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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Akuntansi Biaya  

 Akuntansi biaya melengkapi manajemen menggunakan perangkat 

akuntansi untuk kegiatan perencanaan dan pengendalian, perbaikan mutu dan 

efisiensi serta membuat keputusan rutin maupun keputusan strategi. Dalam hal 

ini  pengumpulan, penyajian, dan analisis informasi dalam kaitannya dengan 

biaya dan manfaat yang sangat membantu manajemen dalam proses 

penyelesaian tugas – tugasnya. 

 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

 Menurut Mulyadi (2009:7) mendefinisikan akuntansi biaya sebagai 

berikut:  

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan 

cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya.” 

 

 Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009:4) menjelaskan bahwa 

akuntansi biaya yaitu sebagai berikut :  

“Akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari 

bagaimana cara mencatat, mengukur dan pelaporan informasi biaya yang 

digunakan. Disamping itu akuntansi biaya juga membahas tentang 

penentuan harga pokok dari suatu produk yang diproduksi dan dijual 

kepada pemesan maupun untuk pasar serta untuk persediaan produk yang 

akan dijual.” 
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 Menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah (2012:17) 

menjelaskan bahwa akuntansi biaya adalah : 

“Akuntansi biaya adalah bidang khusus akuntansi yang berkaitan terutama 

dengan akumulasi dan analisis biaya untuk penentuan harga pokok produk 

yang dihasilkan, serta untuk membantu manajemen dalam perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan.” 

  

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya merupakan 

penentuan harga pokok suatu produk dengan melakukan suatu proses 

pencatatan, penggolongan dan penyajian transaksi biaya secara sistematis serta 

menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. 

 

2.1.2 Tujuan Akuntansi Biaya  

 Tujuan akuntansi biaya yang dikemukakan oleh Mulyadi (2009:7) adalah 

sebagai berikut :  

“Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok yaitu penentuan kos 

produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus.”  

 

 Menurut Mursyidi (2008:11) tujuan akuntansi biaya adalah sebagai 

berikut: 

“Akuntansi biaya merupakan suatu sistem dalam rangka mencapai tujuan 

utama yaitu menentukan harga pokok produksi, mengendalikan biaya, 

memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tertentu.” 

 

 Sedangkan menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah (2012:4) 

akuntansi biaya memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Penentuan harga pokok. 

2. Perencanaan biaya. 
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3. Pengendalian biaya. 

4. Dasar untuk pengambilan keputusan khusus. 

 

2.2 Biaya 

2.2.1 Pengertian Biaya dan Beban  

 Biaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses  

penentuan harga pokok produksi dan harga jual produk. Dalam akuntansi 

dikenal dua yaitu biaya dan beban. 

 Menurut Mursyidi (2008:14)  mengemukakan bahwa pengertian biaya 

dalam arti luas adalah :  

“Biaya merupakan suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau 

harta lainnya untuk mencapai tujuan baik yang dapat dibebankan pada saat 

ini maupun pada saat yang akan datang.” 

 

 Mengenai beban, menurut Mursyidi (2008:14) menyatakan bahwa beban 

mempunyai pengertian sebagai berikut :  

“Beban (expense) adalah biaya yang telah terjadi (experied cost) yang 

dikurangi dari penghasilan atau dibebankan pada periode yang 

bersangkutan dimana pengorbanan terjadi.” 

 

 Pengertian di atas menjelaskan bahwa biaya dan beban mempunyai artian 

yang berbeda. Biaya merupakan pengorbanan yang dikeluarkan yang dapat 

mengurangi kas untuk mencapai tujuan baik dibebankan pada saat ini ataupun 

pada masa yang akan datang sedangkan beban adalah biaya yang telah terjadi 

yang dikurangi dari penghasilan atau dibebankan pada periode bersangkutan 
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dimana pengorbanan terjadi. Jadi berdasarkan perbedaan diatas biaya dan beban 

mempunyai perbedaan masa manfaat. 

 

2.2.2 Klasifikasi Biaya  

 Akuntansi biaya mempunyai tujuan yaitu menyediakan informasi biaya 

yang tepat dan akurat untuk keperluan manajemen sebagai alat yang membantu 

manajemen dalam mengelola perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Untuk menentukan harga pokok secara baik biaya perlu 

digolongkan atau diklasifikasi sehingga dapat dibedakan antara biaya produksi 

dan biaya non produksi.  

 Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009:12) biaya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Biaya Dalam Hubungan Dengan Produk 

Biaya dalam hubungan dengan produk dapat dibagi menjadi dua yaitu 

biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi 

yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead. Biaya produksi ini dapat disebut juga 

dengan biaya produk yaitu biaya – biaya yang dapat dihubungkan 

dengan suatu produk dimana biaya ini merupakan bagian dari 

persediaan , yang terdiri dari : 
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i. Bahan Baku Langsung 

Bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri 

langsung kepada produk selesai. 

ii. Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam 

merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai dan 

dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. 

iii. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead adalah biaya selain biaya bahan baku langsung dan 

biaya tenaga kerja langsung tetapi membantu mengubah bahan 

menjadi produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara 

langsung kepada produk selesai. Biaya overhead dapat dibagikan 

menjadi elemen : 

- Bahan Tidak Langsung (Bahan Penolong atau Pembantu) 

Bahan tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam 

penyelesaian produk tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan 

biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk 

selesai. Contoh : Oli atau minyak pelumas untuk mesin 

produksi. 

- Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang 

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

pengawas pabrik. 

- Biaya Tidak Langsung Lainnya 

Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak 

langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam 

pengolahan produk selesai tetapi tidak dapat ditelusuri kepada 

produk selesai. Contoh : Pajak bumi dan bangunan 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 ini dikelompokan menjadi elemen : 

i. Beban Pemasaran 

Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang 

dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke tangan 

konsumen. Contoh : Beban iklan dan komisi penjualan.  

ii. Beban Administrasi 

Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan 

dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan 

kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien. Contoh : Gaji administrasi kantor. 

iii. Beban Keuangan 

Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan 

fungsi – fungsi keuangan. Contoh : Beban bunga. 
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2. Biaya Dalam Hubungan dengan Volume Produksi 

Biaya dalam hubungan volume biaya atau perilaku biaya dapat 

dikelompokan menjadi elemen : 

a. Biaya Variabel  

Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan 

perubahan volume produksi dalam rentan relevan tetapi secara per 

unit tetap. Contoh : Penyedian bahan baku untuk produksi. 

b. Biaya Tetap  

Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam 

rentan relevan tertentu tetapi secara per unit berubah. Contoh : 

Pembelian mesin untuk produksi. 

c. Biaya Semi   

Biaya semi adalah biaya yang didalamnya mengandung unsur tetap 

dan mengandung unsur variabel. Biaya semi ini dapat dikelompokan 

menjadi dua elemen biaya yaitu : 

- Biaya Semi Variabel 

Biaya semi variabel adalah biaya yang didalamnya mengandung 

unsur tetap dan memperlihatkan karakter tetap dan variabel. 

Contoh : Biaya listrik. 

- Biaya Semi Tetap 

Biaya semi tetap adalah biaya yang berubah dan secara volume 

bertahap. Contoh : Gaji personalia. 
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3. Biaya Dalam Hubungan Dengan Departemen Produksi  

Dalam hubungan dengan departemen produksi dapat dikelompokan 

menjadi elemen :  

a. Biaya Langsung Departemen 

Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara 

langsung ke departemen bersangkutan. Contoh : Gaji mandor yang 

digunakan oleh departemen bersangkutan. 

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.  

4. Biaya Dalam Hubungan Dengan Periode Waktu 

Biaya dalam hubungan bersama periode waktu biaya dapat dikelompokan 

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 dapat dilaporkan sebagai aktiva. Contoh : Pembelian aktiva 

tetap. 
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b. Biaya Pengeluaran Pendapatan  

Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan 

manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. 

Contoh : Beban pemeliharaan dan perbaikan.   

5. Biaya Dalam Hubungan Dengan Pengambilan Keputusan 

Biaya dalam hubungan pengambilan keputusan dapat dikelompokan 

menjadi dua yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. 

a. Biaya Relevan  

Biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang berbeda 

diantara alternatif yang berbeda biaya relevan terdiri dari, sebagai 

berikut : 

i. Biaya Differensial 

Biaya differensial adalah selisih biaya atau biaya yang berbeda 

dalam beberapa alternatif pilihan. Contoh : Pemilihan bahan di 

antara alternatif dan menghasilkan selisih. 

ii. Biaya Kesempatan 

Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya 

yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. 

Contoh : Pemilihan keputusan diantara alternatif dan muncul 

kesempatan yang hilang. 
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iii. Biaya Tersamar 

Biaya tersamar adalah biaya yang tidak dapat terlihat dalam 

catatan akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan. Contoh : Biaya bunga. 

iv. Biaya Nyata  

 Biaya nyata adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat 

memilih suatu alternatif. Contoh : Pemilihan menerima pesanan 

dari luar. 

v. Biaya yang dapat dilacak 

 Biaya yang dapat dilacak adalah biaya yang dapat ditelusuri 

kepada produk selesai. Contoh : Biaya bahan langsung dan tenaga 

kerja langsung. 

b. Biaya Tidak Relevan 

Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak 

mempengaruhi keputusan apapun. Biaya tidak relevan terbagi menjadi 

sebagai berikut : 

i. Biaya Masa Lalu 

Biaya masa lalu adalah biaya yang dikeluarkan tetapi sama sekali 

tidak mempengaruhi keputusan apapun. Contoh : Pembelian 

mesin. 

ii. Biaya Terbenam 

Biaya terbenam adalah biaya yang tidak dapat kembali lagi. 

Contoh : Penyusutan bangunan. 
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2.3 Biaya Produksi  

 Sifat dasar dari perusahaan manufaktur adalah memproses bahan baku 

mentah menjadi produk jadi. Proses tersebut bersangkutan dengan istilah biaya 

produksi, biaya produksi akan selalu ada selama proses produksi itu berjalan. 

Biaya produksi terbagi menjadi dua yaitu biaya produksi langsung dan biaya 

produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung adalah biaya yang ada ketika 

proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi sedangkan biaya produksi 

tidak langsung adalah biaya yang keluar untuk keperluan non produksi seperti  

biaya pemasaran. 

  

2.3.1 Pengertian Biaya Produksi   

 Dalam suatu kegiatan organisasi selalu menimbulkan pengeluaran biaya. 

Biaya produksi adalah biaya yang akan terjadi pada saat proses produksi produk 

atau barang tertentu.  

Menurut Mulyadi (2009:14) menjelaskan bahwa biaya produksi adalah :  

“Biaya produksi merupakan biaya – biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.” 

 

Sedangkan menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009) menyatakan 

bahwa : 

“Biaya produksi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

mentransformasi atau merubah input (masukan) menjadi output 

(keluaran).” 
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2.3.2 Unsur – Unsur Biaya Produksi  

 Unsur – unsur biaya produksi dimulai pada tahap yang berbeda, biaya 

produksi mempunyai tiga elemen didalamnya yaitu : 

1. Bahan Baku 

Bahan baku adalah bahan yang menempel dengan barang jadi yang 

mempunyai nilai relatif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bahan lain 

pembuatan suatu barang jadi. Perhitungan biaya bahan baku : 

Biaya Bahan Baku = Kuantitas bahan per unit x Harga per unit bahan 

baku 

2. Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja langsung adalah karyawan dibagian produksi mempunyai 

pekerjaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Sehingga jika 

pekerjaan tersebut tidak dilakukan maka proses pembuatan barang jadi 

tidak akan selesai. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung berdasarkan 

unit hasil produksi :  

BTKL = Unit Hasil Produksi x Tarif upah per unit produksi 

3. Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan tarif overhead pabrik :  

Tarif FOH = Budget overhead pabrik / Basis kegiatan pada kapasitas 

normal 
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2.4 Biaya Bahan Baku  

 Barang yang dikonsumsi perusahaan dapat digolongkan ke dalam bahan 

(material). Bahan adalah barang yang akan diproses menjadi produk selesai atau 

barang yang akan menjadi produk jadi merupakan bagian dari produk selesai. 

Bahan dapat digolongkan kedalam bahan baku (direct material) dan bahan 

penolong (indirect material).   

1. Bahan baku (direct material) 

Menurut Mulyadi (2009:275) mendefinisikan bahan baku, sebagai berikut:  

“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi.”  

Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh 

dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Contoh bahan 

baku : kayu jati untuk pembuatan meja, kain untuk pembuatan baju, dan 

lain – lain. 

2. Bahan penolong (indirect material) 

Bahan penolong adalah bahan yang diolah menjadi bagian produk selesai 

yang pemakaiannya tidak dapat diikuti jejaknya atau manfaatnya pada 

produk selesai. Contoh : untuk pembuatan meja (plitur, paku, lem). 

  

2.4.1 Karakteristik Bahan Baku  

 Bahan baku adalah bahan dasar yang dikelola menjadi produk selesai. 

Bahan baku dapat dibagi menjadi bahan baku langsung dan bahan baku tidak 

langsung. Ciri bahan baku langsung : 
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1. Mudah ditelusuri ke produk selesai. 

2. Merupakan bahan utama produk selesai 

3. Dapat diidentifikasi langsung ke proses produksi setiap produk.  

Bahan baku tidak langsung adalah selain bahan baku langsung yang digunakan 

dalam proses produksi dan biaya ini di pandang sebagai biaya overhead. 

 

2.4.2 Pembelian Bahan Baku  

 Dalam pembelian bahan baku terdapat lima prosedur yang perlu 

diperlihatkan, yaitu :  

1. Permintaan Pembelian  

Merupakan pesanan tertulis yang ditujukan ke departemen pembelian 

kebutuhan bahan. 

2. Pesanan Pembelian  

Merupakan permintaan tertulis ke supplier bahan yang dikirim oleh 

departemen pembelian. 

3. Penerimaan Bahan  

Merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh departemen penerimaan 

bahan. 

4. Pencatatan Penerimaan Bahan Baku di Bagian Gudang 

Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok 

kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut 

dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang (stock 

card) pada kolom “masuk”. 
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5. Pencatatan Utang yang Timbul dari Pembelian Bahan Baku 

Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian 

pembelian memberikan tanda tangan diatas faktur pembelian sebagai 

persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah memenuhi 

syarat – syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. 

 

2.4.3 Penentuan Biaya Bahan Baku  

2.4.3.1 Metode Penentuan Harga Pokok Bahan Baku  

Dalam satu periode akuntansi sering kali terjadi fluktuasi harga maka 

harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian 

yang lain dan mempunyai harga satuan yang berbeda. Untuk mengatasi masalah 

ini diperlukan berbagai macam metode penentuan harga bahan baku yang 

dipakai dalam produksi (material costing metods), diataranya adalah:  

1. Metode Identifikasi Khusus (specific identification method) 

Setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberikan tanda pada 

harga pokok per satuan. Setiap pembelian bahan baku yang harga per 

satuannya berbeda dengan harga per satuan bahan baku yang sudah ada di 

gudang harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga 

berapa bulan tersebut dibeli. Tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di 

gudang terdapat jenis identitas harga pokoknya sehingga setiap pemakaian 

bahan baku dapat diketahui harga pokok per satuannya secara tepat. 

 

 



22 
 

2. Metode Masuk pertama Keluar Pertama (first in, first out) 

Metode masuk pertama keluar pertama menentukan biaya bahan baku 

dengan anggapan bahwa harga pokok per satuan bahan baku yang pertama 

masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku 

anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku  

dalam produksi. 

3. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (Last-in, First-out Method) 

Metode ini menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam 

produksi dengan anggapan bahwa harga pokok per satuan bahan baku 

yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan 

harga pokok bahan baku yang pertama yang dipakai dalam produksi. 

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

Dalam metode ini persediaan bahan baku yang ada digudang dihitung 

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

jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian harga pokok per satuannya 

berbeda dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada digudang harus 

dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata per satuan yang baru.  

5. Metode Biaya Standar  

Dalam metode ini bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan 

sebesar harga standar (standar price) yaitu harga taksiran yang 

mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan 

datang. Harga standar merupakan harga yang diperkirakan untuk tahunan 
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anggaran tertentu. Pada saat dipakai bahan baku dibebankan kepada 

produk pada harga standar tersebut. 

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

Dalam metode ini pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga 

pokok rata-rata per satuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada 

digudang. Harga pokok rata -rata persatuan ini kemudian digunakan untuk 

menghitung harga pokok bahan baku dipakai dalam produksi  dalam bulan 

berikutnya. 

   

2.4.3.2 Metode Pencatatan Biaya Bahan Baku 

 Ada dua macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam 

produksi : 

1. Metode Mutasi Persediaan (Perpectual Inventory Method) 

Dalam metode ini setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu 

persediaan. Metode mutasi persediaan digunakan dalam perusahaan yang 

harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok 

pesanan. 

2. Metode Persediaan Fisik (Physical Inventory Method) 

Dalam metode ini persediaan fisik hanya tambahan persediaan bahan 

baku dari pembelian yang dicatat. Metode ini digunakan dalam 

penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok 

produksinya dengan metode harga pokok proses. 
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2.5 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja yang langsung 

berhubungan dengan proses produksi, misalkan pekerja pabrik. Dalam 

perusahaan manufaktur penggolongan kegiatan tenaga kerja dapat dilakukan 

sebagai berikut : 

a. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan 

Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi ke dalam tiga fungsi 

pokok : produksi, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu perlu ada 

penggolongan dan pembedaan antara tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja 

nonpabrik. Dengan demikian biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur 

digolongkan menjadi : biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja 

pemasaran dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. 

b. Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam 

perusahaan 

Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan 

sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. 

Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen nonproduksi 

digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. 

c. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya 

Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat 

pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja 

digolongkan sebagai berikut : operator, mandor, dan personalia. Dengan 

demikian biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi : upah operator, 
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upah mandor, dan upah personalia. Penggolongan biaya semacam ini 

digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. 

d. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk 

Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi : tenaga 

kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. 

 

2.6.1 Akuntansi Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar berikut ini : 

1. Gaji dan Upah 

Gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi 

dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan 

biaya asuransi hari tua. 

2. 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/pemesan mau menerima beban tambahan karena lembur 

tersebut. Premi lembur dapat diperlakukan sebagai unsur biaya 

overhead pabrik apabila terjadi karena ketidakefisienan atau 

pemborosan waktu kerja. 
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3. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja 

Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu : 

a. Setup Time 

Seringkali terjadi di sebuah pabrik memerlukan waktu dan 

sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula 

produksi (set up costs). Biaya pemula produksi meliputi 

pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, 

penyusunan mesin dan peralatan, latihan bagi karyawan dan 

kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. 

b. Waktu Menganggur (Idle Time) 

Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan, 

kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan 

waktu menganggur bagi karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan 

selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya 

overhead pabrik. 

  

2.6 Biaya Overhead Pabrik  

 Biaya overhead pabrik merupakan elemen biaya produksi selain biaya 

bahan baku dan tenaga kerja langsung dan memiliki banyak macam – macam 

biayanya. Biaya overhead pabrik memiliki karakteristik yang berbeda 

dibandingkan dengan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, yaitu : 
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a. Biaya overhead merupakan biaya produksi tidak langsung karena tidak 

dapat atau sulit ditelusuri kepada unit – unit atau jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan. 

b. Biaya overhead pabrik merupakan biaya bergabung karena biaya produk 

yang dihasilkan perusahaan lebih dari satu jenis produk, sehingga biaya 

tersebut manfaatnya dinikmati semua produk atau jasa yang dihasilkan 

perusahaan. 

 

2.6.1 Metode Pembebanan Biaya Overhead Pabrik  

   Ada dua pendekatan yang dapat dipakai untuk membebankan biaya 

overhead pabrik kepada seluruh produk yang dihasilkan secara adil, yaitu : 

a. Berdasarkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi 

Bila perusahaan menggunakan sistem biaya historis (historical cost 

system) maka overhead pabrik dapat dibebankan kepada produk 

berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi yaitu setelah proses produksi 

selesai atau pada akhir periode. 

b. Berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka 

Bila perusahaan menggunakan sistem biaya ditentukan dimuka atau 

sistem biaya normal perusahaan harus menentukan tarif overhead pabrik 

sebelum proses produksi berlangsung sehingga untuk menentukan biaya 

overhead yang dibebankan kepada produk caranya mengalihkan suatu 

tarif overhead pabrik dengan kapasitas produksi sesungguhnya. 

 



28 
 

2.7 Biaya Standar  

 Semakin meningkat volume perkembangan perusahaan perlu adanya 

pengendalian biaya yang baik. Pengendalian biaya akan berfungsi sebagai alat 

yang dapat membantu suatu menajemen untuk menghindari manajemen atas 

penyimpangan biaya standar dengan biaya yang seharusnya. 

2.7.1 Pengertian Biaya Standar  

 Menurut Armanto Wijaksono (2006:115) biaya standar mempunyai 

pengertian adalah :    

“Biaya standar adalah patok duga yang secara efektif dan efesien 

ditetapkan dimuka untuk biaya – biaya yang seharusnya dikonsumsi oleh 

suatu produksi.” 

 

  Sedangkan menurut Mulyadi (2009:387) biaya standar mempunyai 

pengertian sebagai berikut :  

“Biaya standar adalah biaya yang ditentukan dimuka, merupakan biaya 

yang seharusnya dikeluarkan membuat satu satuan produk atau untuk 

membuat suatu produk dan kegiatan tertentu.”  

 

2.7.2 Manfaat dan Kelemahan Biaya Standar  

 Manfaat biaya standar dikemukakan oleh Mulyadi (2005:388) yaitu :  

“Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen beberapa 

biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga 

memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara 

perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang 

lain.” 

 

 Menurut Mulyadi (2009:389) kelemahan biaya standar adalah : 

“Seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel 

meskipun dalam jangka pendek. Keadaan produksi selalu mengalami 

perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. 
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Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Sebagai contoh, 

suatu perubahan dalam harga bahan baku memerlukan penyesuaian 

terhadap persediaan tidak saja persediaan bahan baku tetapi juga 

persediaan produk dalam proses dan produk jadi yang berisi bahan baku 

tersebut.” 

 

 

2.7.3 Penetapan Biaya Standar  

 Penetapan standar yang tepat untuk perusahaan manufaktur dan jasa 

adalah sangat berguna karena akurasi standar biasanya menentukan keberhasilan 

penerapan biaya standar. Menurut Mulyadi (2009:391) penetapan standar dibagi 

menjadi : 

1. Penetapan Standar Biaya Bahan Baku  

Biaya standar untuk bahan baku yaitu biaya bahan baku yang seharusnya 

dikeluarkan untuk membuat satu unit barang jadi. Dalam menentukan 

standar biaya bahan baku terdapat 2 (dua) faktor, yaitu :   

a. Kuantitas standar per unit adalah kuantitas bahan bahan baku yang 

seharusya digunakan untuk membuat satu barang jadi. 

b. Harga standar per unit adalah harga bahan baku yang seharusnya 

digunakan untuk membuat satu barang jadi.  

Perhitungan standar bahan baku yaitu : 

 Biaya Standar Bahan Baku = Kuantitas Standar x Harga Standar    

2. Penetapan Standar Tenaga Kerja Langsung  

Biaya standar untuk tenaga kerja langsung yaitu biaya tenaga kerja 

langsung yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu unit barang 

jadi. Dalam menentukan standar biaya tenaga kerja langsung terdapat 2 

(dua) faktor, yaitu :  
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a. Jam kerja standar per unit, yaitu jam kerja TKL atau mesin yang 

seharusnya digunakan untuk membuat satu barang jadi. 

b. Tarif upah standar per jam TKL, yaitu tarif upah TKL yang 

seharusnya dibayarkan untuk 1 jam kerja TKL. 

Perhitungan biaya standar tenaga kerja  langsung :  

Biaya Standar TKL = jam standar kerja per unit x tarif upah per unit   

3. Penetapan Standar Biaya Overhead Pabrik  

Biaya standar overhead yaitu biaya overhead yang seharusnya terjadi di 

dalam mengolah satu unit barang jadi. 

    

2.7.4 Analisa Selisih  

 Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan 

selisih (variance). Selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dianalisis dan 

dari hasil analisis tersebut dapat diselidiki penyebab terjadinya untuk kemudian 

dicari jalan untuk mengatasi selisih kerugian. Analisa selisih dibagi menjadi : 

1. Analisa selisih biaya bahan baku 

Selisih biaya bahan baku terjadi karena biaya standar bahan baku tidak sama 

dengan biaya aktual bahan baku. Jika biaya aktual bahan baku lebih besar 

dari biaya standar bahan baku, maka disebut selisih tidak menguntungkan 

atau selisih tidak efisien (unfavorable). Perhitungan bahan baku : 

a. Biaya standar bahan baku 

 = Harga standar per unit x Kuantitas standar per unit 
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b. Kuantitas standar bahan baku pada kapasitas aktual 

 = Kuantitas standar per unit x Produksi aktual 

c. Biaya standar bahan baku pada kapasitas aktual 

 = Biaya standar bahan baku x Produksi aktual 

d. Harga aktual per unit 

 = Biaya bahan baku aktual : Kuantitas aktual bahan baku 

e. Kuantitas aktual bahan baku per unit 

 =  Kuantitas aktual bahan baku :  Produksi aktual   

Perhitungan selisih biaya bahan baku : 

a. Analisa Satu Selisih 

 Selisih bahan baku = Biaya standar bahan baku pada kapasitas aktual 

– Biaya aktual bahan baku 

b. Analisa Dua Selisih 

i. Selisih kuantitas pemakaian bahan baku 

 = (Total kuantitas standar BB – Total kuantitas aktual) x harga 

standar 

ii. Selisih harga pemakaian bahan baku 

 = (Harga standar per unit – Harga aktual per unit) x Total 

kuantitas aktual 

iii. Selisih harga biaya bahan baku 

 = Selisih kuantitas pemakaian BB – Selisih harga pemakaian BB 
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2. Analisis selisih biaya tenaga kerja langsung  

Selisih biaya TKL terjadi karena biaya standar TKL tidak sama dengan biaya 

aktual TKL. Jika biaya aktual tenaga kerja langsung lebih besar dari biaya 

standar kerja langsung, maka disebut selisih tidak menguntungkan atau tidak 

efisien (unfavorable). Sebaliknya, maka disebut selisih menguntungkan atau 

efisien (favorable). Perhitungan tenaga kerja langsung : 

a. Biaya standar tenaga kerja langsung per unit  

= Jam kerja standar per unit x Tarif standar per jam 

b. Jam kerja standar TKL pada kapasitas aktual  

= Kuantitas standar per unit x Produksi aktual 

c. Biaya standar TKL pada kapasitas aktual  

=  Biaya standar tenaga kerja langsung x Produksi aktual 

d. Tarif upah aktual TKL 

= Biaya aktual TKL : Jam kerja aktual TKL 

e. Jam kerja aktual TKL per unit 

= Jam kerja aktual TKL :  Produksi aktual   

Perhitungan selisih biaya tenaga kerja langsung : 

a. Analisa Satu Selisih 

= Biaya standar TKL pada kapasitas aktual – Biaya aktual TKL 

b. Analisa Dua Selisih 

i. Selisih efisien tenaga kerja langsung  

= (Total jam kerja TKL standar – Total jam TKL aktual) x Tarif 

standar TKL 
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ii. Selisih tarif upah tenaga kerja langsung  

= (Tarif standar per unit – Tarif aktual per unit) x Total jam kerja 

aktual 

iii. Selisih biaya tenaga kerja langsung  

= Selisih efisiensi TKL – Selisih tarif upah TKL  

3. Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik  

Menurut Mursyidi (2008:264) : analisis selisih dibutuhkan dalam rangka 

untuk menetapkan penyebab terjadinya selisih biaya, dan mengkoreksi 

situasi yang merugikan. Dalam biaya overhead pabrik dimungkinkan terjadi 

selisih karena situasi atau standar yang tidak tepat sehingga terjadi lebih 

tinggi atau lebih rendah dari situasi yang sesungguhnya terjadi. Untuk 

memperhitungkan selisih biaya overhead dapat menggunakan metode-

metode, yaitu:  

a. Metode Dua selisih 

i. Selisih Yang Dapat Dikendalikan 

Selisih yang dapat dikendalikan yaitu perbedaan antara biaya 

overhead pabrik sesungguhnya dan biaya overhead pabrik variabel 

pada kapasitas standar ditambah biaya tetapnya. Perhitungannya : 

Biaya overhead sesungguhnya  xxx 

Biaya overhead pada kapasitas standar :   

Biaya variabel xxx  

Biaya tetap xxx  

Total   (xxx) 

Selisih terkendali  xxx 
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ii. Selisih Volume Produksi 

Selisih volume produksi yaitu selisih yang tidak dapat dikendalikan 

dimana terjadi perbedaan antara kapasitas yang dianggarkan dengan 

kapasitas standarnya dikalikan dengan tarif biaya overhead pabrik 

tetap. Jika kapasitas yang dianggarkan lebih besar dari kapasitas 

standarnya, maka akan terjadi selisih yang merugikan. 

Perhitungannya : 

Biaya yang dianggarkan xxx 

Biaya unit yang dihasilkan pada kapasitas standar (xxx) 

Selisih biaya xxx 

 

b. Metode Tiga Selisih 

i. Selisih Pengeluaran 

Selisih Pengeluaran yaitu perbedaan antara biaya overhead 

sesungguhnya dan biaya yang dianggarkan setelah disesuaikan 

dengan kapasitas aktual. Perhitungannya : 

Biaya overhead sesungguhnya  xxx 

Anggaran biaya pada kapasitas aktual :   

Biaya variabel xxx  

Biaya tetap xxx  

Total   (xxx) 

Selisih   xxx 
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ii. Selisih Efisiensi 

Selisih efisiensi yaitu perbedaan antara kapasitas sesungguhnya dan 

kapasitas standar dikalikan dengan tarif biaya overhead pabrik. 

Perhitungannya : 

Anggaran biaya pada kapasitas aktual  xxx 

Biaya pada kapasitas standar :   

Biaya variabel xxx  

Biaya tetap xxx  

Total   (xxx) 

Selisih  xxx 

  

iii. Selisih Volume  

Selisih volume adalah perbedaan antara biaya pada kapasitas standar 

dan biaya overhead yang dibebankan. Perhitungannya : 

Biaya pada kapasitas standar xxx 

Biaya overhead dibebankan (xxx) 

Selisih  xxx 

 

c. Metode Empat Selisih 

i. Selisih Pengeluaran Overhead Variabel 

Selisih pengeluaran overhead variabel yaitu perbedaan antara biaya 

overhead variabel sesungguhnya dan anggaran biaya variabel pada 

kapasitas sesungguhnya. Perhitungannya : 

Biaya overhead variabel sesungguhnya xxx 

Anggaran biaya overhead variabel pada kapasitas aktual (xxx) 

Selisih  xxx 
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ii. Selisih Efisiensi Overhead Variabel  

Selisih efisiensi overhead variabel yaitu perbedaan antara anggaran 

biaya overhead variabel pada kapasitas aktual dan biaya overhead 

variabel standar. Perhitungannya: 

Anggaran biaya overhead variabel pada kapasitas aktual xxx 

Biaya overhead variabel standar (xxx) 

Selisih  xxx 

 

iii. Selisih Pengeluaran Overhead Tetap 

Selisih pengeluaran overhead tetap yaitu perbedaan antara biaya 

overhead tetap sesungguhnya dan biaya overhead tetap yang 

dianggarkan. Perhitungannya : 

Biaya overhead tetap sesungguhnya xxx 

Anggaran biaya overhead tetap (xxx) 

Selisih xxx 

 

iv. Selisih Volume 

Selisih volume adalah perbedaan antara biaya overhead tetap 

sesungguhnya dan biaya overhead tetap dibebankan.  

Perhitungannya : 

Biaya overhead tetap sesungguhnya xxx 

Biaya overhead tetap dibebankan (xxx) 

Selisih  xxx 

  


