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BAB II 

  BAHAN RUJUKAN 

 

 

2.1 Biaya 

2.1.1 Pengertian Biaya 

 Biaya merupakan faktor penting dalam menentukan harga pokok, karena 

dalam kegiatan operasi suatu perusahaan untuk menghasilkan produk harus 

mengeluarkan biaya, baik berupa barang maupun jasa. 

Pengertian biaya menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah 

(2012, hal. 22)mendefinisikan biaya adalah : 

“Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan 

untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan 

datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi.” 

 Sedangkan definisi lain menurutMulyadi (2009, hal. 8), bahwa 

biayaadalah : 

 “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam 

satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan tertentu.” 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa biaya 

adalah nilai pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang 

untuk memperoleh barang atau jasa yang telah terjadi dan berguna untuk masa 

yang akan datang guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu peningkatan laba. 

 

 

2.1.2 Objek Biaya 

 Objek biaya (cost object) merupakan suatu item atau aktivitas dasar yang 

digunakan untuk melakukan perhitungan biaya.Produk,produksi, departemen, 

divisi, dan lain-lainnya merupakan beberapa aktivitas yang bisa dijadikan sebagai 

objek biaya. 
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 MenurutBastian Bustami dan Nurlela (2009, hal. 8)menjelaskan bahwa 

objek biaya yaitu : 

“Objek biaya adalah tempat dimana biaya atau aktivitas 
diakumulasikan atau diukur.Unsur aktivitas-aktivita s yang dapat 
dijadikan sebagai objek biaya adalah produk, produksi, departemen, 
devisi, bacth dari unit-unit sejenis, lini produk, kontrak, pesanan 
pelanggan, proyek, proses, dan tujuan strategi.” 

Objek biaya dapatdigunakan untuk pengukuran biaya tergantung kepada 

kemampuan menelusuri biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dilakukan agar 

dapat membedakan biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam menentukan 

seberapa objektif biaya tersebut yang dapat diandalkan dan seberapa berartinya 

ukuran biaya yang dihasilkan.  

 

 

2.1.3 Penggolongan Biaya 

 Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang 

digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini 

sesuai dengan tujuan apa informasi biaya tersebut digunakan, karena dalam 

akuntansi biaya dikenal konsep: “different costs for different purposes” artinya 

berbeda biaya berbeda tujuan. 

 Pengertian penggolongan biaya dalam arti sempit menurut Bastian 

Bustami dan Nurlela (2009, hal. 12)adalah : 

“ Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses 
pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen 
biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih 
ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan 
penting.” 

 Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009, hal. 12)biaya dapat 

digolongkan sebagai berikut : 

1. Biaya Dalam Hubungan dengan Produk 

Biaya dalam hubungan dengan produk dapat dikelompokkan menjadi 

biaya Produksi dan biaya Non Produksi. 
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a. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi 

terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk 

yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, 

dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. 

1) Biaya bahan baku langsung 

Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat 

ditelusuri langsung kepada produk selesai. Contoh : Kain dalam 

pembuatan pakaian. 

2) Tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam 

merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai 

dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk 

selesai..Contoh : Tukang jahit, bordir, pembuatan pola dalam 

pembuatan pakaian. 

3) Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan bakulangsung 

dan tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah 

bahan menjadi produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri 

secara langsung kepada produk selesai. Biaya overhead dapat 

dikelompokkan menjadi elemen : 

a) Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong) 

Bahan tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam 

penyelesaian produk tetapi pemakaiannya relative lebih kecil 

dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsun kepada 

produk selesai.Contoh : Asesoris pakaian. 

b) Tenaga kerja tidak langsung 

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang 

membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak 
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dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai.Contoh : 

Gaji satpam pabrik. 

c) Biaya tidak langsung lainnya 

Biaya tidak langsung lain adalah biaya selain bahan tidak 

langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu 

dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri 

langsung kepada produk selesai. Contoh :Sewa pabrik. 

Dua dari tiga unsur utama biaya produksi dapat digolongkan secara 

terminologi biaya sebagai berikut : 

1) Biaya utama 

Biaya utama adalah gabungan antara biaya bahan baku langsung 

dan biaya tenaga kerja langsung. 

2) Biaya konversi 

Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk merubah 

bahan baku langsung menjadi produk selesai. Biaya ini 

merupakan gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik. 

b. Biaya Non Produksi 

Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan 

proses produksi. Biaya non produksi ini disebut dengan biaya 

komersial atau biaya operasi.Biaya komersial atau operasi ini juga 

digolongkan sebagai biaya periode yaitu biaya-biaya yang dapat 

dihubungkan dengan interval waktu. Biaya ini dapat dikelompokkan 

menjadi elemen : 

1) Beban pemasaran 

Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang 

dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke tangan 

konsumen.Contoh : Beban iklan. 

2) Beban administrasi 

Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam 

hubungan dengan kegiatan penentu kebijakkan, pengarahan, 
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pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien.Contoh : Gaji administrasi 

kantor. 

3) Beban keuangan 

Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi keuangan.Contoh : Beban bunga. 

2. Biaya Dalam Hubungan dengan Volume Produksi 

Biaya dalam hubungan dengan volume biaya atau perilaku biaya dapat 

dikelompokkan menjadi elemen : 

a. Biaya variable  

Biaya variable adalah biaya yang berubah sebanding dengan 

perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per-

unit tetap.Contoh :Perlengkapan. 

b. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam 

rentang relevan tertentu, tetapi secara perunit berubah.Contoh : 

Penyusutan jika menggunakan metode garis lurus. 

c. Biaya semi 

Biaya semi adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan 

mengandung unsur variable. Biaya semi ini dapat dikelompokkan 

dalam dua elemen biaya, yaitu : 

1) Biaya semi variable 

Biaya semi variable adalah biaya di dalamnya mengandung unsur 

tetap dan memperlihatkan karakter tetap dan variable.Contoh : 

Biaya listrik. 

2) Biaya semi tetap 

Biaya semi tetap adalah biaya yang berubah dan volume secara 

bertahap.Contoh : Gaji penyelia. 
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3. Biaya Dalam Hubungan dengan Departemen Produksi 

Perusahaan pabrik dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan 

berbagai nama seperti; departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja 

yang dapat digunakan dalam mengelompokkan biaya menjadi : 

a. Biaya langsung departemen 

Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara 

langsung ke departemen bersangkutan.Contoh : Gaji mandor pabrik 

yang digunakan oleh departemen bersangkutan merupakan biaya 

langsung bagi departemen. 

b. Biaya tidak langsung departemen 

Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat 

ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan.Contoh : 

Biaya penyusutan dan biaya asuransi merupakan biaya yang 

manfaatnya digunakan secara bersama oleh masing-masing 

departemen, oleh karena itu biaya tersebut merupakan biaya tidak 

langsung departemen. 

4. Biaya Dalam Hubungan dengan Periode Waktu 

Dalam hubungannya dengan periode waktu biaya dapat dikelompokkan 

menjadi biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. 

a. Biaya pengeluaran modal 

Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang 

panjang dan dilaporkan sebagai aktiva.Contoh : Pembelian mesin dan 

peralatan. 

b. Biaya pengeluaran pendapatan 

Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan 

manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban.Contoh 

: 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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5. Biaya Dalam Hubungannya dengan Pengambilan Keputusan 

Biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi 

biaya relevan dan biaya tidak relevan. 

a. Biaya relevan 

Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam 

beberapa alternative yang berbeda. Biaya relevan terdiri dari : 

1) Biaya diferensial 

Biaya diferensial adalah selisih biaya atau biaya yang berbeda 

dalam beberapa alternatif pilihan.Biaya diferensial disebut juga 

dengan biaya marginal atau biaya incremental. 

2) Biaya kesempatan 

Biaya kesempatan adalah kesempatan yang dikorbankan dalam 

memilih suatu alternatif. 

3) Biaya tersamar 

Biaya tersamar adalah biaya yang tidak kelihatan dalam catatan 

akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

4) Biaya nyata  

Biaya nyata adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat 

memilih suatu alternatif. 

5) Biaya yang dapat dilacak 

Biaya dapat dilacak adalah biaya yang dapat dilacak kepada 

produk selesai. 

b. Biaya tidak relevan 

Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak 

mempengaruhi keputusan apa pun. Biaya tidak relevan dapat 

dikelompokkan menjadi elemen : 

1) Biaya masa lalu 

Biaya masa lalu atau biaya histori adalah biaya yang sudah 

dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apa pun. 

Contoh : Pembelian mesin. 
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2) Biaya terbenam 

Biaya terbenam adalah biaya yang tidak dapat kembali.Contoh : 

Kelebihan nilai buku atas nilai sisa, supervisor pabrik dan 

penyusutan bangunan. 

 

 

2.2 Biaya Produksi 

 Perusahaan manufaktur pada dasarnya memiliki sifat untuk melakukan 

sebuah proses dari bahan baku mentah menjadi produk jadi. Dalam pembuatan 

produk di perusahaan manufaktur dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok 

biaya yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi terbagi 

menjadi dua yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. 

Biaya produksi langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara 

langsung ketika proses pengelolaan bahan baku menjadi  barang jadi. Sedangkan 

biaya produksi tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

keperluan non produksi seperti pemasaran dan administrasi. Dalam proses 

tersebut pihak manajemen perlu mencatat setiap biaya yang dikeluarkan dalam 

setiap tahap pengelolaan bahan baku, sehingga menghasilkan informasi biaya 

produksi akurat yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk. 

 

 

2.2.1 Pengertian Biaya Produksi 

 Dalam suatu kegiatan perusahaan untuk mengolah bahan baku mentah 

menjadi produk jadi akan menimbulkan biaya yang akan dikeluarkan pada saat 

proses produksi. 

 Menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah(2012, hal. 

42)penjelasan mengenai biaya produksi adalah sebagai berikut : 

“Biaya produksi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan 

kegiatan manufaktur atau memproduksi suatu barang terdiri atas bahan 

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik.” 
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Menurut Bastian Bustami dan Nurlela(2009, hal. 12)menjelaskan bahwa 

biaya produksi sebagai berikut : 

“Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi 
terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya 
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya 
produk yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu 
produk, dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan.” 

 Sedangkan menurut R.A Supriyono (2011, hal. 19)juga mengemukakan 

bahwa : 

“Biaya produksi yaitu  semua biaya yang berhubungan dengan fungsi 

produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai.” 

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya produksi adalah 

biaya-biaya yang terjadi dalam proses pengelolaan bahan baku menjadi produk 

jadi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead 

pabrik. 

 

 

2.2.2 Unsur – Unsur Biaya Produksi 

 Berdasarkan pengertian diatas, biaya produksi dibagi menjadi tiga 

komponen, yaitu: biaya bahan baku langsung (direct material cost), biaya tenaga 

kerja langsung (direct labour cost), dan biaya overheadpabrik (factory overhead 

cost). Bahan baku dan tenaga kerja keduanya disebut biaya utama (prime cost). 

1. Biaya Bahan Baku Langsung (direct material cost) 

Biaya bahan baku merupakan unsur yang paling dibutuhkan dalam 

melakukan proses produksi karena bahan baku adalah unsur utama dalam 

menghasilkan produk selesai dan pemakaiannya dapat diidentifikasi secara 

langsung. 

Pengertian biaya bahan baku langsung menurut Blocher, Stout, dan 

Cokins (2011, hal. 108)adalah sebagai berikut : 

“Biaya bahan baku langsung (direct material cost) adalah biaya bahan 
baku pada produk atau objek biaya lainnya (dikurangi diskon 
pembelian tetapi ditambah beban angkut dan yang terkait) dan 
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biasanya juga termasuk penyisihan yang wajar untuk unit barang sisa 
dan cacat.” 
Sedangkan pengertian biaya bahan baku langsung menurut Bastian 

Bustami dan Nurlela (2009, hal. 12)adalah : 

“Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat 

ditelusuri langsung kepada produk selesai.” 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya bahan baku 

merupakan unsur yang paling penting dalam melakukan proses produksi yang 

identitasnya dapat dilacak dan ditelusuri dengan mudah pada barang jadi. 

Selain biaya bahan baku dalam melaksanakan proses produksi, perusahaan 

juga memerlukan yang namanya bahan penolong atau bahan pembantu sebagai 

bahan yang diolah menjadi bagian produk selesai yang pemakaiannya relatif 

lebih kecil dan tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk selesai. 

Pengertian biaya bahan penolong menurut Mulyadi (2009, hal. 194)yaitu 

sebagai berikut :  

“Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk 
jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi 
nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi 
tersebut.” 
Dalam melakukan pembelian bahan baku, harga yang diperoleh untuk 

mendapatkan bahan baku yang satu dengan bahan baku yang lain berbeda 

sehingga menyebabkan harga pokok per unit persediaan bahan baku digudang 

berbeda satu sama lainnya meskipun jenis bahan baku tersebut  sama. 

Karena perbedaan harga pokok per unit yang tersedia di gudang atas 

persediaan bahan baku maka pihak manajemen perusahaan harus berupaya 

mengatasi masalah penentuan harga pokok per unit tersebut sehingga 

perusahaan tidak akan mengalami kerugian apabila bahan baku tersebut akan 

digunakan dalam melakukan proses produksi. 

Menurut Mulyadi (2009, hal. 290)dalam mengatasi masalah yang dihadapi 

pihak manajemen dapat dilakukan beberapa metode yang terdiri dari : 
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a. Metode Identifikasi Khusus (Specific Identification Method) 

Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus 

diberi tanda harga pokok per unit, harus dipisahkan penyimpanannya, 

dan diberi tanda pada harga berapa bahan baku tersebut dibeli. 

Dengan demikian, tiap jenis bahan baku yang ada digudang dapat 

diketahui identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan 

baku dapat diketahui harga pokok per satuannya secara tepat. 

Metode ini merupakan metode paling teliti dalam menentukan harga 

pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Namun, 

dalam metode ini kesulitan yang timbul terletak dalam penyimpanan 

bahan baku digudang, karena bahan baku tersebut harus disimpan 

secara terpisah untuk identifikasi pada saat pemakaiannya nanti. 

b. Metode FIFO (First-in First-out Method) 

Pada metode ini, dalam menentukan biaya bahan baku per unit 

ditentukan berdasarkan anggapan aliran biaya tidak harus sesuai 

dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Untuk menentukan 

biaya bahan baku, maka harga pokok bahan baku per unit yang 

pertama kali masuk gudang akan digunakan untuk proses produksi. 

c. Metode LIFO (Last-in First-out Method) 

Berbeda dengan metode FIFO, metode LIFO menggunakan anggapan 

bahwa harga pokok per satuan bahan baku yang terakhir masuk dalam 

persediaan gudang akan dipakai untuk menentukan harga pokok bahan 

baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. 

d. Metode Rata-Rata Bergerak (Moving Average Method) 

Metode ini sering disebut sebagai metode rata-rata tertimbang, karena 

setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok persatuannya berbeda 

dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada digudang, maka 

harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata per satuan yang 

baru. Persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok 

rata-ratanya, dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah 

satuannya.  
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e. Metode Biaya Standar (Standard Cost Method) 

Bahan baku yang dibeli harus dicatat dalam kartu persediaan sebesar 

harga standar (standard price) yang telah ditetapkan oleh pangsa 

pasar. Harga standar adalah harga taksiran yang mencerminkan harga 

yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Harga standar 

merupakan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu. 

f. Metode Rata-Rata Harga Pokok Bahan Baku pada Akhir Bulan 

Pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok  rata-rata per 

satuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada digudang. Harga 

pokok ini akan dipergunakan untuk menghitung harga pokok bahan 

baku yang dipakai untuk proses produksi pada bulan berikutnya. 

Dalam melakukan proses produksi, cenderung terjadi masalah-masalah 

yang berhubungan dengan bahan baku. Pihak manajemen dituntut untuk dapat 

mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan baku tersebut. 

Menurut Mulyadi (2009, hal. 298)masalah-masalah khusus yang berhubungan 

dengan bahan baku tersebut adalah : 

a. Sisa Bahan (Scrap Materials) 

Di dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi 

bagian produk jadi. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses 

pengerjaannya disebut sisa bahan. Perlakuan terhadap sisa bahan 

tergantung dari harga jual sisa bahan itu sendiri.  

Jika harga jual sisa bahan rendah, biasanya tidak dilakukan pencatatan 

jumlah dan harganya sampai saat penjualannya. Tetapi jika harga jual 

sisa bahan tinggi, perlu dicatat jumlah dan harga jual sisa bahan 

tersebut dalam kartu persediaan pada saat sisa bahan diserahkan oleh 

bagian produksi ke bagian gudang. Hasil penjualan sisa bahan dapat 

diperlakukan sebagai : 

1) Pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang 

menghasilkan sisa bahan tersebut. 

2) Pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya 

terjadi. 
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3) Penghasilan di luar usaha (other income). 

b. Produk Rusak (Spoiled Goods) 

Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang 

telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi 

produk yang baik. Produk rusak berbeda dengan sisa bahan karena 

sisa bahan merupakan bahan yang mengalami kerusakan dalam proses 

produksi, sehingga belum sempat menjadi produk, sedangkan produk 

rusak merupakan produk yang telah menyerap biaya bahan, biaya 

tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 

c. Produk Cacat (Defective Goods) 

Produk cacat adalah 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. 

 

 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung(Direct Labour Cost) 

Biaya tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya produksi 

digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak 

langsung. Tenaga kerja adalah usaha fisik yang dilakukan karyawan untuk 

mengolah bahan baku yang tersedia menjadi barang jadi. 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009, hal. 12) biaya tenaga kerja 

langsung adalah : 

“Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam 

merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat 

ditelusuri secara langsung kepada produk selesai.” 

Sedangkan biaya tenaga tidak langsung menurut Bastian Bustami dan 

Nurlela (2009, hal. 13)adalah : 

 “Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu 

dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung 

kepada produk selesai.” 
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Dari pengertian biaya tenaga kerja tersebut, menurut Mulyadi (2009, hal. 

321)biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam tiga golongan yaitu terdiri atas : 

a. Gaji dan upah 

Dalam menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data 

jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Ada berbagai 

macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan, salah 

satunya adalah dengan mengalikan tarif upah dengan jam kerja 

karyawan sehingga diperoleh besarnya biaya gaji dan upah yang harus 

dibayarkan pihak perusahaan. 

1) Insentif 

Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan 

memberikan insentif kepada karyawan agardapat bekerja lebih 

baik. Insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil yang 

diproduksi atau kombinasi diantara keduanya. Ada beberapa cara 

pemberian insentif : 

a) Insentif satuan dengan jam minimum (StraightPiecework 

with a Guaranted Hourly Minimum plan). 

Karyawan dibayar atas dasar tarif per-jam untuk 

menghasilkan jumlah satuan keluaran (output) standar. Untuk 

hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, 

karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah 

kelebihan satuan keluaran diatas standar kali tarif upah per 

satuan. Tarif upah persatuan dihitung dengan cara membagi 

upah standar per jam dengan satuan keluaran standar per jam. 

b) Taylor differential piece rate plan 

Cara pemberian insentif ini adalah semacam straight piece 

rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah 

keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk 

jumlah keluaran tinggi per jam. 
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b. Premi Lembur 

Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu 

minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi 

lembur. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung atas alasan-

alasan terjadinya lembur tersebut. Premi lembur dapat ditambahkan 

pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau 

departemen tempat terjadinya lembur tersebut.Perlakuan ini dapat 

dibenarkan bila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan 

pelanggan/pemesanan mau menerima beban tambahan karena lembur 

tersebut. 

c. Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Tenaga Kerja (Labor 

Related Costs) 

1) Set Up Time 

Seringkali terjadi pada sebuah pabrik yang memerlukan waktu 

dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula 

produksi (set up time). Ada tiga cara perlakuan terhadap biaya 

pemula produksi, yaitu : 

a) Dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja 

b) Dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik 

c) Dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan 

2) Waktu menggangur (Idle Time) 

Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan, 

kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini 

menimbulkan waktu menggangur bagi karyawan. Biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama waktu menggangur ini diperlukan 

sebagai unsur biaya overhead pabrik. 
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3. Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead Cost) 

Biaya overhead pabrik adalah biaya tidak langsung yang merupakan salah 

satu komponen dalam melaksanakan proses produksi. Menurut Firdaus 

Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah (2012, hal. 25)pengertian biaya 

overhead pabrik adalah sebagai berikut : 

“Biaya overhead pabrik ( factory overhead cost) adalah semua biaya 

untuk memproduksi suatu produk selain dari bahan langsung dan tenaga 

kerja langsung.” 

Menurut Mulyadi (2009, hal. 193)dalam menentukan biaya overhead 

pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara yaitu : 

a. Berdasarkan Sifatnya 

Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik 

dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini : 

1) Biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian 

produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk 

jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga 

pokok produksi tersebut. 

2) Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang 

(spareparts), biaya bahan habis pakai (factory suplies) dan harga 

perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan 

perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik, mesin-mesin dan 

ekuipmen, kendaraan, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk 

keperluan pabrik. 

3) Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang 

upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada 

produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

terdiri dari upah, tunjangan dan biaya kesejahteraan yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. 

4) Biaya yang timbul akibat penilaian terhadap aktiva tetap adalah 

biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, 
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mesin dan ekuipmen, alat kerja, dan aktiva lain yang digunakan di 

pabrik. 

5) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu adalah biaya-

biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan 

ekuipmen, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, 

dan biaya amortisasi kerugian trial-run. 

6) Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran uang tunai adalah biaya reparasi yang diserahkan 

kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN dan sebagainya. 

b. Berdasarkan Perilaku dalam Hubungan dengan Perubahan 

Volume Produksi 

Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam 

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead 

pabrik dapat dibagi menjadi tiga golongan : 

1) Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang 

tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu.  

2) Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik 

yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

3) Biaya overhead pabrik semivariabel adalah biaya overhead pabrik 

yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan 

dan dipecah menjadi dua unsur yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel. 

c. Berdasarkan Hubungannya dengan Departemen 

Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada 

dalam pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi dua 

kelompok : 

1) Biaya overhead pabrik langsung departemen (direct departmental 

overhead expense) adalah biaya overhead pabrik yang terjadi 

dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh 

departemen tersebut. 
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2) Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen (indirect 

departmental overhead expense) adalah biaya overhead pabrik 

yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. 

Biaya overhead pabrik merupakan salah satu unsur dalam biaya produksi. 

Pihak manajemen harus memperhitungkan tarif biaya overhead pabrik yang 

digunakan dalam memproduksi suatu produk. Menurut Mulyadi (2009, hal. 

197)dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik harus melalui tiga tahap 

berikut : 

a. Menyusun Anggaran Biaya Overhead Pabrik  

Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan 

tingkat kegiatan (kapasitas) yang akan dipakai sebagai dasar 

penaksiran biaya overhead pabrik. Ada tiga macam kapasitas yang 

dapt dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead 

pabrik, yaitu : 

1) Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangin dengan 

kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena 

hambatan-hambatan intern perusahaan. Kapasitas teoritis adalah 

kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan 

produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu 

tertentu. 

2) Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk 

memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika 

dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan 

kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor intern 

perusahaan, dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan 

pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. 

3) Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas 

sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun 

yang akan datang. Penggunaan kapasitas sesungguhnya yang 

diharapkan sebagai dasar penentuan tarif biaya overhead pabrik 

mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut : 
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a) Akan berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif 

biaya overhead pabrik dari tahun ke tahun. 

b) Sebagai akibat perubahan yang besar pada tarif biaya 

overhead pabrik dari periode ke periode, maka biaya-biaya 

akibat adanya fasilitas yang menganggur dikapitalisasikan 

dan diperhitungkan dalam harga pokok produksi. 

b. Memilih Dasar Pembebanan Biaya Overhead Pabrik Kepada 

Produk 

Setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya 

adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara 

adil biaya overhead pabrik kepada produk. Ada berbagai macam dasar 

yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik 

kepada produk, diantaranya : 

1) Satuan produk 

2) Biaya bahan baku 

3) Biaya tenaga kerja langsung 

4) Jam tenaga kerja langsung 

5) Jam mesin 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar 

pembebanan yang dipakai adalah : 

1) Harus diperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan 

jumlahnya dalam departemen produksi. 

2) Harus diperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang 

dominan tersebut dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut 

dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. 

c. Menghitung tarif biaya overhead pabrik  

Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran 

ditentukan, dan anggaran biaya overhead pabrik yang disusun, serta 

dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah 

terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik. 
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2.2.3 Metode Pengumpulan Biaya Produksi 

 Proses produksi suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan metode 

harga pokok pesanan (job order cost method) dan harga pokok proses (process 

cost method) 

1. Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Cost Method) 

Metode harga pokok pesanan dapat dilakukan apabila perusahaan 

mendapatkan pesanan akan suatu produk dari pihak luar. Metode harga pokok 

pesanan menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009, hal. 61)adalah : 

“Perhitungan biaya berdasarkan pesanan adalah suatu sistem 

akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, 

kontrak, tumpukan produk atau pesanan pelanggan yang spesifik.” 

Berdasarkan pengertian diatas, untuk menentukan biaya berdasarkan 

pesanan harus dapat diidentifikasi secara terpisah dan terlihat secara terperinci 

dalam kartu biaya pesanan untuk masing-masing pesanan. Dengan informasi 

harga pokok pesanan, manajemen harus dapat mengestimasi biaya secara 

akurat agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dan menghasilkan laba yang 

optimal.Informasi laba atau rugi bruto tiap pesanan diperlukan untuk 

mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non produksi dan 

laba atau rugi bersih yang dihasilkan perusahaan.  

Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban 

keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa 

laporan neraca dan laporan laba rugi. Dalam laporan neraca tersaji harga pokok 

barang belum selesai namun belum diserahkan kepada pemesan dan juga harga 

pokok barang dalam proses yang pada saat pembuatan laporan neraca, pesanan 

tersebut telah dikerjakan dan menyerap biaya namun belum diserahkan. 

2. Metode Harga Pokok Proses (Process Cost Method) 

Metode harga pokok proses dilakukan hanya untuk memenuhi persediaan 

barang yang ada di gudang dan produksi suatu produk dilaksanakan dalam 

kuantitas tertentu tergantung dari kebijakan perusahaan. Menurut Bastian 

Bustami dan Nurlela (2009, hal. 91)metode harga pokok proses adalah : 
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“Penentuan biaya proses adalah suatu metode dimana bahan baku, 
tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau 
departemen. Biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang 
dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan 
ke pusat biaya yang bersangkutan.” 

Menurut Mulyadi (2009, hal. 63)perusahaan yang proses produksinya 

secara massa memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar 

b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama 

c. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah 

produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk 

jangka waktu tertentu. 

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa metode harga pokok proses 

berbeda dengan metode harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi (2009, hal. 

64) perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok 

pesanan terletak pada : 

a. Pengumpulan biaya produksi 

b. Perhitungan harga pokok produksi per satuan  

c. Penggolongan biaya produksi 

d. Unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik 

Perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses harus 

menghitung biaya produksi yang dikeluarkan sehingga dapat mengetahui 

informasi biaya per unit produk. Informasi biaya per unit ini dipergunakan 

sebagai salah satu data dalam mempertimbangkan harga jual produk. 

Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggung jawaban 

keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa 

laporan neraca dan laporan laba rugi. Dalam laporan neraca tersaji harga pokok 

barang belum selesai namun belum diserahkan kepada pemesan dan juga harga 

pokok barang dalam proses yang pada saat pembuatan laporan neraca, pesanan 

tersebut telah dikerjakan dan menyerap biaya namun belum diselesaikan. 
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2.2.4 Metode Perhitungan Biaya Produksi 

 Metode Perhitungan biaya produksi adalah salah satu cara untuk 

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

Dalam memperhitungkan unsur biaya ke dalam harga pokok produksi dapat 

dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

1. Metode Variable Costing 

Menurut Mulyadi (2009, hal. 18) pengertian dari variable costing adalah 

sebagai berikut : 

“ Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok 
produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang 
berperilaku variable ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri 
dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 
overhead pabrik variable.” 
Dengan demikian, unsur-unsur biaya produksi menurut metode variable 

costing adalah sebagai berikut : 

 Biaya bahan baku   xx 

 Biaya tenaga kerja langsung  xx 

 Biaya overhead pabrik variable xx 

  Harga Pokok Produksi xx 

Jika perusahaan menggunakan variable costing di dalam akuntansi biaya 

produksinya, pada akhir periode akuntansi biaya overhead pabrik akan 

dianalisis untuk dipisahkan ke dalam biaya overhead pabrik tetap dan biaya 

overhead pabrik variable. Dengan begitu, manfaat bagi pihak manajemen 

untuk perencanaan laba jangka pendek, pengendalian biaya, dan pembuatan 

keputusan. 

2. Metode Full Costing 

Pengertian full costing menurut Mulyadi (2009, hal. 17)adalah sebagai 

berikut : 

“ Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi 
yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos 
produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 
langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variable 
maupun tetap.” 
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Dengan demikian, unsur-unsur biaya produksi menurut metode full costing 

adalah sebagai berikut : 

  Biaya bahan baku   xx 

  Biaya tenaga kerja langsung  xx 

  Biaya overhead pabrik variable xx 

  Biaya overhead pabrik tetap  xx 

   Harga pokok produksi  xx 

 Jika perusahaan menggunakan full costing di dalam akuntansi biaya 

produksinya, pada akhir periode akuntansi biaya overhead pabrik akan di 

lakukan perhitungan selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada 

produk. 

3. Metode Activity Based Costing (ABC System) 

Menurut Fidaus Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah(2012, hal. 

318)pengertian activity based costing (ABCsystem) adalah sebagai berikut : 

“ ABC ( Activity Based Costing) didefinisikan sebagai suatu sistem 

pendekatan  perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-

aktivitas yang ada di perusahaan.” 

Jika perusahaan menggunakan activity based costing (ABC) didalam 

akuntansi biaya produksinya, maka perusahaan biasanya memilih beberapa 

aktivitas yang merupakan pekerjaan pokok yang dilakukan di departemen yang 

mengonsumspi overhead. 


