakukan pada petani kopi di kecamatan kembang kabupaten bondowoso
dengan menggunakan metode variabel costing.
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah yang
berjudul “Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full
Costing Dalam Etika Bisnis Islam” belum pernah diteliti sebelumnya,
khususnya di lembaga IAIN Metro.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Penentuan Harga Pokok Produksi
1. Pengertian Penentuan Harga Pokok Produksi
Penentuan adalah cara.10 Sedangkan harga pokok produksi atau
yang biasa disebut dengan beban pokok produksi adalah seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang.11 Pengertian biaya
yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi adalah nilai uang dari alatalat produksi yang digunakan dalam pembuatan suatu produk.12
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan
harga pokok Produksi adalah cara yang digunakan untuk menentukan
harga pokok produksi dari suatu produk yang dihasilakan dalam
kegiatan produksi yang dilakukan oleh setiap perusahaan dengan
memperhartikan biaya-biaya yang digunakan.
2. Unsur-unsur Penentuan Harga Pokok Produksi
Menurut Bambang S. dan G. Kartasapoetra dalam bukunya yang
berjudul kalkulasi dan pengendalian biaya produksi, terdapat tiga
unsur-unsur biaya yang digunakan untuk menentukan harga pokok
produksi sebagai berikut:
a. Biaya bahan langsung
b. Biaya tenaga kerja langsung dan
c. Biaya overhead pabrik.13
10

Dendy Suguno, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1443.
Kuswadi, Memahami Rasio-Rasio Bagi Orang Awam, h. 49.
12
M. Fuad, Pengantar Bisnis,(Jakarta: Gramedia, 2006), h. 172.
13
Bambang S. dan G. Kartasapoetra, Kalkulasi Dan Pengendalian Biaya Produksi,
(Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), h. 4.
11
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Biaya bahan langsung merupakan biaya bahan baku yang
digunakan dalam serangkaian produksi untuk mewujudkan sebuah
produk jadi yang siap untuk dipasarkan kepada konsumen.14 Dapat
disimpulkan bahwa biaya bahan baku langsung adalah biaya
pembelian bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu
produk.
Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan
untuk para tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan
proses produksi, para tenaga kerja ini secara integral menangani segala
peralatan produksi sehingga produk dari usaha tersebut dapat
terwujud.15 Dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja langsung
ialah keseluruhan tenaga kerja manusia yang berperan secara langsung
untuk menghasilkan suatu produk.
Biaya overhead pabrik merupakan biaya bahan tidak langsung dan
tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam kegiatan produksi dan
bukan merupakan biaya utama.16 Dapat disimpulkan bahwa biaya
overhead pabrik adalah biaya yang tidak terlibat secara langsung
dalam

proses

pembuatan

produk.

Biaya

overhead

pabrik

dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut:
1) Biaya bahan tidak langsung yaitu bahan yang dibutuhkan guna
menyelesaikan produk, tetapi pemekeannya sedemikian kecil
atau sedemikian rumit sehingga tidak dapat dianggap sebagai
bahan langsung.

14

Ibid., h. 5.
Ibid.,
16
Ibid., h. 6.
15
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2) Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga
kerja yang dikerahkan dan tidak secara langsung
mempengaruhi pembuatan barang jadi.
3) Biaya tidak langsung lainnya yaitu biaya selain dari bahan
tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang dapat
ditelusuri dalam pembuatan barang jadi. 17
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa biaya
overhead dapat memudahkan pihak manajemen perusahaan untuk
menentukan biaya overhead pabrik.
Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam
hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead
dapat dibagi menjadi tiga unsur biaya overhead pabrik yaitu:
1) Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik
yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume
kegiatan.
2) Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik
yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan
tertentu dan
3) Biaya overhead pabrik semivariabel adalah biaya overhead
pabrik yang berubah tidak sebanding dengan volume kegiatan,
untuk keperluan penentuan tarif biaya overhead pabrik dan
untuk pengendalian biaya, biaya overhead pabrik yang bersifat
semivariabel dipecah menjadi dua unsur yaitu biaya tetap dan
biaya variabel.18
Berdasarkan penjabaran di atas dapat dijelaskan bahwa unsurunsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan
perubahan volume kegiatan produksi terdiri dari tiga hal pertama,
biaya ovehead pabrik veriabel yang akan selalu berubah-ubah
sebanding dengan volume kegiatan yang dilakukan semakin
meningkat atau menurun maka akan mempengaruhi biaya yang
17

M. Fuad, Pengantar Bisnis, h. 156-157.
Mulyadi, Akutansi Biaya, h. 195.

18
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digunakan, kedua biaya overhead pabrik tetap dimana biaya ini
akan bersifat kostan atau tetap baik volume kegiatan yang
dilakukan tersebut meningkat atau menurun maka biaya overhead
pabrik tetap tidak akan mengalami perubahan, dan ketiga biaya
overhead pabrik semivariabel yaitu biaya campuran antara biaya
tetap dan variabel, tetapi harus ada pemisahan mengenai biaya
tersebut bersifat tetap atau variabel.
3. Perhitungan Penentuan Harga Pokok Produksi
Harga pokok produksi merupakan hasil dari proses produksi,
dimana terdapat biaya didalamnya. Ada dua cara yang digunakan
dalam penetapannya yaitu:
a. Cara pembagian
Cara pembagian dapat digunakan untuk perusahaan yang
membuat satu jenis produk. Harga pokok untuk tiap jenis produk
dapat dihitung melalui pembagian seluruh biaya dengan banyaknya
produk yang dihasilkan. Adapun rumus yang digunakan. 19
Harga Pokok =

Total Biaya Seluruhnya
Total Barang Yang Dihasilakan

Cara pembagian ini merupakan suatu cara yang digunakan
bagi setiap perusahaan yang hanya menghasilkan satu jenis produk
dalam setiap kegiatan produksi yang dilakukan.

19

M. Fuad, Pengantar Bisnis, h. 162-164.
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Seluruh biaya yang telah dijelaskan di atas merupakan biaya
yang digunakan dalam kegiatan produksi, biaya yang dimaksud
berupa:
1) Biaya tetap (fixed cost (FC)) adalah biaya yang besarnya tidak
dipengaruhi oleh jumlah barang yang dihasilkan. Berapapun
jumlah outputny, biaya tetap itu sama saja.
2) Biaya variabel (variabel cost (VC)) adalah biaya yang besarnya
searah dengan berubahnya jumlah ouput yang dihasilkan.
3) Biaya total (total cost (TC)) adalah penjumlahan seluruh biaya
dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya total merupakan
hasil penjumlahan dari kedua biaya yaitu biaya tetap dan biaya
variabel, yang dapat dituliskan dengan cara sebagai berikut:
TC = FC + VC
TC adalah biaya total, FC adalah biaya Tetap dan VC adalah
biaya Variabel.
4) Biaya tetap rata-rata (average fixed cost (AFC)) adalah biaya
tetap untuk setiap output yang dihasilakan. Biaya tetap rata-rata
ini untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk per satuan produk yang dihasilkan, penghitungannya
adalah sebagai berikut:
AFC = FC / Q
AFC adalah biaya tetap rata-rata, FC adalah biaya tetap, dan Q
adalah jumlah Output yang dihasilkan.
5) Biaya variabel rata-rata (average variabel cost (AVC) adalah
biaya variabel untuk setiap output yang dihasilkan,
penjelasannya sebagai berikut:
AVC = VC / Q
AVC adalah biaya variabel rata-rata, VC adalah biaya variabel,
dan Q adalah jumlah output yang dihasilakan.
Sama saja dengan biaya tetap yang digunakan untuk
mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk per satuaan
ouput yang dihasilaka yaitu:
ATC = TC / Q
ATC adalah biaya tetap rata-rata, TC adalah biaya tetap, dan Q
adalah jumlah output.
6) Biaya marginal (marginal cost (MC)) adalah tambahan biaya
total untuk setiap output, karena jika jumlah output yang
dihasilkan perusahaan bertambah maka akan bertambah juga
biaya produksinya, maka dapat ditemukan dengan rumus
berikut ini:
MC = TC / Q
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MC adalah biaya marjinal produksi, TC adalah pertambahan
jumlah biaya total, dan Q adalah pertambahan jumalah
produksi.20
b. Cara Angka Perbandingan Nilai
Cara angka perbandingan nilai dapat digunakan apabila
perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu jenis. Cara angka
perbandingan nilai dapat dihitung dengan memperhatikan hal-hal
berikut ini:
1) Angka perbandingan nilai atas dasar bahan mentah, Mencari
harga pokok menggunakan cara ini dihasilkan dengan lebih
dahulu melakukan perbandingan nilai angka bahan baku kedua
jenis produk.
2) Angka perbandingan nilai atas dasar tenaga kerja dimana harus
mencari perbandingan nilai angka dan upah tenaga kerja.21
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara
angka perbandingan nilai ini dapat digunakan bagi perusahaan
yang mengahasilakan produk lebih dari satu jenis dan cara angka
perbandingan nilai ini dipisahkan menjadi dua kategori yaitu
perbandingan atas dasar bahan mentah dan tenaga kerja.
B. Metode Full Costing
1. Pengertian Metode Full Costing
Metode full costing merupakan cara yang digunakan dalam
penentuan produksi yang memperhitungkan unsur-unsur biaya
kedalam harga pokok produk. Harga pokok produk meliputi semua
biaya yang terjadi dalam rangka pembelian atau pembuatan produk.
20
Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012), h. 367-386.
21
M. Fuad, Pengantar Bisnis, h. 164.
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Dalam pendekatan full costing harga pokok dari kegiatan produksi
akan sama jumlah dan komponennya dengan biaya pabrik.22 Metode
penentuan ini membebankan seluruh biaya produksi, baik yang
berperilaku variabel maupun tetap.23
Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa metode full
costing adalah penentuan harga pokok dari suatu kegiatan produksi
yang dilakukan, dimana seluruh biaya yang digunakan dicatat dan
dicantumkan ke dalam harga pokok produksi baik yang variabel
maupun tetap.
2. Unsur-unsur Metode Full Costing
Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul akutansi biaya,
unsur-unsur biaya yang terdapat dalam metode full costing terdiri dari
empat hai sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

Biaya bahan baku.
Biaya tenaga kerja langsung
Biaya overhead pabrik variabel dan
Biaya overhead pabrik tetap.24

Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk membeli
bahan baku yang terkait langsung dengan proses produksi dan dapat
diidentifikasi dengan barang yang jadi.25 Dapat disimpulkan bahwa
biaya bahan baku merupakan biaya untuk membeli bahan baku yang
digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi..

22

L. M. Samryn, Akutansi Manajerial, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), h.27.
Mulyadi, Akutansi Biaya edisi 5, h. 122.
24
Ibid., h. 17.
25
Soemarso S. R., Akutansi Suatu Pengantar, (Jakarta: Selemba Empat, 2017), h. 271.
23
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Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan
menggaji tenaga kerja yang secara langsung menangani proses
produksi.26 Oleh karena itu, biaya tenaga kerja langsung sangat
dibutuhkan untuk memberikan hak kepada para pekerja yang telah
terlibat dalam pembuatan produk.
Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya yang besarnya selalu
mengikuti dan tergantung dari besar kecilnya volume produksi dimana
setiap volume produksi bertambah maka biaya itupun bertambah pula
besarnya dan sebaliknya bila produksi dikurangi maka biaya itupun
akan berkurang pula.27 Jadi apabila volume kegiatan yang dilakukan
semakin meningkat atau menurun maka biaya yang digunakan
berubah-ubah.
Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya yang besaran biayanya
tidak tergantung jumlah produksi, contohnya sewa gedung, gaji
pegawai, dan lain-lain.28 Maka dari itu, biaya ini akan bersifat kostan
atau tetap baik volume kegiatan yang dilakukan tersebut meningkat
atau menurun maka biaya overhead pabrik tetap tidak akan mengalami
perubahan.
Berdasarkan penjabaran di atas dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur
dari metode full costing adalah pertama biaya bahan baku yaitu biaya
yang digunakan untuk memebeli bahan baku, kedua biaya tenaga kerja
26

Ibid.,
Indriyo Gitosudarmo, Pengantar Bisnis edisi 2, (Yogyakarta: BPFE IKAPI, 2013), h.

27

260.
28

Prathama Rahardja Dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi
Dan Makroekonomi), (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 119.
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yaitu biaya yang dilkeluarkan untuk menggaji para tenaga kerja yang
secara langsung terlibat dalam pembuatan suatu produk, ketiga biaya
ovehead pabrik variabel yaitu biaya yang akan selalu berubah-ubah
tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan produksi yang
dilakukan, dan keempat biaya overhead pabrik tetap dimana biaya yang
digunakan dalam setiap produksi meningkat atau menurun maka biaya
yang digunakan akan tetap sama dan tidak berubah.
3. Perhitungan Metode Full Costing
Berikut ini adalah perhitungan mengenai metode full costing
menurut Mulyadi dalam bukunya akutansi biaya, perhitungan yang
mempunyai empat unsur dari metode full costing. Sebagai berikut:
Jenis Biaya

Total Biaya

Biaya bahan baku

Xx

Biaya tenaga kerja langsung

Xx

Biaya overhead pabrik variabel

Xx

Biaya overhead pabrik tetap

xx+

Harga pokok produk29

Xx

Dalam perhitungan metode full coting biaya overhead pabrik baik
yang berprilaku tetap maupun variabel, dibebankan terhadap produk
yang dibuat atas dasar biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau

29

Mulyadi, Akutansi Biaya edisi 5, h. 122.

20

atas dasar tarif yang ditentukan di muka.

30

Maka karena itu, biaya

overhead pabrik tetap akan tetap melekat pada harga pokok persedian
produk dalam proses dan persediaan produk jadi yang belum laku
dijual.
Dengan demikian perhitungan mengenai metode full costing
mempunyai empat jenis unsur biaya dalam penentuan harga pokok
produksinya anatara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung, biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik
tetap dengan seluruh total biaya yang dilambangkan dengan xx.
C. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian Etika Bisnis Islam
Etika bersal dari bahasa yunani yaitu “ethos” dalam bentuk
jamaknya ta etha yang berarti adat istiadat atau kebiasaan.31
Muhammad Mufid mengemukakan bahwa etika adalah ilmu yang
membahas baik-buruk atau benar tidaknya tingkahlaku dan tindakan
manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.32
Etika dapat dipahami sebagai perangkat prinsip yang mengatur
kehidupan manusia dan etika juga dipahami sebagi ilmu yang
membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia.33
Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa etika
merupakan suatu landasan dasar manusia yang dijadikan pedoman

30

Ibid.,
Irham Fahmi, Etika Bisnis (Teori, Kasus, Dan Solusi), (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.
32
Muhamad Mufid, Etika Dan Filsafat Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 174.
33
Ahmad Amin, Etika Bisnis (Ilmu Akhlak), Penerjemah K. H. Farid Ma’ruf, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1995), h. 3.
31
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dalam berprilaku di dalam kehidupan bermasyarkat untuk mengkaji
baik dan buruk prilaku manusia yang dapat diterima akal.
Bisnis dalam Al-Qur’an ditulis dengan kata Al-Tijarah. Bisnis
dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam
berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan
hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam
cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan
haram).34
Etika bisnis islam yang memepelajari baik atau buruk dalam
berbisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dalam ekonomi dan
bisnis. Moralitas ini terkait akan baik atau buruk, terpuji atau tercela,
wajar atau tidak wajar, dan prilaku manusia.35 Dari definisi di atas
dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah suatu tata cara yang
digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan berbinis
yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana mencakup segala aspek baik
individu, institusi, serta prilaku berbisnis..
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam
Keterlibatan manusia dalam bernisnis terdapat larangan yang
tidak boleh dilakukan oleh setiap pelaku bisnis. Maka dari itu dalam
melakukan kegiatan berbisnis tidak akan terlepas dari adanya prinsipprinsip dala etika berbinis yang diperbolehkan. Menurut M. Djakfar

34.
Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karabet Widjaja Kusuma, Menggagas
Bisnis Islam, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h.18.
35
Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2006), h. 70.
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dalam bukunya yang berjudul etika bisnis (menangkap spirit ajaran
langit dan pesan moral ajaran bumi) terdapat 6 prinsip etika bisnis
Islam yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Jujur.
Menjual barang yang baik mutunya.
Ramah dan bermurah hati.
Dilarang menggunakan sumpah.
Tertib administrasi.
Menetapkan harga yang transparan.36
Jujur merupakan kunci utama dalam berbisnis karena dengan

kejujuran akan terhindar dari permasalahan-permasalahan yang akan
timbul pada suatu hari nanti. Keberkahan bisnis yang akan diperoleh
salah satunya dengan menjunjung tinggi sifat jujur, selain itu
keberkahan tujuan seorang muslim dalam setiap aktivitasnya dan
dalam bisnis amanah dan kejujuran dalam melakukan transaksi
merupakan sumber keberkahan.37 Kejujuran juga perlu dalam
penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik dimana
mengharuskan para pelaku bisnis memenuhi nilai barang yang dijual
sesuai dengan uang yang diperolehnya.38 Maka dari itu, setiap para
pelaku bisnis harus berlaku jujur baik untuk inidividu maupun
masyarakat.
Menjual barang yang baik mutunya. Dalam perdagangan ketidak
transparan dalam hal mutu maka telah mengabaikan tanggung jawab
36
Muhammad Djakfar, Etika Binis (Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral
Ajaran Bumi), (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 34.
37
Muhammad Amin Suma, Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Khalam Publishing,
2008), h. 310.
38
Burhanuddin Sala, Etika Sosial (Asas Moral Dalam Kehidupan), (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2002), h. 162.
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moral dalam bisnis, karena menyembunyikan mutu sama halnya
dengan berbuat curang dan bohong.39 Jadi para pelaku bisnis harus
menjual barang yang baik mutunya dan menjelaskan mutu dari suatu
barang yang dijual, supaya terhindar dari tindakan berbuat curang dan
supaya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
Ramah dan bermurah hati, dalam transaksi terjadi kontak antara
penjual dan pembeli, dalam hal ini seorang penjual diharapkan
bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. 40 Maka
dengan sikap ini seorang penjual akan mendpatkan keberkahan dalam
penjualan dan akan diminati oleh pembeli.
Dilarang menggunakan sumpah, sering kali ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari terutama dikalangan para pedagang kelas bawah
yang terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk
meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar
berkualitas

dengan

harapan

agar

orang

terdorong

untuk

memebelinya.41 Dalam Islam perbuatan semacam ini tidak dibenarkan
karena akan menghilangkan keberkahan.
Tertib administrasi, dalam perdagangan wajar terjadi praktik
pinjam meminjam. Maka dalam hal ini Islam mengajarkan perlunya
adminidtrasi hutang piutang agar manusia terhindar dari kesalahan

39
Muhammad Djakfar, Etika Binis (Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral
Ajaran Bumi), h. 36.
40
Ibid., h. 37.
41
Ibid., h. 38.
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yang mungkin terjadi.42 Jadi para pelaku bisnis harus mencatat segala
aktivitas pembelian tekait barang yang ia jual dengan baik supaya
terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.
Menetapkan harga yang tranparan, harga yang tidak transparan
bisa mengandung penipuan, untuk itu menetapkan harga dengan
terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus
dalam riba.43 Maka setiap pelaku bisnis harus menetapkan harga yang
transaparan sesuai dengan biaya-biaya yang digunakan dengan yang
dicatat.
3. Tujuan Etika Bisnis Islam
Ahmad amin mengeatakan bahwa tujuan etika bisnis Islam yaitu:
a. Membuka mata manusia untuk melihat agar mengetahui mana yang
baik dan yang buruk secara teori.
b. Mempengaruhi dan mendorong kehendak manusia supaya
membentuk hidup yang suci.
c. Menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan.
d. Memeeri faedah kepada sesama manusia.
e. Etika itu adalah mendorong kehendak agar berbuat baik, akan
tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak ditaati oleh kesucian
manusia.44
Dari uraian diatas bahwasannya tujuan etika bisnis Islam adalah
untuk mengarahkan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam
berbisnis mengenai tindak laku berbisnis sesuai syariat islam, artinya
etika bisnis Islam betujuan untuk mengrahkan tindak laku manusia
dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam, pebisnis muslim
42

Ibid., h. 40.
Ibid.,
44
Ahmad Amin, Etika., h.6-7.
43
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harus dapat membedakan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh
dilakukan dalam Islam untuk mencapai kehidupan yang sejahtra baik
untuk individu maupun kelompok masyarakat
D. Etika Bisnis Islam Tentang Penentuan Harga Pokok Produksi
Berdasarkan Metode Full Costing
Etika bisnis Islam merupakan studi khusus tentang apa yang benar
dan apa yang salah secara moral

yang menguji norma-norma moral

seseorang atau suatu masyarakat untuk menentukan apakah norma-norma
tersebut bisa diterima dan diterapkan dalam sebuah kegiatan bisnis.
Ketika norma-norma moral tersebut diterapkan ke dalam kibijakankebijakan bisnis, institusi bisnis serta perilaku bisnis, maka etika bisnis
membantu manusia khususnya untuk mengambil sikap yang baik, dan
dapat dipertanggung jawabkan ketika menghadapi persoalan yang terjadi
dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.45 Maka dari itu, kegiatan bisnis
harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari etika bisnis yang dianjurkan
seperti jujur, menjual barang berkualitas, dilarang bersumpah, ramah dan
bermurah hati, tertib administrasi, dan menetapkan harga yang
transparan.46

Karena

kegitan

bisnis

merupakan

suatu

kegiatan

prekonomian yang menyangkut semua aspek baik masyarakat sebagai
konsumen, perusahaan sebagai pembuat produk, dan institusi sebagai
pengawas produk.

45

L. Siniuor Yosephus, Etika Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h.

128.
46

Muhammad. Djakfar, Etika Bisnis( Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral
Ajaran Bumi), h. 34.
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Dalam kaitanya menganai Penentuan harga pokok produksi dengan
metode full costing bahwasannya setiap perusahaan yang kegiatannya
meproduksi suatu barang, penentuan harga pokok produksi dari produk
yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari etika bisnis yang
diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam etika bisnis Islam tidak hanya
sekedar mencari keuntungan, melainkan juga kemantapan dari usaha itu
dengan meperoleh keuntungan yang wajar.
Berdasarkan penjelasan di atas maka penentuan harga pokok
produksi dengan metode full costing yang dilakukan oleh setiap
perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam.
Islam menekankan pada pelaku bisnis agar tidak hanya mengejar
keuntungan yang berupa materi tetapi juga non materi, agar para pelaku
bisnis dapat menjalankan usahanya sesuai dengan norma atau aturanaturan yang diperbolehkan dan memperoleh keberkahan bisnis yang
diridhai Allah SWT.
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BAB III
METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research
yaitu penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan
yang ada dalam lapangan atau keadaan yang sebenarnya. Menurut
Kartini Kartono penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang
hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan
realitis apa yang tengah terjadi di lokasi tersebut.47 Penelitian lapangan
ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi di
pengrajin batu nisan di Desa Yosodadi Kota Metro yang berkaitan
dengan penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode full
costing dalam etika bisnis Islam.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Husein Umar
deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung
pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu
gejala tertentu”.48
Data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah kualitatif. Menurut
Sudarto kualitatif merupakan prosedur penilaian yang menghasilkan

47
Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: CV Mundur Maju,
1996), h. 32.
48.
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada, 2009), h. 22.
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data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang atau prilaku
yang dapat diamati.49
Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian
deskriptif kualitatif adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan
cara yang sistematis dan akurat, mengenai penentuan harga pokok
produksi yang dilakukan oleh pengrajin batu nisan berdasarkan metode
full costing dalam etika bisnis Islam, yang digambarkan dengan katakata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk
memperoleh kesimpulan.
B. Sumber Data
Sumber data merupakan bagian yang paling penting dalam
penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data,
maka yang diperoleh juga akan tidak sesuai dengan yang diharapkan.50
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu
suber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang
dimaksud adalah:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data pertama yang bersumber
dari keterangan-keterangan seseorang yang berhungan dengan suatu

49.
Moh. Kasiram, Metodologi penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta:Sukses Ofhet,
2010), h. 175.
50
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format
Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen Dan
Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.
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penelitian atau data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya.51
Adapun data primer yang diperoleh dari sumber aslinya yakni
pengrajin batu nisan 21 Safari di Desa Yosodadi Kota Metro, sumber
data primernya adalah pemilik pengrajinan batu nisan 21 safari, 8
pemesan dan 2 karyawan pengrajin batu nisan.
Sumber data primer ini diambil dengan alasan bahwa pemilik
pengrajinan batu nisan merupakan orang yang paling mengetahui
segala hal mengenai pengrajinan batu nisan yaitu Bapak H.M. Safari,
delapan pemesan dan dua karyawan yang bekerja di pengrajinan batu
nisan yaitu bapak Bejo dan Bapak Udit.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan
dan dilaporkan oleh orang dari luar penyelidik sendiri.52 Berdasarkan
pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud sumber data
sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain seperti
data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku, jurnal, dan
hasil penelitian terdahulu. Selain itu yang dapat menjadi sumber data
sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berjudul
Pengantar Bisnis karangan M. Fuad, pengatar bisnis karangan Syaiful
Bahri, Etika karangan Ahmad Amin dan lain sebagainya.

51

Muhammad, Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarrta: Rajawali Pers, 2008), h.

103.
52
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format
Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen Dan
Pemasaran, h. 129.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Data artinya informasi yang diperoleh melalui pengukuranpengukuran tertentu digunakan sebagai landasan menyusun argumentasi
logis menjadi fakta, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan
dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:
1. Metode Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi semacam percakapan
yang bertujuan memperoleh informasi.53 Wawancara dilihat dari
bentuk pertanyaan dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:
a. Wawancara berstruktur
Pertanyaan-pertanyaan mengarah ke jawaban dalam pola
pertanyaan yang dikemukan.
b. Wawancara tak berstruktur
Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh
responden tanpa terkait pada hal-hal tertentu.
c. Campuran
Bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan
wawancara tak berstruktur.54
Adapun

metode penelitian yang peneliti gunakan adalah

wawancara campuran, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah
dirumuskan dengan cermat sehingga wawancara menjadi lancar dan
tidak kaku. Objek yang akan diwawancarai yaitu pemilik, dan
karyawan pengrajin batu nisan 21 Safari untuk memeperoleh informasi
mengenai penentuan harga pokok produksi.

53
54

S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 113.
W. Gulo, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 120-121.
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2. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk
memeperoleh informasi-informasi dari sumber tertulis atau dokumendokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan,
maupun catatan harian lainnya.55 Yang dimaksud disini adalah bukubuku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian.
D. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan
yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat
dicertikan kepada orang lain .56
Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian
ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif yaitu
penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi
masalah yang dihadapi.57
Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam
menganalisa data, yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang
khusus dan konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan

55

Husein Umar, Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis,(Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2009), h. 51.
56
Lexy J., Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandunng: Remaja Rosdakarya, 2009), h.
248.
57
Muhammad, Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam., h. 89.
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konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.58
Maksud dari berfikir induktif adalah menarik sebuah kesimpulan dari
fakta-fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.
Dengan tahap awal mengamati kegiatan proses produksi yang
terkait akan penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode full
costing, setelah itu data yang telah diperoleh melalui pengamatan
ditambah dengan hasil wawancara dan dokumentasi selanjutnya disatukan
dan diolah untuk mengidentifikasi tentang penentuan harga pokok
produksi, kemudian diambil kesimpulan tentang bagaimana penentuan
harga pokok produksi berdasarkan metode full costing dalam etika bisnis
Islam pada pengrajin batu nisan 21 Safari Desa Yosodadi Kota Metro.

58

h. 42.

Sutrisno Hadi, Metode Research jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984),
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Pengrajin Batu Nisan 21 Safari Yosodadi Kota Metro
Kelurahan Yosodadi terletak di kecamatan Metro Timur kota
Metro, yang memiliki luas kelurahan 317 hektar dengan batas sebelah
utara kelurahan Yosomulyo, sebelah selatan kelurahan Iringmulyo,
sebelah barat kelurahan Yosorejo dan sebelah timur Adirejo Pekalongan
Lampung Timur. Jumlah Kependudukan yang ada di kelurahan Yosodadi
seluruhnya 2.466 KK dengan total laki-laki 4.532 orang dan perempuan
4.301 orang, sehingga jumlah seluruhnya 8.833 penduduk.59 Adapun
jumlah penduduk menurut mata pencaraian di kelurahan Yosodadi yaitu:
No
a.

Mata Pencarian

L

P

Jumlah

1. Pegawai negeri sipil

431

361

792

2. TNI / POLRI

83

55

138

3. Karyawan

742

434

1.176

Pegawai Negeri/ Karyawan

(Swasta/BUMN/BUM
D)

59

b.

Wiraswasta / Pedagang

960

676

1.636

c.

Tani

89

41

130

d.

Pertukangan

78

Tidak

78

Data Monografi Kelurahan Yosodadi tahun 2007, Dikutip Tanggal 13 Agustus 2018.
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ada
e.

Peternak

37

Tidak

37

ada
f.

Buruh

g.

Perikanan

h.

Pensiunan

i.

Industri

Kecil

/

Rumah

705

455

1.160

Tidak

Tidak

Tidak

ada

ada

ada

134

115

249

603

382

982

Tidak

Tidak

Tidak

ada

ada

ada

95

62

156

3.957

2.581

6.538

Tangga
j.

k.

Sektor Informal

Jasa
Jumlah

Berdasarkan dari data monografi kelurahan Yosodadi terkait akan
mata pencarian penduduk kelurahan Yosodadi. Penelitian yang peneliti
lakukan terkait akan mata pencarian industri, karena pengrajin batu nisan
merupakan pengrajin yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi
menjadi barang yang siap untuk digunakan. Menurut penjelasan Lurah
Yosodadi yaitu Ibu Fitri Minarni, SH.,MH yang mejelasakan bahwa
pengrajin batu nisan ini benar ada di ruang lingkup kelurahan Yosodadi.60

60

Ibu Fitri Minarni, Wawancara, Tanggal 13 Agustus 2018
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Berdasarkan hasil dokumentasi didapat sebuah data bahwa terdapat
dua tempat pengrajinan batu nisan yang terletak di Jalan AH. Nasution,
kota Metro yang tepatnya berada di ruang lingkup kelurahan Yosodadi.
Pertama milik Bapak H. M. Safari dan kedua milik Bapak Samdoni.
Dimana kedua pengrajin tersebut menggunakan metode penentuan harga
yang berbeda Bapak H. M Safari menggunakan metode full costing
sedangkan Bapak Samdoni menggunakan metode variabel costing, maka
dari itu peneliti hanya mengambil satu objek penelitian yaitu penelitian
yang dilakukan dipengrajin batu nisan milik Bapak H. M. Safari.
Pengrajin batu nisan milik Bapak H. M. Safari berdiri sejak tahun
2000 dengan pemiliki. Bapak H.M. Safari yang merupakan suami dari Ibu
Siti Wafronah dan memilliki anak empat orang anak. Anak Pertama
bernama Dewi Murtasiah, Kedua Laylatul Khasanah, Ketiga M.
Ihcannudin, dan yang ke empat bernama Muhammad Yusuf.61
B. Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Pengrajin Batu Nisan Dengan
Metode Full Costing Di 21 Safarai Yosodadi Kota Metro.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik
pengrajin batu nisan pada tahun 2018 terdapat data yang terkumpul yaitu 4
(empat) dari 11 (sebelasa) pemesan dan 2 (dua) karyawan yang ada di
pengrajin batu nisan milik Bapak H. M. Safari. Adapun hasil yang peneliti
dapatkan dari hasil wawancara.

61

Bapak H. M. Safari, Wawancara, Tanggal 03 september 2018
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Berikut ini uraian dari hasil wawancara kepada pemilik, pemesan,
dan karyawan yang ada di pengrajin batu nisan 21 Safari Yosodadi kota
Metro adalah sebagai berikut:
1. Pemilik Pengrajin Batu Nisan62
Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. M. Safari mengatakan
bahwa mengenai penentuan harga pokok produksi memperhitungkan
terlebih dahulu biaya material, biaya listrik, ongkos pekerja dan biaya
peralatan. Karena semua biaya tersebut dihitung untuk harga pokok
produknya. Mengenai biaya yang digunakan dari batu nisan ia
mengungkapkan bahwa besaran biaya untuk 1 buah batu nisan untuk
seluruh badan sebesar Rp.830.000, untuk batu nisan kecil untuk bayi
sebesar Rp.363.500 dan untuk batu nisan bagian kepala sebesar
Rp.600.000. Akan Tetapi, mengenai biaya peralatan yaitu mesin dalam
hal ini pemilik pengrajin batu nisan mengatakan bahwa mengenai
perawatan mesin pemotong kramik terkadang menggunakan uang
diluar biaya yang sudah dibebankan, hal ini terjadi karena biaya yang
dibebankan tersebut tidak cukup untuk memperbaikinya dan terkadang
juga harus mengganti mesin yang baru, dikarenakan mesin pemotong
tersebut sudah tidak bisa diperbaiki lagi.
Untuk membuat batu nisan Bapak Safari mengatakan bahwa dalam
pembuatan batu nisan dibutuhkan semen, kramik, besi, pasir dengan
peralatan yang digunakan ember, cetok, pacul tang dan mesin, dan

62

Ibid.,
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membutuhkan tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mesin untuk
pembuatan batu nisan.
Pemilik pengrajin batu nisan Bapak H. M. Safari mengungkapkan
bahwa ia mempunyai dua karyawan yang bekerja dipengrajinan batu
nisannya yaitu bapak Bejo dan Bapak udit. Dimana Bapak Bejo
bekerja sebagai pemotong dan pemasang kramik sedangkan Bapak
Udit bertugas sebagai Pembuat dan pemasangan krangka dari batu
nisan.63
Dalam penjualannya Bapak H. M. Safari mengungkapkan bahwa ia
harus menjelaskan terlebih dahulu kepada pemesan mengenai batu
nisan yang diproduksinya diaman tiga jenis batu nisan yaitu batu nisan
seluruh badan, batu nisan kecil untuk bayi dan batu nisan bagian
kepala. Batu nisan dipengrajinan Bapak H. M. Safari krangka dari batu
nisan berupa kramik dan bagian kepala menggunakan tulisan namanya
berupa marmer, granit dan biasa.
Selain itu pemilik pengrajinan batu nisan juga menjelaskan jasa
antar batu nisan. Ia meungkapkan bahwa hal ini perlu dijelaskan
karena pengrajin tidak memiliki kendaraan untuk jasa mengantarkan
dan untuk ongkos sewa kendaraan sekali antar Rp.100.000 dan jasa
antar ini tergantung dari permintaan pembeli. Sedangkan jika si

63

Ibid.,

38

pembeli tidak meminta jasa antar melainkan mengambil sendiri maka
tidak dikenakan biaya jasa antar.64
Penentuan harga pokok produksi sangatlah dibutuhkan bagi setiap
industri baik itu industri besar, sedang dan kecil. Dikarenakan
penentuan harga pokok produksi dibutuhkan untuk memperhitungkan
harga jual dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Seperti halnya
yang dilakukan Bapak H. M. Safari yang sudah memperhitungkan
harga pokok produksinya yang terdiri dari biaya material, ongkos
tukang, biaya listrik dan biaya peralatan.
2. Pemesan
Pemesan adalah orang yang memesan dari suatu barang, jasa dan
lain-lain. Kaitannya dengan pengrajin batu nisan ini dimana pengrajin
membuat sebuah batu nisan sesuai dengan keinginan pemesan. Adapun
data yang diperoleh sebanyak 8 (delapan) pemesan, namun dari
kedelapan pemesan peneliti melakukan wawancara secara acak dengan
4 (empat) pemesan antara lain:
a. Wawancara kepada Ibu Indah
Ibu Indah mengatakan bahwa sudah dua kali membeli batu
nisan atau kijingan di tempatnya bapak safari yang pertama
memesan untuk almarhumah anaknya dan yang kedua memesan
untuk almarhumah ayahnya, menurutnya hasil dari batu nisan yang
telah dibuat pun bagus dan rapih, ia pun merasa puas dengan

64
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hasilnya. Jika mengenai penentuan harga Ibu Indah mengatakan
bahwa pemilik

tidak menjelaskan bahan baku yang digunakan

lebih bagus atau tidaknya dan tidak menjelaskan besaran seluruh
biaya yang digunakan, melaikan hanya menjelaskan harga dari satu
buah batu nisan yang akan dipesan dan menurutnya Harga yang
ditawarkan ada yang murah dan mahal, tergantung dari motif
kramiknya. Jika semakin bagus motifnya maka semakin mahal
harganya.65
Penentuan harga haruslah sesuai dengan seluruh biaya yang
digunakan, dalam penentuan ini akan menghasilkan harga jual
dengan tingkat keuntungana yang diinginkan. Maka dari itu segala
hal terkait akan harga harus dijelaskan secara terperinci kepada
setian pemesan, supaya pemesan mengetahui harga yang
sebenarnya dan tidak merugikan baik untuk pihak pemesan
maupun pengrajin batu nisan.
b. Wawancara kepada Bapak Andi
Bapak Andi juga mengatakan bahwa ia lebih memilih
memesan batu nisan di tempat Bapak Safari karena lebih dekat dari
rumah. Sebenarnya jika disekitar rumahnya pun ada juga yang
membuat namun yang didekat rumahnya pun mengambil batu
nisan dari tempat bapak safari dan dijual kembali. Menurutnya
hasil dari batu nisan di pengarajin tersebut rapih dan suka dengan

65

Ibu Indah, Wawancara, Tanggal 14 September 2017.
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hasilnya. Jika mengenai harga Bapak Andi mengungkapkan bahwa
Bapak Safari menjelaskan mengenai harga batu nisan, dimana
harga dari batu nisan yang ditawarkan berbeda-beda, tergantung
jenis dari jenis pahatan nama yang mau digunakan.66
Karena jenis pahatan nama yang ditawarkan ada yang granit,
marmer, dan biasa. Dalam hal ini Bapak Safari lebih menawarkan
menggunakan pahatan nama menggunakan nama granit karena
lebih awet dan hanya menjelaskan mengenai ukiran nama batu
yang seperti apa yang akan digunakan dan pemilik pun lebih
menyarakan untuk menggunakan ukiran nama menggunakan
granit, karena lebih bagus dan lebih awet selain itu ia juga
mengatakan bahwa Bapak Safari menjelaskan harga untuk batu
nisannya berbeda-beda, ada yang murah dan ada juga yang mahal.
ia juga mengatakan bahwa ia memesan batu nisan dengan jenis
pahatan batu granit dengan warna kramik hitam. karena
menurutnya

warna

hitam

lebih

banyak

digunakan

dalam

pembuatan batu nisan.67
Penjelasan mengenai suatu produk yang dihasilkan sangatlah
diperlukan, supaya para pemesan lebih tertarik dan yakin untuk
memesan barang. Karena pemesan ini adalah kunci utama dari
keberhasilan suatu usaha yang dilakukan.

66
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Bapak Andi, Wawancara, Tanggal 05 September 2018.
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c. Wawancara kepada Bapak Ngatijan
Bapak Ngatijan yang bertempat tinggal di 22 Hadimulyo
mengatakan bahwa ia lebih memilih memesan batu nisan

di

pengrajin batu nisan 21 Safari Yosodadi karena pengrajin ini tidak
terlalu jauh dari rumahnya sehingga mudah untuk dijangkau, jika
untuk sekitaran rumahnya di 22 Hadimulyo tidak ada pengrajin
batu nisan.
Bapak Ngatijan juga mengungkapkan bahwa pemilik
menjelaskan harga jual dari batu nisan berdasarkan kelas-kelasnya
ada yang nomor 1, 2 dan 3 dan tidak menjelaskan harga pokok
produksinya. Jadi pemilik hanya menjelaskan harga nya itu
berdasarkan kelas-kelas dari tulisan nama yang digunakan dan
untuk pengiriman barang dikenakan biaya tersendiri namun
pemilik tidak menjelaskan secara langsung. Sedangkan mengenai
kualitas barang hanya menjelaskan jenis pahatan nama batu nisan
yang digunakan, jika mengenai bahan baku yang lain pemilik tidak
menjelaskan dan Bapak Ngatijan lebih memilih untuk membeli
batu nisan dengan pahatan nama yang biasa dengan warna kramik
hitam menurutnya warna hitam ini bagus untuk ditaruh di makam
hasilnya pun bagus. 68
Biaya-biaya yang tidak terkait akan bahan baku, tenaga kerja
dan biaya overhead haruslah dijelaskan kepada pemesan. Supaya
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pemesan mengetahui biaya-biaya tamabahan lain yang digunakan.
Karena keterbukaan antara dua belah pihak yaitu pemesan dan
pemilik sangatlah penting disetiap kegiatan bisnis yang dilakukan.
d. Wawancara Kepada Bapak Sudiyanto
Bapak Sudiyanto memesan batu nisan yang bentuk kepala
saja dengan kramik warna hitam, ia juga mengatakan bahwa sudah
berulang kali ia memesan kepengrajin batu nisan 21 Safari, Karena
hasil yang dihasilakan lebih bagus dibandingkan dengan tempat
lain. Mengenai harga Bapak sudiyanto mengatakan bahwa Bapak
Safari hanya menjelaskan total keseluruhan biaya harga jualnya
dari batu nisan dengan tingkat keuntungan yang telah ditentukan
oleh pemilik pengrajin batu nisan dan menurutnya harga itu
tergantung kelas-kelasan batu nisan yang digunakan ada yang
harga 1.300.000 sampai 1.500.00 dan barang ini jika mau
diantarkan sampai tempat dengan biaya 100.000 untuk biaya
kirimnya. Jika mengenai kualitas barang bapak safari tidak
menjelaskan melainkan ia hanya menjelaskan mengenai harga dari
batu nisan tersebut.69
Setiap pebisnis yang kegiatannya memproduksi suatu barang
ia harus memperhitungkan kualitas dari produk yang dihasilkan,
karena hanya produk yang mempunyai kualitas bagus dan harga
terjangkau yang diminati oleh setiap pemesan ataupun pembeli.

69

Bapak Sudiyanto, Wawancara, 06 September 2018.

43

kualitas dari produk yang dihasilkan ini harus dijelaskan secara
langsung.
3. Karyawan
Karyawan merupakan para pekerja yang bekerja disuatu tempat
baik perusahaan maupun industri baik itu yang berskala besar, kecil
dan sedang. Salah satunya seperti para karyawan yang ada dipengrajin
batu nisan, dimana memiliki dua karyawan dengan tugas dari
pekerjaan yang dilakukanpun berbeda-beda. Berikut ini hasil
wawancara dengan para karyawan yaitu:
a. Wawancara kepada Bapak Bejo
Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

Bapak

Bejo

mengungkapkan bahwa ia pekerja pengrajin batu nisan 21 safari,
pekerjaan yang dilakukan yaitu sebagai pemasang kramik dengan
gaji yang diterima sebanyak 110.000 untuk pembuatan batu nisan
seluruh badan dan bagian kepala, sedangkan untuk batu nisan kecil
untuk bayi gaji yang diterima sebanyak 75.000.70
Pembuatan batu nisan Bapak Beji mengatakan bahwa
pembuatan sesuai dengan besarnya batu nisan yang akan dibuat
dimana harus diukur terlebih dahulu baru proses pemotongan
kramik setelah kramik selesai dipotong barulah pemasangan
kekrangka batu nisan yang telah di buat. Banyaknya kramik yang
digunakan yaitu 3 (tiga) dus untuk batu nisan seluruh badan dan
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batu nisan bagian kepala 1 (satu) dus kramik, sedangkan untuk
batu nisan kecil untuk bayi 1 (satu) dus kramik. Banyaknya
pembuatan tergantung bahan baku yang disediakan.71
Pekerja merupakan orang yang bekerja dan menerima upah
sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dimana upah yang
diterima harus sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak
yaitu pemilik dan pekerja. Upah ini harus diperhitungkan dengan
baik supaya tidak merugikan salah satu pihak dan upah ini menjadi
instrumen penting yang harus dicatat dan diperhitungkan dengan
baik.
b. Bapak Udit
Bapak Udit mengungkapkan bahwa ia bekerja di tempat
Bapak Safari sebagai pembuatan dasar krangka batu nisan. Besaran
gaji yang diterima sesuai dengan banyaknya krangka yang dibuat
yaitu untuk satu krangkanya diberi upah 80.000 untuk batu nisan
seluruh badan dan batu nisan bagian kepala. Dalam sehari bisa
membuat dua krangka. Bapak Udit mengatakan Bahan baku yang
digunakan untuk membuat krangka batu nisan seperti semen, pasir,
besi, tali kawat dan air. Banyaknya bahan baku yang digunakan
untuk semen 1½ ember, 3 ember pasir, besi menggunakan 3 batang
besi untuk seluruh badan dan untuk kepala ½ semen, 2 ember pasir
dan 2 batang besi.
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Bapak Udit mengakatakan bahwa dalam pembuatan batu
nisan menggunakan pencetakan dimana dibuat dengan cetakan
yang telah disediakan, dibuat perlembaran, setelah itu disetel
menjadi krangka dan untuk sampai proses pemasangan krangka
mencapai 3 hari.72
kegiatan produksi adalah proses menciptakan suatu barang
yang berguna untuk memenuhi kebutuhan. Dalam proses produksi
pasti memerlukan biaya. Biaya ini bisa berupa biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja dan lain-lain, biaya ini harus diperhitungkan dan
dicatat sesuai dengan yang digunakan. Karena apabila antara biaya
yang digunakan dengan biaya yang dicatat berbeda maka akan
menimbulkan perbedaan mengenai harga pokok produksinya dan
bisa mengakibatkan kerugian.
C. Analisis
Pada hakekatnya penentuan harga pokok produksi haruslah sesuai
dengan unsur-unsur biaya produksi dan unsur-unsur metode yang
digunakan dalam penentuan harga pokok produksinya. Supaya kegiatan
bisnis yang dijalakan bisa menjadi bermanfaat bagi semua orang dan tidak
ada yang terzholimi. Islam menekankan pada pelaku bisnis agar tidak
mengejar keuntungan yang berupa materi tetapi juga non materi, agar
pelaku bisnis dapat menjalakan usahanya sesuai dengan norma atau
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aturan-aturan yang diperbolehkan dan memperoleh keberkahan bisnis
yang diridhai Allah SWT.
Mulyadi menuliskan dalam bukunya yang berjudul Akutansi Biaya
bahwasannya penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode full
costing yaitu membebankan seluruh biaya yang terdiri dari biaya bahan
baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel dan
biaya overhead pabrik tetap.73
Berdasarkan teori tersebut penentuan harga pokok produksi yang
dilakukan pemilik pengrajin batu nisan 21 Safari Yosodadi kota Metro
sudah memenuhi unsur-unsur biaya yang ada dimetode full costing.
Dimana biaya tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Metode Full Costing
Biaya bahan baku

Metode Pengrajin
Biaya material

Biaya-Biaya
Semen,kramik,

besi,

dan pasir
Biaya

tenaga

kerja Ongkos pekerja

Dua orang karyawan

langsung
Biaya overhead pabrik Biaya listrik

Listrik

variabel
Biaya overhead pabrik Biaya peralatan

Ember, cetok, pacul,

tetap

tang dan mesin
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Pada tabel tersebut dapat terlihat pengelompokkan biaya antara
metode yang digunakan pemilik pengrajin sudah sesuai dengan metode
full costing, meski tidak semua biaya yang ada diunsur-unsur biaya
metode full costing digunakan dalam pehitungannya. Dalam hal ini
pengrajin batu nisan memproduksi tiga jenis batu nisan yaitu batu nisan
seluruh badan, batu nisan kecil untuk bayi dan batu nisan bagian kepala.
Batu nisan dipengrajinan Bapak H. M. Safari krangka dari batu nisan
berupa kramik dan batu nisan dengan pahatan tulisan bagian kepala
mengggunakan nama marmer, granit dan biasa. Maka dalam hal ini
besaran keseluruhan biaya tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1
Laporan harga batu nisan sebelum dijual dan sesudah dijual dengan tiga
jenis batu nisan.74
PENGRAJIN BATU NISAN M. SAFARI
Jl. AH. Nasution No. 281 Yosodadi 21A
BATU NISAN BESAR UNTUK DEWASA
Nama Barang
Batu nisan dengan tulisan nama
bagian

kepala

Harga Pokok

Harga Jual

1.180.000

1.500.000

1.080.000

1.400.000

980.000

1.200.000

mengggunakan

nama granit
Batu nisan dengan tulisan nama
bagian

kepala

mengggunakan

nama marmer
Batu nisan dengan tulisan nama
74
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bagian

kepala

mengggunakan

nama biasa

BATU NISAN KECIL UNTUK BAYI
Nama Barang
Batu nisan dengan tulisan nama
bagian

kepala

Harga Pokok

Harga Jual

713.500

800.000

613.500

700.000

513.500

600.000

mengggunakan

nama granit
Batu nisan dengan
bagian

kepala

tulisan nama
mengggunakan

nama marmer
Batu nisan dengan tulisan nama
bagian

kepala

mengggunakan

nama biasa

BATU NISAN BAGIAN KEPALA
Nama Barang
Batu nisan dengan tulisan nama
bagian

kepala

Harga Pokok

Harga Jual

600.000

800.000

550.000

750.000

500.000

650.000

mengggunakan

nama granit
Batu nisan dengan tulisan nama
bagian

kepala

mengggunakan

nama marmer
Batu nisan dengan tulisan nama
bagian

kepala

nama biasa

mengggunakan
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Tabel 2.1
Laporan Harga Pokok Produksi.75
PENGRAJIN BATU NISAN M. SAFARI
Jl. AH. Nasution No. 281 Yosodadi 21A
BATU NISAN UNTUK DEWASA
Ukuran Panjang 170 x Lemabar 60cm
Nama dan Jumlah Barang

Biaya

Bahan Baku

Harga Jual
Batu nisan + nama granit

Semen 1 ½ sak semen

90.000 Rp.1.500.000

Besi 3 batang

50.000 Batu nisan + nama marmer

Pasir 3 lori

50.000 Rp.1.400.000

Kramik 3 dus

240.000 Batu nisan + nama biasa
Rp.1.200.000

Peralatan
Ember 1 buah

15.000

Cetok 2 buah

20.000

Cangkul 1 buah

60.000

Tang 1 buah

35.000

Mesin pemotong 1 buah

10.000

Tenaga listrik
Listrik

10.000

Ongkos tukang 2 orang
1. Pemotong Kramik

150.000

2. Pembuat krangka
Tulisan bagian kepala nama

100.000

granit 1 buah
350.000
Tulisan bagian kepala nama
marmer 1 buah

75
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250.000
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Tulisan bagian kepala nama

150.000

biasa 1 buah
Jumlah seluruh biaya

1.580.000

BATU NISAN KECIL UNTUK BAYI
Ukuran Panjang 60cm x Lebar 25cm
Nama dan Jumlah Barang

Biaya

Bahan Baku

Harga Jual
Batu nisan + nama granit

Semen ½ sak

30.000 Rp.800.000

Besi 1 batang

19.500 Batu nisan + nama marmer
9.000 Rp.700.000

Pasir ½ lori
Kramik 1 kotak

80.000 Batu nisan + nama biasa
Rp.600.000

Peralatan
Ember 1 buah

15.000

Cetok 2 buah

20.000

Cangkul 1 buah

60.000

Tang 1 buah

35.000

Mesin pemotong 1 buah

10.000

Tenaga listrik
Listrik
Ongkos

10.000
tukang

untuk

1

75.000

Tulisan bagian kepala nama

350.000

pengerjaan orang

granit 1 buah
Tulisan bagian kepala nama

250.000

marmer 1 buah
Tulisan bagian kepala nama

150.000

biasa 1 buah
Jumlah seluruh biaya

1.113.500
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BATU NISAN BAGIAN KEPALA
UNTUK 2 PEMBUATAN
Ukuran Panjang 40cm x Lebar 40cm
Nama dan Jumlah Barang

Biaya

Bahan Baku

Harga Jual
Batu nisan + nama granit

Semen 1 sak semen

60.000 Rp.800.000

Besi 3 batang

50.000 Batu nisan + nama marmer

Pasir 6 lori

100.000 Rp.700.000

Kramik 3 dus

240.000 Batu nisan + nama biasa
Rp.600.000

Peralatan
Ember 1 buah

15.000

Cetok 2 buah

20.000

Cangkul 1 buah

60.000

Tang 1 buah

35.000

Mesin pemotong 1 buah

10.000

Tenaga listrik
Listrik

10.000

Ongkos tukang 2 orang
1. Pemotong Kramik

150.000

2. Pembuat krangka

100.000

Tulisan bagian kepala nama

350.000

granit 1 buah
Tulisan bagian kepala nama

250.000

marmer 1 buah
Tulisan bagian kepala nama

150.000

biasa 1 buah
Jumlah seluruh biaya

1.600.000
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Berdasarkan tabel 2.1 tersebut terdapat perbedaan mengenai
ongkos pekerja, dimana hasil dokumentasi mengenai laporan biaya
mengenai batu nisan seluruh badan dan bagian kepala dari hasil
wawancara dengan pekerja terdapat perbedaan. Besaran ongkos pekerja
pada tabel 2.1 menunjukkan keseluruhan biaya Rp.250.000 dimana biaya
tukang pembuat krangka diberi ongkos Rp.100.000 dan pemotong kramik
Rp.150.000. Sedangkan pada hasil wawancara kepada karyawan
menunjukkan bahwa ongkos pekerja yang diterima pembuat kerangka
sebesar Rp.80.000 untuk 1 krangka dan pemotong kramik ongkos yang
diterima sebesar Rp.110.000. Selain itu biaya

peralatan mesin yang

dibebankan terlalu kecil sehingga mengakibatkan pemilik pengrajin
menggunakan uang pribadinya untuk memperbaiki mesin dan terkadang
pemilik harus menggati mesin baru karena rusak tidak bisa diperbaiki
kembali. Biaya memperbaiki mesin lebih besar dibandingkan dengan
biaya yang dibebankan.
Berdasarkan wawancara terhadap para karyawan yaitu Bapak Bejo
dan Bapak Udit terdapat perbedaan mengenai laporan biaya harga pokok
produksi yang dihitung. Banyaknya jumlah bahan baku pada batu nisan
bagian kepala yang diperhitungkan tidak sesuai dengan yang digunakan.
Seharusnya dalam penentuan harga pokok produksi antara jumlah barang
yang digunakan dengan jumlah barang dihitung semuanya sama. Karena
Islam menekankan bahwa penentuan harga haruslah sesuai takrannya.
Dalam Islam juga sudah mengatur bahwa setiap bisnis yang dilakukan
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harus sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu jujur, tertib adnimistrasi,
ramah dan bermurah hati, tidak menggunakan sumpah, menetapkan harga
yang transparan, dan menjual barang yang berkualitas.
Perbedaan mengenai biaya yang seharusnya dibebankan akan
mengakibatkan tingginya harga pokok produksi yang dihasilkan.
Perhitungan yang dilakukan oleh pemilik pengrajin batu nisan belum
sesuai dengan besaran biaya yang digunakan dengan biaya yang dihitung.
Etika bisnis Islam adalah suatu ajaran yang bersumber dari AlQur’an dan Hadis. Dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku
bisnis

haruslah sesuai dengan aturan dan norma yang diperbolehkan

dalam Islam. Supaya kegiatan bisnis yang dilakukan mendapatkan
keberkahan maka dari itu, harus memperhatikan prinsip-prinsip dari etika
bisnis yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jujur, menjual barang yang
berkualiatas, ramah dan bermurah hati, dilarang menggunakan sumpah,
tertib administrasi, dan menetapkan harga yang transparan.76
Pertama, prinsip jujur dalam hal ini pemilik pengrajin batu nisan
21 Safari Yosodadi Kota Metro belum sepenuhnya memenuhi dari prinsip
jujur. Dimana hasil wawancara antara pemilik dan pekerja terdapat
perbedaan mengenai upah yang diterima dengan yang dibebankan dalam
harga pokok produksi, jika upah yang diterima pekerja sebesar Rp.110.000
untuk pemasang kramik dan Rp.80.000 untuk pembuat kerangka
sedangkan upah yang dibebankan dalam harga pokok produksi berbeda
76

H. Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral
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dimana pemasang kramik upahnya sebesar Rp.150.000 dan pembuat
kerangka Rp.100.000, selain itu juga mengenai bahan baku yang
digunakan dengan yang dihitung terdapat perbedaan dan pemilik tidak
menjelaskan harga pokok dari batu nisan.
Perbedaan tersebut mengakibatkan tingginya harga pokok produksi
yang seharusnya. Dimana terdapat biaya yang tidak mencerminkan
kesesuaian antara biaya yang digunakan dengan biaya yang dihituung.
Sehingga mengakibatkan tingginya harga jual dan berhimbas pada
pemesan yang tidak mengetahui harga yang sesungguhnya dan hal ini
dapat merugikan pihak lain yaitu pemesan dan pekerja karena tidak jujur
dalam penentuan biaya yang digunakan.
Kedua, prinsip menjual barang yang berkualitas yaitu menjual
barang yang baik mutunya dan tidak cacat. Dalam hal ini pemilik
Pengrajin Batu Nisan 21 Safari Yosodadi Kota Metro sudah memenuhi
prinsip dari menjual barang yang berkualitas dan ini dapat dilihat dari
persamaan hasil wawancara kepada pemesan dan pemilik. Dimana hasil
wawancara dengan pemilik yang menjelaskan kepada pemesan mengenai
jenis pahatan nama batu nisan yang ditawarkan terdapat pahatan nama
batu granit, marmer, dan biasa dan pemilik lebih menyarakan untuk
menggunakan pahatan nama granit karena lebih awet, tebal dan tahan
lama. Hasil wawancara dengan pemesan ada tiga jenis pahatan nama yang
digunakan yaitu granit, marmer, dan biasa dan pemilik lebih menyarakan
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menggunakan pahatan nama granit yang lebih awet dibandingkan dengan
jenis pahatan nama lainnya.
Ketiga, prinsip ramah dan bermurah hati yaitu penjual diharapkan
bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dalam melayani
pemesan, pemilik pengrajin batu nisan 21 Safari Yosodadi Kota Metro
sudah memenuhi dari prinsip ramah dan bermurah hati. Dapat dilihat dari
hasil wawancara dengan pemilik yang menjelaskan terlebih dahulu kepada
pemesan mengenai produk yang dihasilkan dengan menjelaskan satu
persatu mengenai harga dari batu nisan, jenis pahatan mana yang akan
digunakan, dan jenis warna kramik. Pemilik menjelaskannya dengan baik
dan sabar.
Keempat, prinsip dilarang menggunakan sumpah dimana para
pelaku bisnis dilarang bersumpah atas hasil produksi yang dihasilkan.
Sehingga pelanggan tertarik dan mau membelinya. Pengrajin batu nisan 21
Safari Yosodadi Kota Metro sudah memenuhi prinsip dilarang
menggunakan sumpah, dimana hasil wawancara dengan pemilik
menjelaskan dari harga yang ditawarkan dengan jenis pahatan nama yang
akan digunakan, dengan menyarankan menggunakan nama pahatan nama
granit yang lebih awet, akan tetapi untuk minat dari batu nisan yang akan
dipesan itu kembali lagi keminat pemesannya.
Kelima,

prinsip

tertib

administrasi,

karena

dalam

dunia

perdagangan wajar terjadi pratik pinjam meminjam. Perlunya administrasi
hutang piutang agar manusia terhidar dari kesalahan yang mungkin terjadi.
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Tidak halnya yang dilakukan pemilik pengrajin batu nisan 21 Safari
Yosodadi Kota Metro salah satunya ini dapat dilihat hasil wawancara
dengan pemilik yang memberikan bukti kwitansi kepada pemesan berupa
bukti pembayaran secara lunas maupun secara mencicil terlebih dahulu.
Keenam, prinsip menetapkan harga yang transparan. Harga yang
tidak transparan bisa mengandung penipuan, untuk itu menetapkan harga
dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam. Dalam hal ini
pemilik pengrajin batu nisan 21 Safari Yosodadi Kota Metro belum
memenuhi prinsip dari menetapkan harga yang transparan. Dimana hasil
dokumentasi dengan wawancara terdapat perbedaan dengan hasil
wawancara dengan pekerja yaitu terdapat perbedaan jika upah karyawan
yang tuganya memotong Rp.150.000 dan karyawan yang membuat
krangka upah yang diterima sebesar Rp.100.000, sedangkan hasil
wawancara

dengan

karyawan

yang

tugasnya

memotong

kramik

Rp.110.000 dan pembuat krangka Rp.80.000. selain itu terdapat perbedaan
pula pada bahan baku jika pada tabel 1.1. yang menunjukkan perbedaan
mengenai bahan baku yang digunakan yaitu kramik yang dibebankan
sebanyak tiga dus. Sedangkan hasil wawancara dengan pekerja bahan baku
kramik yang digunakan sebanyak satu dus. Maka dari itu pemilik
dikatakan belum memenuhi prinsip menetapkan harga yang transparan,
karena penentuan biaya yang digunakan dengan yang diperhitungkan
terdapat perbedaan dan hal ini tidak sesuai dengan aturan biaya-biaya
yang seharusnya dibebankan ataupun diperhitungkan.
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Penentuan harga pokok produksi bedasarkan metode full costing
harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Etika dalam
penentuannya haruslah sesuai dengan cara yang digunakan dan prinsip
etika yang diperbolehkan, sehingga kegiatan bisnis yang dijalankan
mendapatkan keberkahan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Penggunaan prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh pengrajin batu
nisan 21 Safari Yosodadi Kota metro belum sepenuhnya sesuai dengan
prinsip etika bisnis dalam Islam dari keenam prinsip yaitu jujur, tertib
administrasi, menetapkan harga yang transparan, menjual barang yang
berkualitas, dilarang menggunakan sumpah, ramah dan bermurah hati.
Dua diantaranya yaitu prinsip jujur dan menetapkan harga yang transparan
belum terpenuhi pemilik belum sepenuhnya jujur pada diri sendiri maupun
orang lain dan menetapkan harga yang tidak transparan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka penentuan
harga pokok produksi berdasarkan metode full costing di pengrajin batu
nisan 21 Safari Yosodadi Kota Metro telah memenuhi unsur-unsur biaya
dalam penentuan dari harga pokok produksi dan unsur-unsur biaya dalam
metode full costing meski tidak semua biaya yang terdapat diunsur-unsur
metode full costing diperhitungkan.
Sedangkan dalam etika bisnis Islam mengenai prinsip etika dalam
berbisnis pengrajin batu nisan 21 Safari Yosodadi Kota Metro belum
sepuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang seharusnya. Dari
keenam prinsip etika bisnis Islam yaitu jujur, tertib administrasi,
menetapkan harga yang transparan, menjual barang yang berkualitas,
dilarang menggunakan sumpah, ramah dan bermurah hati. Dua
diantaranya yaitu prinsip jujur dan menetapkan harga yang transparan
belum seutuhnya terpenuhi karena pemilik belum sepenuhnya jujur pada
diri sendiri maupun orang lain, mengenai biaya yang digunakan dengan
biaya yang diperhitungkan dan menetapkan harga yang tidak transparan.
Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan dalam kegiatan
bermuamalahnya.

59

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran:
1. Pemilik pengrajin batu nisan diharapkan lebih memperhitungkan lagi
biaya yang diperhitungkan dan biaya perawaratan mesin yang
dibebankan supaya tidak mengalami kerugian dan untuk kedepannya
pengrajin batunisan dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal.
2. Pemilik pengrajin batu nisan lebih bisa jujur dalam memperhitungkan
biaya yang digunakan dengan biaya yang dihitung dalam harga pokok
produksi dan menetapkan harga yang transparan supaya kegiatan
muamalah sesuai dengan syari’at Islam.
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