
TUGAS 

ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA 

(ALOKASI BIAYA BERBASIS VOLUME) 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

 

Nama : Musafak 

NPM : 35412164 

Kelas : 3ID08 

Dosen : Sudaryanto, MSC, DR.IR. 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 

UNIVERSITAS GUNADARMA 

BEKASI 

2014 

 



SOAL 6.1 

PT. Indah Jaya memproduksi 2 jenis produk mainan mobil balap untuk anak-anak 

merek Sporty dan Luxury, masing-masing diproduksi 5,000 unit dan 7,500 unit. 

Pengeluaran-pengeluaran di pool kan ke dalam pool biaya yaitu Departemen SDM 

dan Departemen Umum, serta dua departemen produksi yaitu Departemen 

Perakitan dan Departemen Pengepakan. Data biaya pada masing-masing cost pool 

adalah :  

 

Bahan baku tak langsung akan dialokasikan ke masing-masin departemen 

berdasarkan jam kerja tenaga kerja langsung (TKL), sedangkan tenaga kerja tak 

langsung berdasarkan jam mesin, dengan data sebagai berikut:  

 

Diminta : Hitunglah total cost dimasing-masing departemen setelah alokasi biaya 

tak langsung  

JAWABAN SOAL 6.1 

Alokasi biaya tak langsung berupa bahan penolong dialokasikan ke Departemen 

SDM, umum, perakitan, dan pengepakan. Berikut merupakan perhitungan alokasi 

yang dilakukan: 

1. Bahan baku tak langsung 

a. Departemen SDM   :  = 15.000 

b. Departemen umum   :  = 17.500 

c. Departemen perakitan  :  = 12.500 

d. Departemen pengepakan :  = 5.000 



2. Tenaga kerja tak langsung 

a. Departemen SDM   :  = 15.000 

b. Departemen umum   :  = 18.750 

c. Departemen perakitan  :  = 22.500 

d. Departemen pengepakan :  = 18.750 

Hasil yang diperoleh dalam perhitungan alokasi biaya tak langsung berupa bahan 

penolong dialokasikan ke Departemen SDM, umum, perakitan, dan pengepakan 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

SOAL 6.2 

 

Dengan menggunakan data pada soal 6.1 di atas, anda diminta untuk menghitung 

alokasi biaya dari departemen jasa (Departemen SDM dan Departemen Umum) ke 

departemen produksi, jika diketahui persentase alokasi sebagai berikut :  

 

 



Diminta :  

Hitunglah alokasi:  

a. Hitunglah alokasi dari departemen jasa ke departemen produksi, dengan 

menggunakan :  

i. Direct method  

ii. Step method  

iii. Reciprocal method  

b. Hitunglah biaya per unit produk masing-masing merek mainan anak, jika 

alokasi menggunakan direct method dan step method  

 

 

JAWABAN SOAL 6.2 

 

a. Alokasi dari departemen jasa ke departemen produksi 

i. Direct method 

Alokasi biaya yang diperhitungkan hanya alokasi dari departemen jasa 

(pendukung) ke Departemen Produksi. Alokasi ke Departmen Jasa lainnya 

tidak diperhitungkan. 

 

Keterangan: yang di alokasikan hanya yang berwarna hijau dalam tabel 

diatas. 



 

ii. Step method 

Alokasi yang diperhitungkan hanya alokasi dari departemen awal ke 

departemen berikutnya. Alokasi ke Departmen Jasa SEBELUMNYA tidak 

diperhitungkan. 

 

Keterangan: yang di alokasikan hanya yang berwarna hijau dalam tabel 

diatas. 

 



iii. Reciprocal method 

Memperhitungkan semua alokasi biaya dari departemen jasa ke 

departemen lainnya. Untuk mengalokasikan biaya dengan reciprocal 

method, pertama harus dihitung total biaya dari departemen jasa setelah 

alokasi dari departemen jasa lain. 

 

Menghitung biaya di departemen jasa (S-1 dan S-2) setelah alokasi antar 

departemen jasa, dengan menyusun persamaan matematika sederhana 

berikut: 

 

S1 = 60,000 + 0% S2 

S2 = 86,250 + 0% S1 

S1 = 60,000 + 0 * (18,000 + 0.7 S1) 

S1 = 60,000 + 0 + 0 S1 

1 S1= 60,000 

S1 =  

S1 = 60,000 

Setelah nilai S-1 diperoleh, maka dapat dicari nilai S-2, sebagai berikut: 

S2= 86,250 + 0% S1 

S2 = 86,250 + 0% (60,000) 

S2 = 86,250 



 

b. Biaya per unit produk masing-masing merek mainan anak, jika alokasi 

menggunakan direct method dan step method. 

Hasil yang didapat dari ketiga method yaitu direct, step, dan reciprocal 

mendapatkan hasil yang sama. Oleh sebab itu baik direct method dan step 

method akan mendapatkan hasil yang sama dalam perhitungan mencari nilai 

biaya per unit. Berikut merupakan perhitungannya: 

 

Dari data tabel diatas, maka didapat biaya per unit sebagai berikut: 

 



SOAL 6.3 

 

Asuransi Masa Depan Cerah memiliki dua departemen jasa, departments-actuarial 

(S1) dan premium rating (S2), serta dua departemen produksi, yaitu departments-

marketing dan sales. Distribusi biaya per departemen adalah sebagai berikut: 

 

Biaya yang di pool kan dimasing-masing departemen sebagai berikut:  

Actuarial  $96,000 

Premium Rating 18,000 

Marketing  72,000 

Sales   48,000 

Diminta :  

Hitunglah alokasi biaya dari departemen jasa ke departemen lainnya, dengan 

menggunakan :  

a. Direct method  

b. Step method  

c. Reciprocal method  

 

JAWABAN SOAL 6.3 

a. Direct method 

Alokasi biaya yang diperhitungkan hanya alokasi dari departemen jasa 

(pendukung) ke Departemen Produksi. Alokasi ke Departmen Jasa lainnya 

tidak diperhitungkan. 

 

Keterangan: yang di alokasikan hanya yang berwarna hijau dalam tabel diatas. 



 

 

 

 

b. Step method 

Alokasi yang diperhitungkan hanya alokasi dari departemen awal ke 

departemen berikutnya. Alokasi ke Departmen Jasa SEBELUMNYA tidak 

diperhitungkan. 

 

Keterangan: yang di alokasikan hanya yang berwarna hijau dalam tabel diatas. 



 

c. Reciprocal method 

Memperhitungkan semua alokasi biaya dari departemen jasa ke departemen 

lainnya. Untuk mengalokasikan biaya dengan reciprocal method, pertama 

harus dihitung total biaya dari departemen jasa setelah alokasi dari departemen 

jasa lain. 

 

Menghitung biaya di departemen jasa (S-1 dan S-2) setelah alokasi antar 

departemen jasa, dengan menyusun persamaan matematika sederhana berikut: 

S1 = 96,000 + 25% S2 

S2 = 18,000 + 70% S1 

S1 = 96,000 + 0.25 * (18,000 + 0.7 S1) 

S1 = 96,000 + 4,500 + 0.175 S1 

0.825 S1= 100,500 

S1 =  = 121,818.18 



 

Setelah nilai S-1 diperoleh, maka dapat dicari nilai S-2, sebagai berikut: 

S2= 18,000 + 70% S1 

S2 = 18,000 + 70% (121,818.18) 

S2 = 103,272.73 

 

 


