
, . ~/ "rl' 

PENERAPAN METODE JOB ORDER COSTING DALAM 


UPAYA MENGITUNG DARGA POKOK KONSTRUKSI YANG 


AKURAT PADA PT "XU DI SURABAYA 

SKRIPSI 


DlAJUl<AN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 

DALAM MEMPEROLEKGELAR SARJANA EKONOMI 


JURUSAN AKUNTANSI 


DlAJUKAN OLE" 




SKRIPSI 

PENERAPAN METODE JOB ORDER COSTING DAIAM 


UPA VA MENGHITUNG HARGA POKOK KONSTRUKSI YANG 


AKURA T PADA PT "X" DI SURABA YA 


DIAJUKAN OLEH : 


TRI YULY A YU PRAMESTl "''LTLA,'l SWANDARI 


No. Pokok : 049912943 E 


TELAH DISETUJUI DA,'l DITERlMA DENGAN BAlK OLEH 


DOSEN PEMBIMBING, 

KETUA PROGRAM STUD}, 

Drs. M. SUYUNUS, MAFlS,Ak. 

NIP. 131 287542 



ABSTRAK 


PT X merupakan perusahaan jasa konstruksi, dimana aktivitas yang dilakukan 
berdasarkanpesanan yang diterima dari pemilik proyek. Selain itu besarnya imbalan 
yang akan diperoleh telah ditetapkan dimuka, sesuai dengan kontrak pekeIjaan yang 
te\ah disepakati bersama antara pelaksana proyek dan pemilik proyek sebelum 
dimulainya proyek tersebut. Sedangkan metode pengakuan pendapatan yang 
digunakan adalah metode persentase penyelesaian yang diukur menurut kernajuan 
fisik yang dicapai (ukuran !:e1uaran). 

Penenluan harga pokok merupakan taktor yang penting untuk menentukan 
besamya laba proyek yang wajar, untuk itu diperlukan perhitungan harga pokok 
konstruksi yang akurat. Dari hasil anaiisa, PT X dalam membebankan biaya-biaya 
yang membentuk harga pokok konstruksinya masih bdum akurat. Perhitungan 
kembali harga pokok dilakukan untuk menentukan harga pokok konstruksi yang 
airurat dengan teknik analisa yang digunakan adalah sebagai berikut : (I) 
Mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan biaya unluk menghitung harga pokok 
konstruksi. (2) Setelah itu pendapatan proyek dihituI.g menurut metode persentase 
penye1esaian baik dengan ukuran keluaran. maupun dengan ukuran. masukan. (3) 
Kemudian dari hasil perhitungan antara kedua pendekatan tersebut akan 
dibandingkan hasilnya, $chingga. tampak perbedaan laha (n.lgiroya. Uowk 
pendapatan proyek yang dihitung menUflIt Il.kuran kelllaran lahanya sehesar Rp 
76. 759.889.160,c sedangkan unluk pendapatan proyek yang dihitung menurut ukuran 
maslJkan lahanva s~hes"r Rn 7~ Irl4 14 ~ 94n - sehinp'''" t~riarli ove:"t;Jtem~nt seh~sar . -' I (>wIV .; . . 

Rp 925.543.214, pada laha yang diakui oleh perusahaan dengan menggunakan 
l.kuran k~h.I~.l'!ln n"ri hasil r~rhih.me'ln riM a.nali.%t penvlis., tl'!mY'1J.a tampak. bahwa 
dengan harga pokok konstmhi yang akurW akan dipemleh l3ha pmyek yang wajar 
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