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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

 

2.1 Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya dapat digunakan untuk tujuan pelaporan kepada pihak 

internal dan tujuan eksternal perusahaan. Untuk tujuan internal perusahaan dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen dan mengevaluasi kinerja 

masing-masing divisi dalam perusahaan, sedangkan untuk tujuan kepada pihak 

eksternal perusahaan dapat digunakan untuk pelaporan hasil usaha kepada pihak 

investor dan untuk menyusun surat pemberitahuan pajak. 

Akuntansi biaya menyediakan informasi mengenai biaya secara terperinci 

dan dapat dipergunakan sebagai alat kontrol manajerial informasi biaya yang 

disediakan tersebut bermanfaat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan untuk 

menentukan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan serta 

mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan. 

Dalam menghitung harga pokok sebuah produk, akuntansi biaya harus 

menelusuri proses produksi dari bahan baku sampai produk jadi. Akuntansi biaya 

mencatat setiap pemakaian sumber ekonomi yang digunakan setiap tahap pengolahan 

dan kemudian akan menghasilkan informasi biaya produksi yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tersebut. 

Untuk lebih jelasnya maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi 

akuntansi biaya, manfaat akuntansi biaya dan peranan akuntansi biaya. 

 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

Dari berbagai literatur dapat kita perhatikan dan kemukakan mengenai 

akuntansi biaya yang pada dasarnya merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang 
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merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Untuk lebih jelas mengenai pengertian akuntansi biaya, berbagai sumber mengartikan 

akuntansi biaya sebagai berikut: 

 

Kuswadi (2005;12), mendefinisikan pengertian akuntansi biaya sebagai berikut:  

“Akuntansi biaya adalah akuntansi yang berkaitan dengan proses 

terjadinya biaya sehingga dapat memberikan pandangan komprehensif 

tentang semua kegiatan dalam perusahaan baik penggunaan sumber 

daya (resources) maupun laba dan sebagainya.” 

 

Pengertian Akuntansi Biaya menurut Armanto witjaksono (2006;3) 

“Akuntansi biaya merupakan ILMU, dalam pengertian bahwa akuntansi 

biaya merupakan hal yang dapat dipelajari tentu saja telah memenuhi 

kaidah-kaidah tertentu untuk dapat diakui sebagai suatu disiplin ilmu; 

antara lain logis dan dapat diterima serta dipraktekkan  oleh banyak 

orang.” 

“Akuntansi biaya merupakan SENI, dalam pengertian bahwa akuntansi 

biaya merupakan disiplin ilmu sosial yang karakteristiknya antara lain 

didasarkan atas suatu set asumsi tertentu.”  

 

Mulyadi (2005:7), menyatakan bahwa: 

“Akuntansi biaya adalah pencatatan, penggolongan, peringkasan dan 

penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan 

cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya.” 
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Sedangkan pengertian Akuntansi Biaya menurut Bastian Bustami dan Nurlela 

(2007;2) 

“Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang mempelajari 

bagaimana cara mencatat, mengukur dan melaporkan tentang informasi 

biaya yang digunakan.” 

 

Dari berbagai definisi akuntansi biaya diatas, dapat diartikan bahwa akuntansi 

biaya merupakan alat bantu manajemen yang terdiri dari suatu sistem dalam bentuk 

metode dan prosedur mengenai pencatatan, pengukuran, penggolongan, peringkasan 

dan penyajian laporan-laporan biaya tepat dan terperinci untuk mengakumulasikan, 

mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan menginterprestasikan informasi dengan 

tujuan untuk perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan, pengambilan 

keputusan dan penetapan harga pokok produksi. 

 

2.1.2 Manfaat Akuntansi Biaya 

Armanto Witjaksono (2006;4) mengemukan bahwa, Manfaat terbesar 

mempelajari akuntansi biaya adalah timbulnya sikap “ sadar akan biaya “ (cost 

awareness ). Tidak banyak orang yang memahami bahwa harga pokok produk dan 

jasa merupakan refleksi kemampuan suatu organisasi dalam memproduksi barang dan 

jasa. Semakin tinggi kemampuan mengelola cost, maka akan semakin baik produk 

dan jasa yang ditawarkan pada pelanggan baik dari sisi harga maupun kualitas. 

Tolak ukur kemampuan pengelolaan cost dapat direpresentasikan dengan 

keberadaaan sistem akuntansi biaya yang mampu mengukur biaya cukup akurat serta 

didukung kemampuan manajemen untuk memanfaatkan informasi yang dihasilkan 

dengan sistem tersebut. Dalam konteks ini perlu disadari bahwa sistem akuntansi 

biaya adalah alat (tool) atau sarana (infra structure), namun kemampuan untuk 

memanfaatkan informasi jauh lebih menentukan. 
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Manfaat lainnya antara lain : 

• Sebagai pemasok informasi dasar untuk menentukan harga jual produk barang 

dan jasa. 

• Sebagai bagian dari alat pengendalian manajemen, terutama yang berkaitan 

dengan pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 

• Sebagai pemasok informasi pada pihak ekternal berkenaan dengan seluruh 

aspek biaya operasi, misalnya saja untuk kepentingan pajak. 

 

Sedangkan menurut Kuswadi (2005;12), Dengan akuntansi biaya, manajemen 

perusahaan akan mengetahui dengan jelas beberapa hal berikut: 

• Besar biaya produksi yang tercakup dalam harga penjualan. 

• Struktur biaya untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. 

• Perbandingan biaya dan waktu untuk produk-produk yang dihasilkan. 

• Membuat perkiraan-perkiraan untuk keperluan tender dan sebagainya. 

 

Selain itu dengan akuntansi biaya, perusahaan juga dapat dengan mudah mengetahui 

dan melaksanakan hal-hal berikut: 

• Pembebanan biaya pada bagian-bagian yang berkaitan, 

• Membandingkan biaya aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, 

• Tempat-tempat terjadinya pemborosan, hambatan-hambatan operasi dan 

sebagainya, 

• Efisiensi, baik yang berkaitan dengan material, buruh maupun hal lain, 

• Menentukan unsur biaya tetap dan biaya variabel. 
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Mempelajari akuntansi biaya akan memudahkan manajemen perusahaan 

untuk melakukan kegiatan berikut: 

• Membuat perencanaan anggaran (budget) dan perkiraan-perkiraan kedepan, 

• Menjaga efisiensi yang optimal dari semua pekerjaan yang ada misalnya yang 

berkaitan dengan persediaan dan pembuatan barang jadi, bahan baku dan 

pembantu, persediaan bahan bakar dan lain-lain, 

• Menetapkan cara yang paling optimal dalam memproduksi barang dengan 

menggunakan fasilitas perusahaan, 

• Mengetahui dan menyelidiki terjadinya penyimpangan terhadap sasaran dan 

tanggungjawab karyawan yang berkaitan, 

• Menetapkan harga penjualan dan laba. 

Pada dasarnya melalui akuntansi biaya, membantu manajemen dalam membuat 

keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan serta dalam 

melakukan kontrol harian. 

 

2.1.3 Peranan Akuntansi Biaya 

Menurut William K. Carter dan Milton F. Usry (2004;11), mengemukakan 

bahwa dalam membuat dan melaksanakan anggaran untuk operasi dalam kondisi-

kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya. Suatu aspek 

penting dari rencana adalah potensi untuk memotivasi manusia untuk berkinerja 

secara konsisten dengan tujuan perusahaan: 

• Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian 

aktivitas, mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas. 

• Mengendalikan kualitas fisik dari persediaan dan menentukan biaya dari 

setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga dan 

evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen atau divisi. 
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• Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk satu tahun periode akuntansi 

atau periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk menentukan nilai 

persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dengan aturan pelaporan 

eksternal. 

• Memilih diantara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka panjang, 

yang dapat mengubah pendapatan atau biaya. 

 

2.2 Pengertian Biaya Dan Penggolongan Biaya 

2.2.1 Pengertian biaya 

Istilah biaya dalam akuntansi keuangan didefinisikan sebagai pengorbanan 

ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang dan jasa atau harga perolehan 

barang dan jasa. Besarnya biaya tersebut diukur dalam satuan moneter yang 

jumlahnya dipengaruhi oleh transaksi dalam rangka pemilikan barang dan jasa. 

Pengertian biaya yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu: 

 

Menurut Mulyadi (2005;8) 

“Biaya adalah objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan 

disajikan oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang 

telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu.” 

 

William  K. Carter & Milton F. Usry (2006;29), menyatakan bahwa: 

“Biaya adalah nilai tukar, pengeluaran dan pengorbanan untuk 

memperoleh manfaat.” 
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Sunarto (2003;4), mendefinisikan biaya adalah: 

“harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau 

dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan.” 

 

Dari berbagai definisi tersebut diatas dapat diartikan bahwa biaya adalah 

suatu pengorbanan sumber daya yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau 

jasa yang diharapkan memberi manfaat saat sekarang atau dimasa yang akan datang. 

 

2.2.2 Penggolongan biaya 

Menurut Sunarto (2003;5), mengemukakan bahwa biaya produksi dipilah-pilahkan 

sesuai kebutuhan dalam kelompok sebagai berikut: 

1. Menurut unsur atau komponen biaya 

a. Biaya Bahan Baku atau Bahan Langsung  

Biaya ini timbul karena  pemakaian bahan. Biaya bahan baku merupakan 

harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang. 

Biaya bahan baku merupakan bagian dari harga pokok barang jadi yang akan 

dibuat. 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya ini timbul karena pemakaian tenaga kerja yang dipergunakan untuk 

mengolah bahan menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung merupakan 

gaji dan upah yang diberikan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam 

pengolahan barang. 

c. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya ini timbul terutama karena pemakaian fasilitas untuk mengolah barang 

berupa mesin, alat-alat, tempat kerja dan kemudahan lain. Biaya overhead 

pabrik adalah semua biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. 
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2. Menurut Perilakunya Terhadap Volume 

a. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap merupakan biaya yang mempunyai tingkah laku tetap tidak 

berubah terhadap perubahan volume kegiatan. Biaya tetap tidak berubah 

meskipun kegiatan produksi berubah. 

b. Biaya Variabel (Variable Cost) 

Biaya variabel merupakan biaya yang mempunyai tingkah laku berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan produksi. Setiap perubahan 

volume kegiatan produksi maka akan ditanggapi dengan perubahan biaya 

variabel dengan jumlah yang sebanding dengan perubahan volume kegiatan 

produksi tersebut. 

 

3. Menurut Kedekatannya Dengan Produk 

a. Biaya Langsung 

Biaya disebut biaya langsung apabila dapat ditelusuri pada barang jadi, mudah 

dilacak. 

b. Biaya Tak Langsung 

Merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri pada barang jadi. 

 

4. Menurut Kegiatan Produksi  

Penggolongan ini, mungkin berbeda-beda untuk beberapa perusahaan karena 

situasi produksi. Salah satu contoh dari penggolongan ini misalnya: 

a. Biaya desain 

b. Biaya pengolahan 

c. Biaya pengawasan mutu 

d. Biaya pengepakan 

Untuk keperluan pengawasan, biaya dapat dikelompokkan kedalam biaya 

yang dapat dikuasai (controllable) dan biaya yang tidak dapat dikuasai 
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(uncontrollable). Untuk keperluan pengambilan keputusan biaya dikelompokkan 

dalam biaya relevan dan biaya tidak relevan, biaya diferensial, biaya opportunity, dan 

biaya penutupan usaha. 

• Biaya Relevan 

Adalah biaya yang patut dipertimbangkan untuk suatu pengambilan 

keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang jumlahnya berbeda pada dua atau 

lebih pilihan. 

• Biaya Tidak Relevan 

Adalah biaya yang tidak patut dipertimbangkan untuk suatu pengambilan 

keputusan. Biaya dikatakan tidak relevan bila biaya tersebut jumlahnya sama 

pada pilihan yang berbeda. 

• Biaya Opportunity 

 Adalah pendapatan yang hilang karena pemilihan alternatif yang lain. 

Misalnya sebuah kamar kos dipakai oleh pemiliknya untuk usaha persewaan 

komputer. Catatan usaha persewaan harus memasukkan biaya sewa kamar 

tersebut sebagai biaya yang diperhitungkan. 

• Biaya Penutupan Usaha 

Adalah biaya yang tetap dikeluarkan meskipun suatu usaha berhenti. 

 

2.3 Kualitas 

2.3.1 Pengertian kualitas 

 Mengenai arti kualitas dapat berbeda-beda tergantung dari rangkaian 

perkataan atau kalimat dimana istilah kualitas ini dipakai dan orang yang 

mempergunakannya. Pada akhirnya penilaian akan kualitas produk ada ditangan 

pemakai terakhir produk yang bersangkutan. 
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Menurut Suyadi Prawirosentono ( 2004;5) 

“Pengertian kualitas dari pihak konsumen berkaitan dengan enaknya 

barang tersebut digunakan. Artinya bila suatu barang secara layak dan 

baik digunakan berarti barang tersebut berkualitas baik.” 

 

Pengertian kualitas dari pihak produsen: 

“Kualitas suatu produk adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu 

produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan 

konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan.” 

 

Sedangkan pengertian kualitas menurut Jay Heizer & Barry Render (2005;253) 

adalah: 

“Keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau ja sa yang mampu 

memuaskan kebutuhan yang terlihat atau tersamar.” 

 

Kualitas berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Semakin 

tinggi kualitas suatu produk, maka semakin tinggi pula tingkat kesesuaian suatu 

produk dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. 

Meskipun para ahli mendefinisikan kualitas secara berbeda-beda, tetapi terdapat 

beberapa persamaan definisi-definisi tersebut diatas, yaitu dalam elemen-elemen 

sebagai berikut: 

• Kualitas meliputi usaha memenuhi harapan konsumen. 

• Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

• Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Kualitas tidak harus diusahakan secara umum sebagai yang terbaik dalam pengertian 

absolute, tetapi dapat diartikan sebagai yang terbaik untuk memenuhi persyaratan 

yang diinginkan konsumen. 



 15 

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas  

Menurut Sofjan Assauri (2004;210), kualitas dipengaruhi oleh faktor yang 

akan menentukan bahwa suatu barang dapat memenuhi tujuannya. Oleh karena itu, 

kualitas merupakan tingkatan pemuasan suatu barang. Dari uraian ini terlihat bahwa 

tingkatan kualitas tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain adalah fungsi, 

wujud luar dan biaya dari barang tersebut. 

a. Fungsi Suatu Barang. 

Suatu barang yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi untuk apa 

barang tersebut digunakan atau dimaksudkan, sehingga barang-barang yang 

dihasilkan harus dapat benar-benar memenuhi fungsi tersebut. Oleh karena 

pemenuhan fungsi tersebut mempengaruhi kepuasan konsumen, sedangkan tingkat 

kepuasan tertinggi tidak selamanya dapat dipenuhi atau dicapai, maka tingkat suatu 

kualitas barang tergantung pada tingkat pemenuhan fungsi kepuasan penggunaan 

barang yang dapat dicapai. Kualitas yang hendak dicapai sesuai dengan fungsi untuk 

apa barang tersebut digunakan atau dibutuhkan, tercermin pada spesifikasi dari 

barang tersebut seperti kecepatan, tahan lama, kegunaannya, berat, bunyi, mudah atau 

tidaknya perawatan dan kepercayaannya. 

b. Wujud Luar  

Salah satu faktor yang penting dan sering dipergunakan oleh konsumen dalam 

melihat suatu barang pertama kalinya, untuk menentukan kualitas barang tersebut, 

adalah wujud luar barang itu. kadang-kadang walaupun barang yang dihasilkan secara 

teknis atau mekanis telah maju, tetapi bila wujud luarnya kuno atau kurang dapat 

diterima, maka hal ini dapat menyebabkan barang tersebut tidak dapat disenangi oleh 

konsumen atau pembeli, karena dianggap kualitasnya kurang memenuhi syarat. 

Faktor wujud luar yang terdapat pada suatu barang tidak hanya terlihat dari bentuk, 

tetapi juga dari warna, susunan (seperti pembungkusan ) dan hal-hal lain. 

c.  Biaya Barang Tersebut  

Umumnya biaya dan harga suatu barang akan dapat menentukan kualitas 

barang tersebut. Hal ini terlihat dari barang-barang yang mempunyai biaya dan harga 
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yang mahal, dapat menunjukan bahwa kualitas barang tersebut relatif baik. Demikian 

pula sebaliknya, bahwa barang-barang yang mempunyai biaya dan harga yang murah 

dapat menunjukkan bahwa kualitas barang tersebut relatif lebih rendah. Ini terjadi 

karena biasanya untuk mendapatkan kualitas yang baik, dibutuhkan biaya yang lebih 

mahal. Mengenai biaya barang-barang ini perlu kiranya disadari bahwa tidak 

selamanya biaya suatu barang dapat menentukan kualitas barang tersebut, karena 

biaya yang diperkirakan tidak selamanya biaya yang sebenarnya, sehingga sering 

terjadi adanya inefisiensi. Jadi tidak selalu biaya atau harga dari barang itu lebih 

rendah daripada nilai barang itu, tetapi kadang-kadang terjadi bahwa biaya atau harga 

dari suatu barang lebih tinggi daripada nilai sebenarnya, karena adanya inefisiensi 

dalam menghasilkan barang tersebut dan tingginya keuntungan yang diambil terhadap 

barang itu. 

 

2.3.3 Pengertian pengendalian kualitas 

Sofjan Assauri (2004;210), menyatakan bahwa: 

“Pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk memastikan apakah 

kebijaksanaan dalam hal kualitas (standar) dapat tercermin dalam hasil 

akhir.” 

 

Sedangkan menurut Suyadi Prawirosentono (2004;75) 

“Pengendalian kualitas merupakan upaya untuk mencapai dan 

mempertahankan standar bentuk, kegunaan dan warna yang 

direncanakan.” 

Dari pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian kualitas itu merupakan suatu sistem yang efektif untuk 

mengkoordinasikan usaha-usaha pemeliharaan kualitas dan peningkatan kualitas 

sehingga didapat suatu hasil produksi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, 

atau dengan kata lain kegiatan pengendalian kualitas merupakan kegiatan 
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perencanaan, pengembangan, pengawasan serta perlakuan terhadap produk sejak dari 

bahan baku, selama proses produksi sampai dengan produk tersebut jadi. 

 

2.3.4 Tujuan Pengendalian Kualitas 

Menurut Sofjan Assauri (2004;210), secara terperinci dapatlah dikatakan 

bahwa tujuan dari pengendalian kualitas adalah: 

a. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah 

ditetapkan. 

b. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

c. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

d. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 

 

Menurut Suyadi Prawirosentono (2004;75), mengemukakan bahwa tujuan 

pokok dari pengendalian kualitas adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana 

proses dan hasil produk (jasa) yang dibuat sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

Jadi dilakukannya pengendalian kualitas bukan berarti sekedar meningkatkan 

kualitas produk saja tetapi juga meningkatkan kualitas dari seluruh proses produksi 

agar efektif dalam pencapaian hasil dan efisiensi dalam penggunaan waktu, biaya 

serta faktor produksi (mesin, bahan baku dan manusia). Pengendalian kualitas yang 

baik akan menciptakan peningkatan pada proses produksi yang mengakibatkan 

berkurangnya biaya-biaya seperti biaya inspeksi, biaya perbaikan dan biaya pengujian 

produk, sehingga walaupun terjadi penambahan biaya untuk pengendalian kualitas 

tetapi dengan barkurangnya biaya-biaya tersebut akan mengakibatkan menurunnya 

biaya produksi secara keseluruhan. 
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2.4 Pengertian produk 

Djaslim Saladin (2003;71), menyatakan bahwa: 

Produk dalam arti sempit adalah 

“Sekumpulan sifat-sifat fisik dan kimia yang berwujud dan dihimpun 

dalam suatu bentuk yang serupa dan telah dikenal.” 

Produk dalam arti luas adalah 

“Sekelompok sifat-sifat yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud 

(intangible) didalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, 

prestise pabrik, prestise pengecer dan pelayanan yang diberikan 

produsen dan pengecer yang dapat diterima oleh konsumen sebagai 

kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan-

kebutuhan konsumen.” 

Pengertian umum produk adalah 

“Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan.” 

 

Pengertian Produk Menurut Basu Swastha dan Irawan (2003;165) 

“Suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat 

diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan 

pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh 

pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.” 

 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2005;139) 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan dipasar, untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.” 
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Dari berbagai definisi diatas dapat diartikan bahwa produk merupakan  

segala sesuatu yang diterima oleh konsumen atau pembeli pada saat melakukan 

pembelian. 

 

2.5  Produk Cacat 

2.5.1 Pengertian Produk Cacat 

Dalam suatu proses produksi, hampir dapat dipastikan akan selalu terdapat 

sisa bahan baku yang tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak mempunyai nilai atau 

harga atau sisa bahan yang masih dapat dipergunakan untuk proses produksi lain, 

sehingga mempunyai nilai atau harga. Disamping itu, didalam proses produksi sangat 

mungkin terdapat produk yang rusak dan produk yang cacat. 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini penulis membatasi pembahasan penelitian 

hanya pada produk cacat yang dapat terjadi dalam proses produksi saja. 

 

Pengertian produk cacat menurut Mulyadi (2005;306) 

“Produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan 

,tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk 

memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat 

disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik.” 

 

Bastian Bustami & Nurlela (2007;136), mendefinisikan produk cacat sebagai: 

“produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang 

dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki 

dengan mengeluarkan biaya tertentu.” 

Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan produk 

cacat adalah produk yang mengalami kegagalan dalam proses produksi sehingga 

produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, dan 
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sebagai akibatnya perusahaan perlu mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk 

memperbaiki produk cacat. 

Dalam proses produksi, produk cacat ini kemungkinan timbul karena 

kesalahan bahan, pekerjaan, maupun kesalahan yang disebabkan oleh mesin. Pada 

prinsipnya pengelolaan produk cacat ini terbagi kedalam dua kelompok yaitu: 

1. Produk cacat tersebut dijual langsung tanpa perlu diproses kembali 

Hal ini dilakukan jika produk cacat tersebut mempunyai nilai jual tidak jauh 

berbeda dengan produk-produk cacat tersebut jika diolah kembali. Apabila produk 

cacat ini diolah kembali maka akan menghabiskan biaya yang besar jika di 

bandingkan dengan menjual produk cacat tersebut secara langsung. Jika produk cacat 

tersebut diproses kembali akan nampak bahwa kerugian yang di terima jauh lebih 

besar akibat diproses kembali. Jadi dengan menjual langsung produk cacat tersebut di 

harapkan kerugian yang diterima akan lebih kecil 

2. Produk cacat tersebut diolah kembali baru kemudian dijual 

Hal ini dilakukan jika produk cacat tersebut mempunyai nilai yang lebih baik 

dibandingkan dengan menjual langsung produk cacat tersebut artinya jika produk 

cacat tersebut diolah kembali walaupun dengan mengeluarkan biaya tambahan hal ini 

jauh lebih kecil jika dilakukan pengolahan kembali produk cacat. 

Produk cacat juga dikelompokkan kedalam: 

a. Cacat Normal 

Dalam setiap proses produksi baik yang dilakukan dengan menggunakan biaya 

pesanan, terjadinya produk cacat tidak bisa dihindari maka untuk memperbaiki  

produk cacat tersebut membutuhkan biaya tertentu. Perlakuan tambahan biaya ini, 

akan dibebankan pada pengendali overhead pabrik. 

b. Cacat Abnormal 

Terjadinya produk cacat abnormal dalam proses produksi seperti kurangnya 

perencanaan, pengawasan dan pengendalian, kelalaian pekerja dan sebagainya. 

Maka biaya untuk memperbaiki produk cacat seperti ini, tidak boleh dibebankan 
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ke pengendali overhead pabrik, tetapi diperlakukan sebagai sebagai rugi produk 

cacat. 

Contoh dari produk cacat yang bersifat normal dan yang bersifat abnormal: 

Asumsikan 900 unit dimasukkan kedalam proses produksi dengan total biaya  produksi 

sebesar Rp 22.500.000,00 produk ini dibuat dengan no pesanan A-305. Produk yang 

cacat sebelumnya diperkirakan 4 unit sedangkan kenyataan sesungguhnya mencapai 10 

unit sehingga ada produk cacat abnormal 6 unit. Biaya perbaikan untuk produk cacat ini 

tampak dalam perincian berikut ini: 

Bahan langsung       Rp 10.000,00 

Upah langsung       Rp 20.000,00 

Overhead pabrik yang dibebankan (50% dari upah langsung) Rp 10.000,00 

Biaya perbaikan per unit dapat dihitung sebagai berikut dibawah ini : 

 00,000.4
10

000.40
Rp

unit

Rp

ikiangDiperbaTotalUnitY

PerbaikanTotalBiaya == biaya perbaikan/unit 

Bahan langsung Rp 10.000,00:10 unit =Rp 1.000,00 /unit 

Upah langsung Rp 20.000,00:10 unit =Rp 2.000,00 /unit 

Overhead pabrik Rp 10.000,00:10 unit =Rp 1.000,00 /unit 

Kasus ini akan dijurnal sebagai berikut: 

1.   Produk cacat normal (4 unit) 

Pengendali Overhead Pabrik   Rp 16.000,00 

Persediaan bahan       Rp 4.000,00 

Upah & gaji       Rp 8.000,00 

Overhead pabrik sesungguhnya     Rp 4.000,00 

� 4 x Rp 4.000 

2. Produk cacat abnormal (6 unit) 

Kerugian produk cacat abnormal   Rp 24.000,00 

Persediaan bahan       Rp   6.000,00 

Upah & gaji        Rp 12.000,00 

Overhead pabrik sesungguhnya     Rp   6.000,00 
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Biaya per unit sebelum ada penyesuaian produk cacat adalah Rp 25.000,00 yang 

berasal dari Rp 22.500.000,00 : 900 unit. Setelah ayat jurnal diposting maka rekening 

barang dalam proses akan nampak sebagai berikut: 

 

Barang Dalam Proses, Nomor A 305 

 

           Rp 22.500.000,00 

Biaya perbaikan cacat normal   Rp        16.000,00 

                                                  Rp  22.516.000,00 

 

Biaya pokok pesanan nomor A-305 yang baru adalah 

018.25
900

000.516.22
Rp

unit

Rp = per unit produk no A-305 

 

2.5.2 Perhitungan Produk Cacat Terhadap Penentuan Harga Pokok Produk 

Adanya produk cacat dalam proses produksi, dapat berpengaruh terhadap 

perhitungan harga pokok produk. Adapun perhitungan yang dilakukan suatu 

perusahaan dalam memperlakukan produk cacat tidak selalu sama. 

Menurut Armanto Witjaksono (2006:25) secara garis besar terdapat dua sistem 

akumulasi biaya, yakni: 

• Sistem biaya pesanan (job order costing) 

• Sistem biaya proses (process costing) 

a. Sistem Biaya Pesanan 

Sistem harga pokok pesanan diterapkan pada industri manufaktur yang 

karakteristik produksinya sebagai berikut: 

� Produksi didasarkan pada pesanan dari pelangan. Oleh karena itu baik 

spesifikasi produk dan jumlah yang diproduksi harus sesuai dengan kehendak 

pelanggan. 
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� Produk yang dihasilkan adalah unik, dengan pengertian bahwa dapat 

dibedakan antara pesanan yang satu dengan pesanan yang lain. 

� Proses produksi menuntut adanya uji kualitas untuk meyakinkan bahwa 

produk yang dihasilkan akan memenuhi tuntutan kualitas dan spesifikasi yang 

diminta oleh pelanggan. 

Dalam sistem biaya pesanan, setiap pesanan yang diterima diberi nomor atau 

kode pesanan yang unik dan kemudian dibuatkan kartu pesanan, dimana dalam kartu 

tersebut dicatat setiap pembebanan biaya produksi untuk pesanan tertentu. Sehingga 

pada saat pesanan selesai dikerjakan dapat dengan mudah diketahui total biaya 

produksi untuk pesanan tersebut. 

b. Sistem Biaya Proses 

Sistem biaya proses diterapkan pada industri manufaktur yang karakteristik 

produksinya sebagai berikut: 

� Sistem produksi merupakan sistem produksi yang berjalan terus menerus 

(intermitten) 

� Produk yang dihasilkan merupakan produk masal dan bersifat seragam 

(homogen) 

� Tujuan produksi adalah untuk membentuk persediaan (inventory) 

 

Sedangkan menurut Mulyadi (2005:18), metode penentuan harga pokok produksi 

terdapat dua pendekatan yaitu: 

• Metode penentuan harga pokok penuh (full costing) 

• Metode penentuan harga pokok variabel (variable costing) 

 

a. Metode penentuan harga pokok penuh (full costing) 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam harga pokok produksi, yang 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, baik 
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yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian harga pokok produksi 

menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi sebagai berikut: 

Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja langsung   xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  xxx 

Biaya overhead pabrik tetap   xxx 

Harga pokok produksi    xxx 

 

Harga pokok produk yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari 

unsur harga pokok produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead 

pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan biaya non produksi 

(biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum). 

 

b. Metode Penentuan harga pokok variabel (variable costing) 

Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel kedalam harga 

pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik variabel. Dengan demikian harga pokok produksi menurut 

metode variable costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini: 

 

Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja langsung   xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  xxx 

Harga pokok produksi    xxx 

 

2.6 Hubungan Antara Kualitas Dengan Produk Cacat                                                                                                 

Produk cacat merupakan hasil proses produksi yang tidak memenuhi harapan 

standar kualitas dan spesifikasi produk yang telah direncanakan sebelumnya. 

Semakin baik pengendalian kualitas dari suatu proses produksi maka akan semakin 
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baik hasil dari proses produksi tersebut dan secara otomatis akan mengakibatkan 

semakin kecil pula produk cacat yang dihasilkan. 

 

Suyadi Prawirosentono (2004;1), mengemukakan bahwa: 

“Product quality has become a primary order winning dimension for 

organization” 

Artinya: 

“Mutu produk, telah menjadi dimensi primadona untuk  memenangkan 

pesanan”. 

 

Dengan begitu dapat juga dikatakan bahwa pengendalian kualitas memastikan 

proses produksi berjalan sesuai dengan perencanaan sehingga tidak adanya 

penyimpangan-penyimpangan baik dalam hal proses produksi, spesifikasi produk 

sehingga standar kualitas dapat terjaga dan produk cacat yang terjadi dapat 

diminimalisasikan, dimana semakin sedikitnya poduk cacat yang terjadi dari suatu 

proses produksi semakin baik pula kualitas dari proses produksi dan produk itu 

sendiri. 

 


