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Biaya produksi sangat diperlukan untuk  menentukan harga pokok produksi suatu 
produk. Biaya yang dikeluarkan untuK  proses produksi harus jelas agar 
penentuan harga pokok produksinya akan tepat. PT. Perkebunan Nusantara IV 
Medan menggunakan metode full costing untuk menentukan harga pokok 
produksi. Metode full costing adalah metode yang memperhitungkan semua unsur 
biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 
overhead pabrik. Menentukan harga pokok produksi  yang tepat akan membuat 
harga jual suatu produk yang dihasilkan akan tepat pula dan dapat bersaing 
dengan perusahaan lain. 
Perhitungan harga jual pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV didasarkan 
pada metode full cost pricing yaitu metode semua biaya untuk membuat produk 
tersebut dihitung dan ditambah persentasi laba yang diinginkan untuk menutup 
biaya operasi dan laba yang diinginkan. 
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan informasi akuntansi 
yang dilakukan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV telah efektif dan efisien. 
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