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EVALUASI KEPUTUSAN MENOLAK PESANAN KHUSUS PADA  

PERUSAHAAN ARTWEAR APPAREL” DI YOGYAKARTA 

Isabella Elsa Ratnasari 

16 04 23021 

 

Dra. Ch. Wiwik Sunarni, MSA., Akt., CA., 

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

Abstraksi 

Pengambilan keputusan dalam akuntansi manajemen terbagi menjadi dua jenis 

yaitu keputusan jangka panjang dan keputusan jangka pendek. Salah satu jenis 

keputusan jangka pendek adalah keputusan pesanan khusus. Pada bulan Januari tahun 

2019, perusahaan Artwear Apparel mendapatkan pesanan khusus berupa t-shirt 

kampanye partai Gerindra dengan bahan yang diminta yaitu cardet soft sejumlah 600 

unit. Namun, pesanan tersebut ditolak karena harga yang diminta konsumen lebih 

rendah dari harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi apakah keputusan menolak pesanan khusus yang dilakukan oleh 

perusahaan Artwear Apparel sudah tepat dengan melakukan analisis biaya relevan 

berdasarkan pendekatan variable costing. 

Analisis dilakukan dengan tahap: (1) mengidentifikasi kapasitas menganggur, 

(2) mengidentifikasi biaya yang akan terjadi jika pesanan khusus diterima, (3) 
menggolongkan biaya berdasarkan perilaku biaya, (4) menggolongan biaya relevan 

dan tidak relevan, (5) mengestimasi harga pokok produksi berdasarkan biaya relevan, 

(6) membandingkan biaya relevan dengan harga jual pesanan khusus, (7) mengevaluasi 

keputusan menolak pesanan khusus, jika biaya relevan atas pesanan khusus lebih 

rendah dari harga jual pesanan khusus maka keputusan menolak tidak tepat. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa besarnya biaya relevan atas pesanan 

khusus lebih rendah dibandingkan harga jual pesanan khusus yang diminta oleh 

konsumen. Sehingga, keputusan menolak pesanan khusus yang dilakukan perusahaan 

dikatakan tidak tepat. Dengan menolak pesanan tersebut perusahaan telah kehilangan 

tambahan laba sebesar Rp 6.863.630. 

Kata Kunci: pengambilan keputusan, keputusan jangka pendek, biaya relevan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada umumnya tujuan utama suatu perusahaan untuk memperoleh optimalisasi 

laba kepuasan dan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan memerlukan sistem 

manajemen serta manajer yang baik dan berkualitas. Manajer dalam menjalankan 

tugas-tugasnya membutuhkan informasi yang jelas dan akurat. Salah satu informasi 

yang dibutuhkan manajer perusahaan adalah informasi akuntansi manajemen. 

Informasi akuntansi manajemen dapat membantu manajer melaksanakan fungsinya 

dalam mencapai keberhasilan suatu perusahaan. Fungsi sistem akuntansi manajemen 

terdiri dari perencanaan (planning), pengendalian (controlling), dan pengambilan 

keputusan (decision making) (Hansen and Mowen 2007: 5-7). 

Suatu manajemen seringkali dihadapkan pada permasalahan dalam pengambilan 

keputusan yang tepat untuk membantu manajer membuat perencanaan. Terdapat dua 

macam pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan jangka pendek dan 

pengambilan keputusan jangka panjang. Pengambilan keputusan jangka pendek 

disebut dengan pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis (tactical 

decision making) terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan tujuan 

langsung atau terbatas. Meskipun pengambilan keputusan taktis ini bertujuan 

memperoleh keunggulan untuk jangka pendek, tetapi juga harus bermanfaat untuk 
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tujuan jangka panjang perusahaan. Pengambilan keputusan taktis meliputi salah 

satunya adalah pengambilan keputusan untuk pesanan khusus (special order decision) 

(Hansen and Mowen, 2007: 516).  

Keputusan pesanan khusus berfokus pada apakah pesanan dengan harga khusus 

harus diterima atau ditolak. Suatu pesanan dikategorikan khusus apabila memenuhi 

beberapa kriteria yaitu pembeli atau pemesan dari pesanan tersebut meminta harga jual 

yang lebih rendah dari harga normal produk reguler yang sejenis, pasar dari pesanan 

ini terbatas sehingga tidak mempengaruhi pasar dari pesanan regular, dan produksi 

pesanan khusus dilakukan untuk memenuhi kapasitas yang masih menganggur. Dalam 

pemanfaatan kapasitas menganggur dengan memenuhi pesanan khusus mengakibatkan 

peningkatan biaya variabel, sementara biaya tetap tidak ikut terpengaruh atau tidak 

berubah oleh keputusan menerima atau menolak keputusan khusus tersebut. Pesanan 

khusus diterima apabila biaya variabel yang merupakan biaya relevan atas pesanan 

khusus lebih rendah dibandingkan dengan harga jual pesanan khusus, sedangkan 

pesanan khusus ditolak apabila biaya variabel yang merupakan biaya relevan atas 

pesanan khusus lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual pesanan khusus (Hansen 

and Mowen, 2007: 530). 

Dalam menganalisis pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan 

khusus, akuntansi manajemen menawarkan satu persen informasi yaitu biaya relevan. 

Menurut Hansen and Mowen (2007: 520) biaya relevan merupakan biaya masa yang 

akan datang yang berbeda antar alternatif yang ada. Biaya relevan digunakan karena 

biaya tersebut terjadi dimasa yang akan datang yang totalnya berbeda di antara 
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alternatif tindakan yang satu dengan yang lainnya. Biaya relevan merupakan salah satu 

konsep yang penting dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Selain itu, dalam 

pengambilan keputusan pesanan khusus, diperlukan pendapatan diferensial dan biaya 

diferensial. Menurut Garrison, Noreen and Brewer (2012: 529) pendapatan diferensial 

merupakan perbedaan penghasilan antara dua alternatif, sedangkan biaya diferensial 

merupakan biaya yang berbeda diantara berbagai alternatif yang ada dalam proses 

pembuatan keputusan dan biaya diferensial termasuk bagian dari analisis biaya relevan. 

Kriteria pesanan diterima apabila pendapatan diferensial lebih tinggi dari jumlah biaya 

diferensialnya, sedangkan pesanan khusus ditolak apabila pendapatan diferensial lebih 

rendah dari jumlah biaya diferensialnya. 

Perusahaan Artwear Apparel merupakan salah satu perusahaan konveksi di Jl. 

Nglempong sari 1 RT 15/RW 27, Palagan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dalam proses produksi, perusahaan Artwear Apparel melakukan proses produksi 

berdasarkan pesanan dan produknya terbagi dengan berbagai macam bentuk yang 

berupa jersey, t-shirt, polo shirt, hoodie, dan baju olahraga sekolah. Perusahaan 

Artwear Apparel juga dihadapkan dengan permasalahan mengenai pengambilan 

keputusan taktis untuk pesanan khusus yaitu t-shirt kampanye partai Pemilu.  

Pada tahun 2019, perusahaan Artwear Apparel menolak pesanan khusus berupa t-

shirt kampanye partai Gerindra dengan bahan yang diminta yaitu cardet soft sejumlah 

600 unit. Pesanan tersebut akan diambil sendiri oleh pihak pemesan sehingga 

perusahaan tidak membutuhkan adanya biaya distribusi. Pesanan tersebut ditolak 

karena harga yang diminta oleh pemesan adalah sebesar Rp 35.000 sedangkan selama 
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ini perusahaan menjual dengan harga Rp 45.000 untuk t-shirt dengan bahan cardet soft 

sehingga harga yang diminta pemesan dianggap terlalu rendah dan kerugian yang 

mungkin terjadi membuat perusahaan tidak dapat menutup estimasi biaya-biaya yang 

selama ini dihitung berdasarkan metode full costing dan dikatakan pesanan khusus 

karena pemesan meminta harga special discount.  

Tabel 1.1. 

Kapasitas Produksi Perusahaan Artwear Apparel Tahun 2019 

Bulan 

Kapasitas 

Tersedia 

(JKL) 

Kapasitas 

Terpakai 

(JKL) 

Kapasitas Menganggur 

JKL Persentase 

Januari 624 535 89 14% 

Februari 552 475 77 14% 

Maret 600 526 74 12% 

April 576 510 66 11% 

Mei 600 528 72 12% 

Juni 456 425 31 7% 

Juli 648 600 48 7% 

Agustus 624 575 49 8% 

September 600 535 65 11% 

Oktober 648 576 72 11% 

November 600 530 70 12% 

Desember 576 525 51 9% 

Total 7.104 6.340 764 129% 

Rata-rata 11% 

(Sumber: Data Perusahaan) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan Artwear Apparel maka terdapat 

kapasitas tersedia sebanyak 7.104 JKL per tahun sedangkan kapasitas yang terpakai 

pada tahun 2019 sebanyak 6.340 JKL per tahun hal ini berarti masih ada kapasitas yang 
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menganggur sebanyak 764 JKL dan dengan melihat data masa lalu selama ini 

perusahaan selalu mempunyai kapasitas menganggur, sehingga dengan masih adanya 

kapasitas yang menganggur, maka perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan 

fasilitas yang ada dengan menerima pesanan khusus yang tidak akan mengganggu 

pasar produk regular perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan pengambilan 

keputusan yang tepat, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan labanya. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan analisis diferensial dalam pengambilan keputusan 

menerima pesanan khusus atau menolak pesanan khusus pada perusahaan Artwear 

Apparel di Yogyakarta. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan masih adanya kapasitas yang menganggur, maka perusahaan diharapkan 

dapat memanfaatkan fasilitas yang ada dengan menerima pesanan khusus yang tidak 

akan mengganggu pasar produk regular perusahaan. Dalam menganalisis pengambilan 

keputusan menerima atau menolak pesanan khusus diperlukan analisis biaya relevan 

yang merupakan salah satu konsep penting dalam pengambilan keputusan jangka 

pendek, jika perusahaan salah mengambil keputusan maka perusahaan akan kehilangan 

kesempatan untuk mendapatkan tambahan laba. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

rumusan masalah yang akan diajukan adalah apakah keputusan menolak pesanan 

khusus yang dilakukan perusahaan Artwear Apparel pada bulan Januari tahun 2019 

sudah tepat. 
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1.3. Batasan Masalah 

1. Pesanan khusus yang diteliti adalah pesanan khusus yang ditolak oleh 

perusahaan, yaitu pesanan t-shirt kampanye dari partai Gerindra pada bulan 

Januari tahun 2019. 

2. Keputusan menolak pesanan khusus dikatakan tepat jika biaya variabel yang 

merupakan biaya relevan dalam pengambilan keputusan ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga yang diminta oleh pemesan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan menolak pesanan khusus 

yang dilakukan perusahaan Artwear Apparel pada bulan Januari tahun 2019 sudah 

tepat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajer 

perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan menolak atau menerima pesanan 

di masa-masa yang akan datang. 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diambil pada kasus ini adalah perusahaan Artwear 

Apparel yang berlokasi di Jalan Nglempong sari 1 No. 7 RT 15/RW 27, Sariharjo, 
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Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan Artwear 

Apparel bergerak dibidang konveksi. 

 

1.6.2. Data yang Dibutuhkan 

Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran umum perusahaan. 

2. Data volume produksi pada periode bulan Januari hingga Desember tahun 

2019 

3. Data yang mengandung informasi terkait produksi perusahaan tahun 2019 

yang bersifat variabel, seperti biaya bahan baku, biaya gaji dan upah, biaya 

bahan penolong, biaya listrik mesin, biaya pengemasan, biaya pengiriman, 

dan data lainnya. 

 

1.6.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari 

responden (Hartono, 2016: 114). Wawancara yang dilakukan dengan 

pemilik perusahaan Artwear Apparel untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. 
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2. Observasi 

Observasi merupakan teknik untuk mendapatkan data primer dengan cara 

mengamati langsung objek datanya (Hartono, 2016: 109-110). Observasi 

dilakukan dengan cara mengamati dan meneliti secara langsung ke 

perusahaan Artwear Apparel. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya (Siyoto dan Sodik, 2015: 77-78). Dokumen yang dibutuhkan 

untuk diteliti diantaranya meliputi gambaran umum perusahaan, biaya 

bahan baku, biaya gaji dan upah, biaya bahan penolong, biaya listrik, 

volume produksi pada periode bulan Januari hingga Desember 2019, dan 

data lainnya yang berkaitan. 

 

1.6.4. Rencana Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisa data dalam penelitian ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi ada tidaknya kapasitas menganggur di bulan Januari tahun 

2019. 

2. Mengidentifikasi biaya-biaya yang akan terjadi apabila pesanan khusus 

diterima. 
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3. Melakukan penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya 

4. Melakukan penggolongan biaya relevan dan tidak relevan terkait estimasi 

biaya produksi pesanan khusus. 

5. Mengestimasi harga pokok produksi berdasarkan biaya relevan apabila 

pesanan khusus diterima 

6. Membandingkan biaya relevan atas pesanan khusus dengan harga jual yang 

diminta oleh konsumen 

7. Melakukan evaluasi keputusan menolak pesanan khusus yang telah diambil 

manajemen. Jika biaya relevan atas pesanan khusus lebih rendah dari harga 

jual pesanan khusus maka keputusan menolak pesanan khusus tidak tepat, 

sedangkan apabila biaya relevan atas pesanan khusus lebih besar dari harga 

jual pesanan khusus maka keputusan menolak pesanan khusus sudah tepat. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun sebagai gambaran dari skripsi berdasarkan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang 

masalah dan fenomena yang terjadi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II merupakan landasan teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang 

terkait dan mendukung penelitian ini yang meliputi pengertian akuntansi manajemen, 

pengertian biaya, klasifikasi biaya, konsep biaya relevan dan tidak relevan, pengertian 
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dari metode variable costing dan full costing, pengambilan keputusan jangka pendek 

(pengambilan keputusan taktis), analisis pengambilan keputusan untuk menerima atau 

menolak pesanan khusus. 

Bab III merupakan gambaran umum perusahaan. Bab ini menggambarkan secara 

umum mengenai perusahaan yang menjadi objek penelitian berupa sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan pemasaran, serta data volume 

produksi yang terjadi di perusahaan pada periode tahun 2019. 

Bab IV merupakan analisis data. Bab ini berisi pembahasan analisis data yang 

dilakukan terkait dengan analisis biaya relevan dan biaya tidak relevan atas pesanan 

khusus, penghitungan harga pokok produksi pesanan khusus berdasarkan biaya 

relevan, serta melakukan evaluasi pengambilan keputusan menolak atau menerima 

pesanan khusus. 

Bab V merupakan kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari 

pembahasan pada bab IV, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk mengevaluasi dalam pengambilan keputusan. 

 



 

73 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

keputusan menolak pesanan khusus pada bulan Januari tahun 2019 pada perusahaan 

Artwear Apparel tidak tepat. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis yang 

menunjukkan bahwa biaya variabel yang merupakan biaya relevan dalam pengambilan 

keputusan adalah sebesar Rp 25.023 per unit sedangkan harga jual pesanan khusus t-

shirt kampanye partai Gerindra yang diminta pemesan masih lebih tinggi yaitu sebesar 

Rp 35.000 per unit. Hasil perhitungan menunjukkan dengan menolak pesanan khusus 

tersebut perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan laba sebesar 

Rp 6.863.630. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat disarankan agar pihak manajemen 

perusahaan menggunakan pendekatan variable costing dalam mengambil keputusan 

menolak atau menerima pesanan khsusus di masa mendatang. 
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