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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Akuntansi Biaya 

2.1.1. Pengertian Akuntasi Biaya 

Secara garis besar Akuntasi berarti pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

dan penyajian dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu 

perusahaan. Sedangkan biaya berarti pengorbanan materi yang telah terjadi untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Mulyadi (2009:6), mengemukakan bahwa: 

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan 

penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara 

tertentu, serta penafsiran terhadapnya.” 

Bustami (2010:3), mengemukakan bahwa:  

“Akuntansi biaya adalah suatu bidang yang mempelajari bagaimana cara 

mencatat, mengukur dan melaporkan tentang informasi biaya yang 

digunakan dan membahas tentang penentuan harga pokok produksi dalam 

suatu produk yang diproduksi dan dijual dipasar.” 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya 

adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, perhitungan, dan penyajian 

biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk barang maupun jasa dengan cara 

tertentu sebagai alat pembantu bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. 
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2.1.2. Siklus Akuntansi Biaya 

Siklus akuntansi biaya dalam suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

kegiatan usaha perusahaan tersebut. Siklus kegiatan perusahaan manufaktur 

dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan 

penyerahan produk jadi ke bagian gudang. 

Dalam perusahaan tersebut, siklus akuntansi biaya dimulai dengan 

pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang 

Dikonsumsi untuk produksi, serta berakhir dengan disajikannya harga pokok 

produk jadi yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Akuntansi 

biaya pada perusahaan manufaktur bertujuan untuk menyajikan informasi harga 

pokok produksi per satuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. 

Siklus akuntansi biaya dapat pula digambarkan melalui hubungan rekening-

rekening buku besar. Untuk menampung biaya yang dikeluarkan dalam 

pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, di dalam buku besar dibentuk 

rekening-rekening, antara lain: Barang dalam proses, Persediaan bahan baku, gaji 

dan upah, Biaya overhead pabrik yang dibebankan, Biaya overhead pabrik yang 

sesungguhnya, persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses. 
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Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Biaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mulyadi (2009:36) 

 

2.1.3. Tujuan Akuntansi Biaya 

Dahulu akuntansi biaya hanya digunakan sebagai cara perhitungan atas nilai 

persediaan yang dilaporkan di neraca dan nilai harga pokok penjualan yang 

dilaporkan di laporan laba rugi. Pandangan ini membatasi cakupan informasi yang 

dibutuhkan oleh manajemen atas pengambilan keputusan dan menjadi sekedar 

data biaya produk guna memenuhi pelaporan eksternal. Definisi seperti ini tidak 

sesuai dengan masa sekarang dan tidak cukup menggambarkan kegunaan 

informasi biaya, karena sekarang manajemen dilengkapi dengan alat-alat 

akuntansi biaya yang diperlukan untuk perbaikan perencanaan aktivitas dan 

efisiensi, serta membuat keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. 
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Menurut Armanto Witjaksana (2006:96), manfaat akuntansi biaya adalah: 

1. Sebagai informasi dasar dalam menentukan harga jual produk barang dan 

jasa. 

2. Sebagai alat pengendalian manajemen, terutama yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 

3. Sebagai pemasok informasi pada pihak eksternal (misalnya petugas pajak) 

berkenaan dengan seluruh aspek biaya operasi. 

 

2.2. Konsep Biaya 

Setiap perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa memerlukan biaya 

untuk memproduksi dan memasarkannya. Oleh karena itu biaya merupakan faktor 

kunci dalam keputusan penentuan harga jual. Harga jual yang ditentukan harus 

mampu menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dan dapat menghasilkan laba 

yang diinginkan oleh perusahaan. 

Sering kali istilah biaya disatukan dengan beban. Tetapi beban dapat 

didefinisikan sebagai aliran keluar yang terukur dari barang atau jasa, kemudian 

dibandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau dalam arti luas 

semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangkan dari 

pendapatan. 

Informasi biaya dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk mengukur apakah 

pengorbanan yang dilakukan memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dari nilai 

yang diperoleh. Sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil 
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keputusan apakah kegiatan perusahaan akan diteruskan atau dihentikan. Oleh 

sebab itu manajemen perlu mengetahui definisi dan klasifkasi dari biaya. 

(Armanto Witjaksana, 2006:97) 

 

2.2.1. Pengertian Biaya 

Armanto Witjaksana (2006:98) mengemukakan bahwa biaya menjadi beban 

pada saat biaya dapat dikaitkan dengan manfaat sesuai prinsip “matching” antara 

pengorbanan dan manfaat. 

Menurut Darsono (2009:20), dijelaskan bahwa: 

“Biaya adalah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi atau 

memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat 

atau keuntungan dimasa mendatang” 

 

Menurut Mulyadi (2009:8), biaya didefinisikan sebagai berikut: 

“Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi, yang diukur dalam 

satuan uang yang telah terjadi atau yang memungkuntukan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu" 

Kuswadi (2005:21) mendefinisikan biaya adalah semua pengeluaran untuk 

mendapatkan barang atau jasa dari pihak ketiga, baik yang berkaitan dengan usaha 

pokok perusahaan maupun tidak. Menurut Bustami dan Nurlela (2006:38), biaya 

adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah 

terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya 

adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang 
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atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan 

datang bagi organisasi (Hansen dan Mowen dalam Fitriasari dan Kwary (2006:31) 

Menurut Horngren, et al. dalam Adhariani (2008:25), biaya didefinisikan 

sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan (sacrified) atau dilepaskan (forgone) 

untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dalam unit uang 

yang harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Biaya yang 

dibebankan pada produk membantu keputusan penetapan harga dan untuk 

menganalisis bagaimana tingkat profitabilitas produk yang berbeda. 

Dari berbagai pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai biaya, 

yaitu bahwa biaya memiliki pengertian yang berbeda dengan beban. Biaya 

merupakan pengorbanan sumber ekonomi / penurunan hak kekayaan pemilik 

berupa kas atau sesuatu yang dapat diukur dalam satuan uang yang diharapkan 

dapat menghasilkan keuntungan di masa ini dan masa yang akan datang, 

sedangkan beban adalah biaya / pengorbanan yang manfaatnya sudah dinikmati 

karena telah habis dipakai. 

 

2.2.2. Klasifikasi Biaya 

Untuk memudahkan dalam perhitungan dan agar dapat memberikan 

informasi yang lebih akurat, maka biaya diklasifikasikan menjadi beberapa 

bagian. 
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Klasifikasi sendiri dapat diartikan sebagai proses pengelompokkan secara 

sistematis atau keseluruhan elemen yang ada ke dalam golongan-golongan 

tertentu yang lebih ringkas agar dapat memberikan informasi yang lebih berarti / 

penting. Dalam akuntansi biaya dikenal konsep “different costs for different 

purposes”, maka umumnya penggolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang 

hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. 

Mulyadi (2009:15) menggolongkan biaya menurut tujuannya menjadi lima, 

yaitu: 

1. Menurut Objek Pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalkan objek pengeluarannya adalah biaya, bahan 

penolong, maka semua pengeluaran bahan selain bahan baku disebut 

“biaya bahan penolong”. 

2. Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

Fungsi pokok dalam kegiatan-kegiatan perusahaan manufaktur dapat 

digolongkan menjadi fungsi produksi, fungsi pemasaran serta fungsi 

administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur 

biaya dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam rangka 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut 

objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi dibagi 

menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 
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overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

disebut sebagai prime cost, sedangkan overhead pabrik disebut biaya 

konversi (conversion cost) yang merupakan biaya untuk 

mengkonversi / mengubah bahan baku menjadi barang jadi. 

b. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran terjadi dalam rangka melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk, seperti biaya promosi dan biaya angkut. 

c. Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya ini merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan 

produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya gaji bagian 

produksi, pemasaran produk, bagian Akuntansi, biaya gaji bagian 

Humas dan biaya fotokopi. 

3. Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi: 

a. Biaya Langsung 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang 

dibiayai. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Tidak Langsung 

Biaya tidak langsung dalam hubungan dengan produk disebut biaya 

produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik, yaitu tidak 
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berhubungan langsung dengan proses produksi. Contoh biaya ini 

adalah biaya gaji mandor. 

4. Menurut Perilakunya dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume 

Aktivitas 

Biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktifitas dapat 

digolongkan menjadi: 

a. Biaya Variabel (Variable Cost) 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Contoh: biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Semi Variabel (Semi Variable Cost) 

Biaya semi variabel adalah biaya yang perubahannya tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini mengandung unsur 

biaya tetap dan biaya variabel. 

c. Biaya Semi Fixed (Semi Fixed Cost) 

Biaya semi fixed merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 

volume produksi tertentu. 

d. Biaya tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 

volume kegiatan tertentu. 
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5. Menurut Jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi menjadi 2 (dua), antara 

lain: 

a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Pengeluaran modal adalah pengeluaran / biaya yang mempunyai 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada saat terjadinya 

pengeluaran modal ini dibebankan sebagai biaya aktiva dan akan 

dibebankan dalam tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara 

didepresiasi atau diamortisasi. Contohnya pembelian mesin dan 

peralatan. 

b. Pengeluaran Pendapatan (Revenues Expenditure) 

Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang hanya akan 

memberikan manfaat dalam periode akuntansi dimana pengeluaran 

terjadi. Biasanya, pada saat terjadinya pengeluaran langsung 

diperlakukan sebagai biaya. Contohnya mesin atau peralatan yang 

dibeli apabila dikonsumsi akan kehilangan kegunaan dan akan 

menimbulkan penyusutan. Penyusutan ini disebut sebagai pengeluaran 

pendapatan yang akan dilaporkan sebagai beban. 
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2.2.3. Jenis-Jenis Biaya 

Kuswadi (2005:23) mengklasifikasikan pembebanan biaya ke dalam biaya 

langsung dan biaya tidak langsung. 

1. Biaya Langsung 

Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang langsung dibebankan pada 

objek atau produk, misalnya bahan baku langsung, upah tenaga kerja yang 

terlibat langsung dalam proses produksi, biaya iklan, ongkos angkut, dan 

sebagainya. 

2. Biaya Tidak Langsung 

Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang sulit atau tidak 

dapat dibebankan secara langsung dengan unit produksi, misalnya gaji 

pimpinan, gaji mandor, biaya iklan untuk lebih dari satu macam produk, 

dan sebagainya. Biaya tidak langsung disebut juga biaya overhead. 

Kuswadi (2005:24) juga menggolongkan pola perilaku biaya yaitu : 

1. Biaya Tetap 

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak 

berubah dalam rentang waktu tertentu, berapapun besarnya penjualan atau 

produksi perusahaan. 

2. Biaya Variabel 

Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang dalam rentang waktu dan 

sampai batas-batas tertentu jumlahnya berubah-ubah secara proporsional. 
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3. Biaya Semi Variabel 

Biaya semi variabel adalah biaya yang sulit digolongkan ke dalam kedua 

jenis biaya di atas (tidak termasuk ke dalam biaya tetap atau biaya 

variabel). 

Kedua jenis biaya berikut digolongkan pada saat penetapannya dan 

digunakan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian yang terdiri atas (Kuswadi, 

2005:25) : 

1. Biaya yang Ditetapkan (Predetermined Cost) 

Biaya yang ditetapkan adalah biaya yang besarnya telah ditetapkan 

terlebih dahulu berdasarkan analisis masa lalu atau prediksi masa datang. 

Biaya yang ditetapkan dilakukan untuk penyusunan standar dan atau 

anggaran. 

2. Biaya Historis (Historical Cost) 

Biaya historis adalah biaya yang besarnya dihitung setelah ada realisasi. 

 

2.3. Konsep Biaya Produksi 

Salah satu faktor penentu dalam penentu harga jual produk adalah informasi 

biaya produksi, dimana biaya produksi akan berpengaruh terhadap   keputusan 

perusahaan dalam menentukan kuantitas dan kualitas suatu produksi. Selain itu 

dengan adanya biaya produksi, perusahaan dapat mengetahui produk mana yang 

akan menghasilkan laba yang lebih besar dan lebih menguntungkan perusahaan. 
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2.3.1. Pengertian Biaya Produksi 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, dengan kata lain dapat memberikan 

nilai tambah terhadap barang yang diolah, Proses pengolahan bahan baku pada 

perusahaan manufaktur hingga menjadi barang jadi melibatkan secara fisik tenaga 

kerja dan overhead pabrik yang berfungsi mengubah bahan baku yang telah ada 

menjadi barang jadi. Oleh karena itu unsur bahan baku, tenaga kerja, dan 

overhead pabrik merupakan unsur-unsur utama didalam proses produksi. 

Mulyadi (2009:18) mendefinisikan biaya produksi sebagai biaya yang 

terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Biaya 

produksi (production cost) adalah biaya pabrik ditambah dengan harga pokok 

persediaan produk dalam proses awal atau harga pokok produk jadi periode ini 

ditambah dengan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir (Nafarin, 

(2003:26)).  Menurut Hansen dan Mowen dalam Fitriasari dan Kwary (2006:32), 

biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan 

penyediaan jasa. Biaya produksi menurut Bustami dan Nurlela (2006:26) adalah 

biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Wibowo (2008:27) 

mendefinisikan produksi sebagai usaha yang bergerak dalam kegiatan proses 

pengubahan suatu bahan atau barang menjadi bahan atau barang lain yang berbeda 

bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah. 
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2.3.2. Unsur-unsur Biaya Produksi 

Berdasarkan pengertian biaya produksi maka unsur-unsur biaya produksi 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 

(Mulyadi,2009 : 19) 

1. Biaya Bahan Baku Langsung 

Dalam melakukan proses produksi, bahan baku merupakan unsur utama, 

karena bahan baku merupakan unsur pokok dalam melakukan proses 

produksi. Bahan baku yang diolah suatu perusahaan dapat diperoleh dari 

pembelian lokal, impor, atau pengolahan sendiri. Pengertian biaya bahan 

baku merupakan biaya yang jumlahnya relatif sangat besar dalam rangka 

menghasilkan suatu jenis output. Bahan baku yang diolah dalam 

perusahaan industri dapat diperoleh dari pembelian atau pengolahan 

sendiri. 

Contoh bahan baku langsung antara lain: kayu dalam pembuatan 

ukiran, tepung terigu dalam pembuatan roti. 

Apabila perusahaan memperoleh bahan baku dari pembelian maka 

selain harga pembelian juga diperhitungkan unsur-unsur lainnya, antara 

lain, potongan pembelian, biaya angkut bahan baku dan biaya 

penyimpanan Untuk biaya angkut bahan baku perusahaan dapat 

mengalokasikan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli 

dan sebagai unsur biaya overhead pabrik. 
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2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dilakukan oleh karyawan 

untuk mengolah bahan baku yang tersedia menjadi barang jadi/produk. 

Adapun pengertian biaya tenaga kerja menurut Mulyadi (2009:20) adalah: 

"Harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga manusia tersebut.” 

Biaya tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya 

produksi digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung (direct labor) 

dan biaya tenaga kerja tidak langsung (indirect labor). Tenaga kerja 

langsung adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses 

produksi, dan dapat dibebankan secara layak ke produk yang diproduksi. 

Maka, biaya tenaga kerja langsung (direct labor cost) adalah upah atau 

kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang bekerja di 

bagian produksi. 

Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung (indirect labor cost) 

merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang bekerja 

di pabrik tetapi tidak melakukan pekerjaan pengolahan bahan secara 

langsung. 

Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar 

yakni: (l) Gaji dan upah regular yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi 

dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya 

asuransi hari tua; (2) Premi lembur; (3) Biaya-biaya yang berhubungan 

dengan tenaga kerja misalnya tunjangan. 
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3. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku 

langsung dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya yang semuanya 

tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya 

dalam upaya merealisasi pendapatan perusahaan. 

Dalam menentukan biaya overhead pabrik, menurut Mulyadi 

(2009:21) ada 3 cara penggolongan, yaitu; (1) menurut sifatnya; (2) 

menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi; 

(3) menurut hubungannya dengan departemen. 

a. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 

i. Biaya bahan penolong adalah biaya bahan yang tidak menjadi 

produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk 

jadi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok  

produksi tersebut. 

ii. Biaya reparasi dan pemeliharaan yaitu biaya yang dikeluarkan 

untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan yang berupa biaya 

suku cadang (spare parts), biaya bahan habis pakai (factory 

supplies), dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan 

untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, 

perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan ekuipmen, 

kendaraan, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan 

pabrik. 
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iii. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja 

pabrik yang upahnya tidak diperhitungkan secara langsung 

terhadap barang yang diproduksi. Biaya ini dapat berupa upah, 

tunjangan, dan biaya kesejahteraan lainnya. 

iv. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap 

yaitu suatu biaya yang ditetapkan atas masa manfaat suatu aktiva 

tetap. Biaya ini biasanya berupa penyusutan atas suatu nilai dari 

masa manfaat aktiva tersebut misalnya penyusutan mesin pabrik, 

penyusutan bangunan, penyusutan kendaraan. 

v. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu yaitu suatu 

biaya yang mempunyai periode tertentu misalnya biaya asuransi. 

vi. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran uang tunai yaitu suatu biaya yang diserahkan kepada 

pihak lain atas penggunaan suatu fasilitas tertentu yang 

diperlukan dalam melaksanakan proses produksi misalnya biaya 

listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. 

b. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam 

hubungan dengan perubahan volume produksi 

i. Biaya overhead pabrik variabel yaitu biaya overhead pabrik yang 

berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

ii. Biaya overhead pabrik tetap yaitu biaya pabrik yang tidak 

berubah searah dengan perubahan volume kegiatan tertentu. 
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iii. Biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead 

pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. 

c. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan 

departemen 

i. Biaya overhead pabrik langsung yaitu biaya overhead pabrik 

yang terjadi dalam suatu departemen tertentu yang manfaatnya 

hanya dinikmati oleh departemen yang bersangkutan. 

ii. Biaya overhead pabrik tidak langsung yaitu biaya overhead 

pabrik yang manfaatnya dapat dinikmati oleh departemen yang 

bersangkutan. 

 

2.3.3. Jenis-jenis Biaya Produksi 

Menurut Nafarin (2003:28), dalam suatu produksi terdapat unsur harga 

pokok produk berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut 

dengan biaya utama (prime cost). Biaya utama adalah biaya yang langsung 

berhubungan dengan produk. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik disebut biaya konversi (conversion cost). Biaya konversi adalah biaya 

untuk mengubah bahan baku menjadi produk. 

 

 



27 

 

Menurut Garrison et al. dalam Nuri Hinduan (2008:52), kebanyakan 

perusahaan manufaktur membagi biaya produksi ke dalam tiga kategori besar: 

1. Bahan Langsung 

Bahan langsung (direct material) adalah bahan yang menjadi bagian tak 

terpisahkan dari produk jadi, dan dapat ditelusuri secara fisik dan mudah 

ke produk tersebut. 

2. Tenaga Kerja Langsung 

Istilah tenaga kerja langsung (direct labor) digunakan untuk biaya tenaga 

kerja yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi. 

3. Overhead Pabrik 

Overhead pabrik (manufacturing overhead) elemen ketiga biaya produksi 

mencakup seluruh biaya produksi yang tidak termasuk dalam bahan 

langsung dan tenaga kerja langsung. 

 

2.4. Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan 

harga pokok perusahaan manufaktur. Harga pokok produksi dikeluarkan untuk 

tujuan mendapatkan barang dagangan atau menghasilkan produk jadi karena harga 

pokok produksi terjadi dalam usaha mendapatkan aktiva maka pengeluaran 

tersebut membentuk harga perolehan atau laba. Harga pokok penjualan dalam 

perusahaan manufaktur baru dapat dihitung apabila harga pokok produksinya 

sudah diketahui. Untuk memperoleh nilai harga pokok produksi tentunya kita 

harus mengumpulkan dan menyeleksi biaya-biaya apa saja yang termasuk 
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kedalamnya. Setelah semua biaya terkumpul baru kita dapat memperhitungkan 

berapa besarnya harga pokok produksi sesuai dengan ketentuan yang ada 

(Bustami, 2010 : 49 ). 

 

2.4.1. Pengertian Harga Pokok Produksi 

Pengertian harga pokok produksi menurut Bustami (2010:49), harga pokok 

produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk 

dalam proses awal dan dikurang persediaan produk dalam proses akhir. 

Menurut Carter dalam Krista (2009:40), harga pokok produksi didefinisikan 

sebagai jumlah dari tiga elemen biaya: bahan baku langsung, tenaga kerja lagsung, 

dan tenaga kerja tidak langsung. 

Kieso (2008:835), mendefinisikan harga pokok sebagai “Total cost of work 

in process less the cost the ending work in process inventory” 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harga pokok 

produksi adalah pengeluaran biaya-biaya dalam proses produksi mulai dari bahan 

baku sampai menjadi barang jadi. Berikut ilustrasi bagaimana cara menghitung 

harga pokok produksi yang disajikan secara lengkap. 
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Gambar 2.2: Bagan Perhitungan Harga Pokok Produksi 

OLSEN MANUFACTURING COMPANY 

Cost of Goods Manufactured Schedule 

For the Year Ended December 31, 200X 

        Work in process, Januari 1 

    

  

Direct material 

     

Rp xxx 

Raw Materials Inventory, Januari 1 

 

Rp xxx 

 

  

  

Add: Raw material 

purchases 

 

Rp xxx 

 

  

 

Total raw materials available for 

use 

 

Rp xxx 

 

  

  

Less: Raw material 

inventory Dec Rp xxx 

 

  

Direct material used 

    

Rp xxx   

Direct labour 

    

Rp xxx   

Manufacturing overhead 

    

  

  Indirect labor 

  

Rp xxx 

 

  

  Factory repairs 

  

Rp xxx 

 

  

  Factory utilities 

  

Rp xxx 

 

  

  Factory depreciation 

 

Rp xxx 

 

  

  

Factory 

Insurance 

  

Rp xxx 

 

  

Total manufacturing overhead 

   

Rp xxx   

Total current manufacturing costs 

   

Rp xxx 

Total cost of work in process 

    

Rp xxx 

  

Less: Work in process, 

Dec 31 

  

Rp xxx 

Cost of goods manufactured         Rp xxx 

Sumber: Kieso (2008:836) 
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2.4.2. Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Dua cara yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi yaitu 

metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses (Mulyadi 2009:28) . 

1. Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Costing) 

Harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk 

dimana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa 

secara terpisah dan setiap pesanan kontrak dapat dipisahkan identitasnya. 

Metode harga pokok pesanan biasanya digunakan oleh perusahaan-

perusahaan yang membuat produksinya berdasarkan pesanan, bentuk dan 

kualitas produk dibuat sesuai keinginan pemesan seperti industri pesawat 

terbang, industri percetakan, industri mebel, dan industri mesin pesanan. 

Karakteristik metode harga pokok pesanan  

a. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan 

pesanan berpengaruh terhadap pengumpulan biaya produksinya. 

metode pengumpulan biaya produksi dengan metode full costing yang 

digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

b. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan 

spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga 

pokok produksinya secara individual. 

c. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan 

produk menjadi dua kelompok berikut ini: biaya produksi langsung 

dan biaya produksi tidak langsung. 
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d. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung sedangkan biaya produksi tidak langsung 

disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. 

e. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok 

produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya 

terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam 

harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 

f. Harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai 

diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang 

dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. 

2. Metode Harga Pokok Proses (Process Costing) 

Dalam penentuan biaya proses, semua biaya yang dibebankan ke setiap 

departemen produksi dapat diikhtisarkan dalam laporan biaya produksi 

untuk masing-masing departemen. Ada lima langkah yang perlu dilakukan 

untuk metode harga pokok proses. 

a. Mengidentifikasi masing-masing pusat pengolahan. 

b. Mengakumulasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead pabrik untuk masing-masing pengolahan yang terpisah 

selama beberapa periode tertentu. 

c. Mengukur kekuatan masing-masing pusat pengolahan yang terpisah 

yang dinyatakan dalam satuan produksi ekuivalen. 
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d. Membagi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead 

pabrik dengan satuan ekuivalen untuk mendapatkan harga pokok 

produksi satuan masing-masing pusat pengolahan yang terpisah. 

e. Menjumlahkan harga pokok satuan masing-masing pusat pengolahan 

yang terpisah untuk mendapatkan total harga pokok suatu produk 

yang sudah jadi sepenuhnya. 

 

2.4.3. Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Metode perhitungan biaya produksi adalah suatu cara memperhitungkan 

unsur-unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Dalam 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat dua 

pendekataan yaitu full costing dan variable costing. 

1. Metode Variable Costing 

Pengertian variable costing menurut Mulyadi (2009:29) adalah: 

"Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi 

yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke 

dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel.” 

 

Unsur-unsur harga pokok produksi menurut metode variable 

costing tersusun sebagai berikut: 

Biaya Bahan Baku   xxx 

Biaya tenaga kerja   xxx 

Biaya overhead pabrik  xxx 

Harga pokok produksi  xxx 
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Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam 

penentuan harga pokok produksinya, pada akhir periode akuntansi 

dilakukan perhitungan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang 

dibebankan kepada produk. selisih biaya overhead pabrik yang terjadi 

disebut selisih pengeluaran variabel. 

2. Metode Full Costing 

Pengertian metode full costing menurut Mulyadi (2009:30) adalah: 

“Metode full costing adalah metode penentuan biaya produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yang terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik 

variabel maupun tetap." 

 

Menurut metode full costing, harga pokok produksi terdiri dari 

semua unsur biaya produksi: 

Biaya Bahan Baku    xxx 

Biaya tenaga kerja langsung   xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  xxx 

Biaya overhead pabrik tetap   xxx 

Harga pokok produksi   xxx 

Jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam harga 

pokok produksinya, pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan 

selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Selisih 

biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi dua macam selisih yaitu 

selisih anggaran dan selisih kapasitas. 
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Selisih anggaran terjadi apabila terdapat perbedaan antara biaya 

yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang sebenarnya 

dikeluarkan menurut anggaran. 

Selisih kapasitas disebabkan karena tidak dipakainya atau 

dilarnpauinya kapasitas yang dianggarkan. Jumlah selisih kapasitas 

merupakan perbedaan antara biaya overhead pabrik tetap yang 

dianggarkan dengan biaya overhead tetap yang dibebankan kepada 

produk. 

 

2.5. Harga Jual 

Menurut Mulyadi (2009:31) tujuan akhir dari perhitungan biaya produksi 

adalah untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan. Penetapan harga 

merupakan salah satu keputusan sulit yang dihadapi oleh perusahaan, karena jika 

perhitungan biayanya tidak akurat, maka akan berdampak pada penetapan harga 

jual yang tidak tepat dan kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan. 

2.5.1. Pengertian Harga Jual 

Harga jual merupakan nilai dari suatu produk barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang diperoleh dari penjumlahan seluruh biaya-biaya 

(produksi dan non produksi) ditambah dengan presentase keuntungan yang 

diinginkan oleh perusahaan. 
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2.5.2. Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, penetapan harga merupakan 

salah satu keputusan penting dan sulit dihadapi oleh perusahaan dan berkaitan 

dengan seluruh aspek kegiatan perusahaan. Penetapan harga jual yang kurang 

tepat, akan berpengaruh pada volume penjualan dan jumlah konsumen. Jika harga 

jual terlalu tinggi, maka jumlah konsumen dan volume penjualan produk akan 

berkurang, namun bukan berarti perusahaan harus menetapkan harga jual yang 

terlalu rendah tanpa memperhatikan biaya-biaya yang terjadi dan keuntungan 

yang diharapkan ( Mulyadi, 2009: 32) . 

 

2.5.3. Penetapan Harga Jual 

Penetapan harga jual barang atau jasa merupakan salah satu jenis 

pengambilan keputusan yang penting. Cara penentuan harga jual tersebut disebut 

pendekatan “Cost-Plus” (Cost-Plus Approach). 

Ada tiga konsep yang dapat digunakan ntuk menentukan harga jual dengan 

pendekatan ini, diantaranya ( Mulyadi, 2009 :34 ) : 

1. Konsep Biaya Total 

Berdasarkan konsep ini, harga jual ditentukan dari biaya total, yaitu 

penjumahan dari biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi 
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umum, dan jumlah laba yang diinginkan oleh perusahaan, atau dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

            
                                        

               
 

Pengertian markup dalam konsep ini adalah laba yang diinginkan 

(desired profit). 

2. Konsep Biaya Produk 

Berdasarkan konsep biaya produk, harga jual ditentukan dari biaya 

produksi ditambah dengan markup. 

Harga Jual = Biaya Produksi + Markup 

Pengertian markup disini adalah laba yang dikehendaki ditambah 

dengan biaya pemasaran serta biaya administrasi umum. 

        
                                           

              
 

3. Konsep Biaya Variabel 

Dalam konsep yang disebut dengan contribution approach ini, harga jual 

ditentukan dari biaya variabel (biaya produksi variabel, biaya pemasaran 

variabel dan biaya administrasi umum variabel) ditambah dengan markup. 

Harga Jual = Biaya Variabel + Markup 

Pengertian markup dalam konsep ini adalah laba yang diinginkan 

ditambah semua biaya yang bersifat tetap. 

Markup = Laba yang Diinginkan + B.Produksi Tetap + 

B.Pemasaran Tetap + B. Administrasi Umum Tetap 

 


