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ABSTRAK 

 

 

Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayan laut yang melimpah seharusnya 
dapat dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah salah satunya dalam bidang 
industri perkapalan. Perkembangan industri perkapalan di Indonesia 
membutuhkan industri pendukung untuk dapat menjadi industri yang besar. Salah 
satunya adalah galangan reparasi kapal PT. Tambangan Raya Permai yang mampu 
mengerjakan reparasi kapal hingga kapasitas 4000 DWT. Perhitungan biaya di 
galangan tersebut menggunakan sistem job order costing dalam perhitungan biaya 
produksi untuk setiap pekerjaan reparasi kapal. Penerapan job order costing di 
galangan tersebut menggunakan system biaya standar untuk menghitung biaya 
produksi dari setiap aktivitas pekerjaan reparasi kapal.Dalam penerapan job order 
costing untuk reparasi kapal tanker Tabonganin dicatat dalam dokumen biaya 
produksi setiap aktivitas pekerjaan dan dihitung standar biaya dan standar unit 
untuk menghitung harga pokok produksi dari pekerjaan reparasi tersebut. Total 
biaya untuk reparasi kapal tersebut sebesar Rp 510.812.600. Namun, dalam 
penerapan job order costing di lapangan banyak hambatan yang menyebabkan 
perhitungan dan penerapan job order costing di perusahaan tersebut menjadi tidak 
efektif dan efisien. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan teknis dan non-
teknis. Hambatan teknis disebabkan oleh penggunaan software dalam perhitungan 
biaya, estimasi perhitungan biaya awal reparasi yang kurang akurat karena tidak 
digunakan historical data dalam perhitungannya. Selain itu hambatan teknis 
disebabkan oleh seringnya terjadi subsidi silang antar proyek dan informasi biaya 
yang tidak akurat dikarenakan proses perhitungannya, yang masih menggunakan 
cara manual. Hambatan penerapan job order costing yang disebabkan oleh factor 
non-teknis antara lain dikarenakan sumber daya manusia dan birokrasi untuk 
proyek reparasi kapal milik pemerintah dan TNI. Hambatan penerapan job order 
costing pada galangan reparasi kapal PT. Tambangan Raya Permai baik 
mengakibatkan kerugian secara ekonomi yang ditanggung oleh pemilik kapal dan 
perusahaan galangan reparasi. 
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