
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Akuntansi  

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh James M. Reeve, et al 

(2009 : 4) menyatakan bahwa: 

“Suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku 

kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.” 

Menurut AICPA (American Institute of CertifiedPublic Accountants) 

yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap (2004 : 4) menyatakan bahwa: 

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dam peringkasan 

transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya 

guna dan dalam bentuk satuan uang, atau penginterprestasian hasil proses 

tersebut.” 

Menurut A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) yang 

dikutip Sofyan Syafri Harahap (2004:4) adalah: 

“Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan 

menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal 

mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh 

para pemakainya.” 

Sedangkan menurut Stice and Skousen (2004 : 8) dalam bukunya 

Intermediate Accounting menyatakan bahwa: 



“Accounting is a service activity. Its a function is to provide quantitative 

information, primarily financial is a nature about economic decision in making 

reasonable choice among alternatives course of action.” 

Dari pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan 

suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi 

perusahaan untuk pihak internal ataupun ekternal. 

 

2.2 Akuntansi Biaya 

 Akuntansi biaya merupakan bagian dari tipe akuntansi: akuntansi 

keuangan dan akuntansi manajemen. Dimana Akuntansi biaya dapat ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam hal ini akuntansi 

biaya harus memperhatikan karakteristik akuntasi keuangan. Sedangkan akuntansi 

biaya dapat ditujukan pula untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam 

perusahaan. Dalam hal ini akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik 

akuntansi manajemen. 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

 Pengertian akuntansi biaya yang dikemukakan oleh Mulyadi (2009 : 7) 

dalam buku Akuntansi Biaya adalah: 

“Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya 

pembuatan dan penjualan produk atau jasa, degan cara-cara tertentu, serta 

penafsiran terhadapnya.” 



 Sedangkan menurut Horngren, et al (2003 : 3) menyatakan bahwa 

akuntansi biaya adalah: 

“Cost accounting measure and reports financial and non financial information 

relating to the cost of aquirition or utilizing resources in an-organization. Cost 

accounting includes those parts of both management acounting and financial 

accounting in with cost information is collected or analyzed.” 

 Menurut RA. Supriyono (2011 : 12) dalam buku Akuntansi Biaya 

Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok akuntansi biaya adalah: 

“Salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam 

memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan 

informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.” 

 Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Biaya adalah 

suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian laporan 

informasi finansial dan non-finansial yang berhubungan dengan biaya dari produk 

atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 

2.2.2 Peranan Akuntansi Biaya 

 Akuntansi biaya merupakan alat yang dapat memberikan bantuan kepada 

manajemen dalam memimpin dan menjalankan operasi perusahaan khususnya 

dalam pengambilan keputusan. Peranan akuntansi biaya yang dikemukakan oleh 

Bastian Bustami dan Nurlela (2009 : 4) adalah: 

1. Membantu dalam Penyusunan anggaran dan pelaksanaan operasi perusahaan. 



2. Penetapan Metode dan Prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya, 

pembebanan biaya yang akurat, serta perbaikan mutu yang 

berkesinambungan. 

3. Penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk kalkulasi biaya dan 

penetapan harga evaluasi terhadap produk, evaluasi kinerja departemen atau 

divisi, pemeriksaan persediaan secara fisik. 

4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi, tahunan 

atau periode yang lebih singkat. 

5. Memilih sistem dan prosedur dari alternatif yang terbaik, guna dapat 

menaikan pendapatan maupun menurunkan biaya. 

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan akuntansi biaya 

adalah sebagai alat bantu bagi manajemen perusahaan dalam fungsi perencanaan 

dan pengendalian. Perencanaan disini maksudnya kegiatan yang berhubungan 

dengan pemilihan tujuan dan cara pencapaiannya, sedangkan pengendalian akan 

mengarahkan kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga hasil yang dicapai 

sesuai dengan rencana. 

2.2.3 Manfaat Akuntansi Biaya 

 Akuntansi biaya menyediakan salah satu informasi yang diperlukan 

manajemen dalam mengelola perusahaan. Manfaat dari akuntansi biaya yang 

dikemukakan oleh Armanto Witjaksono (2013 : 5) adalah: 

1. sebagai pemasok informasi dasar untuk menentukan harga jual produk barang 

dan jasa. 



2. Sebagai bagian dari alat pengendalian manajemen, terutama yang berkaitan 

dengan pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 

3. Sebagai pemasok informasi pada pihak eksternal berkenaan dengan seluruh 

aspek biaya operasi, misalnya saja untuk kepentingan pajak. 

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntansi biaya 

adalah sebagai informasi yang dibutuhkan perusahaan baik untuk kepentingan 

manajerial maupun kepentingan pelaporan keuangan. 

 

2.3  Biaya 

 Biaya merupakan tanggung jawab manajemen. Manajemen melakukan 

perencanaan biaya termasuk penetapan tujuan serta perinciannya, manajemen juga 

melakukan pengawasan atau pengendalian agar penetapan tujuan tersebut dapat 

tercapai. Dalam akuntansi keuangan istilah biaya dikenal sebagai pengorbanan 

atau beban dalam memperoleh barang atau jasa. Pengorbanan itu harus diukur 

apakah dengan pengeluaran uang, penyerahan jasa atau bentuk lainnya. 

Sedangkan dalam akuntansi manajemen, biaya mempunyai berbagai arti biaya dan 

banyaknya cara peggolongan biaya yang dilakukan berdasarkan keperluannya. 

2.3.1 Pengertian Biaya 

Terdapat beberapa macam definisi biaya yang dikemukakan oleh para 

ahli yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Menurut Mursyidi 

(2008 : 14) definisi biaya adalah: 



“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.” 

 Menurut Mulyadi (2009 : 8) menjelaskan pengertian biaya dalam arti 

luas dan sempit, dalam arti luas definisi biaya adalah: 

“Pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” 

Sedangkan dalam arti sempit definisi biaya adalah: 

“Pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.” 

 Menurut Carter dan Usry dalam bukunya Cost Accounting yang 

dialihbahasakan oleh Krista (2004:29) mengemukakan bahwa definisi biaya 

adalah: 

“Nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat.” 

 Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2005:40) menjelaskan 

pengertian biaya adalah: 

“Kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi 

organisasi.” 

 Dari seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya 

pengertian biaya mencakup dua hal yaitu: 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dengan 

satuan uang, untuk suatu tujuan tertentu. 



2. Biaya merupakan pengorbanan untuk memperoleh suatu aktiva (barang atau 

jasa). 

2.3.2 Penggolongan Biaya  

 Penggolongan biaya harus memperhatikan tujuan yang hendak dicapai 

atas penggolongan tersebut karena dalam akuntansi biaya dikenal dengan konsep 

different cost for different purpose, yaitu konsep akan menghasilkan informasi 

yang berbeda untuk kepentingan yang berbeda pula. Oleh karena itu di dalam 

akuntansi biaya terdapat berbagai macam penggolongan biaya. Menurut Mulyadi 

(2009 : 13 – 16) biaya digolongkan menjadi lima golongan besar yaitu: 

1. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran 

Menurut cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya, misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar 

maka semua biaya yang berhubungan dengan bahan bakar itu disebut biaya 

bahan bakar. 

2. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok Dalam Perusahaan  

Dalam perusahaan industri ada tiga fungsi pokok yaitu fungsi produksi, 

fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam 

perusahaan industri biaya dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: 

1) Biaya Produksi  

Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi yang siap jual. Biaya produksi dibagi menjadi tiga 

unsur yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. 

 



2) Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan dalam hubungannya 

dengan usaha untuk memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. 

Contohnya adalah biaya iklan, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke 

gudang pembeli, gaji karyawan yang melaksanakan kegiatan pemasaran. 

3) Biaya Administrasi dan Umum 

 Biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk koordinasi kegiatan 

produksi dan pemasaran produk. Contohnya adalah gaji karyawan bagian 

keuangan, akuntansi, personalia, biaya pemeriksaan akuntan. 

3. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya Dengan Sesuatu Yang 

Dibiayai 

 Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Biaya dapat 

dikelompokan menjadi dua golongan: 

1) Biaya Langsung 

 Penyebab terjadinya biaya langsung adalah karena adanya sesuatu yang 

dibiayai, jika sesuatu yang dibiayai tidak ada maka biaya langsung itu 

tidak dapat terjadi. Dengan demikian biaya langsung akan mudah 

diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai. 

2) Biaya Tidak Langsung 

 Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan 

oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsng dalam hubungannya 

dengan produksi disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau 

Biaya Overhead Pabrik (BOP). 



4. Penggolongan Biaya Menurut Perilaku Biaya Dalam Hubungannya Dengan 

Perubahan Volume Kegiatan. 

Dalam pengendalian biaya dan pengambilan keputusan, biaya dapat 

digolongkan menurut prilaku dalam hubungannya denga perubahan volume 

kegiatan yaitu: 

1) Biaya Tetap 

 Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume 

produksi yang berubah-ubah. 

2) Biaya Variabel 

 Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume produksi. Contohnya biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. 

3) Biaya Semivariabel 

 Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume produksi. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya 

tetap dan biaya variabel. 

5. Penggolongan Biaya Menurut Jangka Waktu Manfaat 

 Atas dasar jangka waktu manfaat biaya dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

1) Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

 Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. Contohnya pembelian aktiva tetap. 

 

 



2) Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) 

 Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat 

dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya biaya 

telepon, biaya listrik, dan biaya iklan. 

 

2.4 Harga Pokok Produksi 

Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya yaitu biaya 

produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non 

produksi seperti kegiatan pemasaran, kegiatan administrasi dan umum. Biaya 

produksi membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung 

harga pokok produksi. Biaya non produksi ditambahkan pada harga pokok 

produksi untuk menghitung total harga pokok. 

2.4.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

 Secara umum pengertian harga pokok produksi adalah seluruh biaya 

yang dekeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang siap digunakan. 

Pengertian harga pokok produksi menurut Bastian Bustami dan Nurlela 

(2009:49)  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 Hansen dan Mowen (2006:53) mengemukakan bahwa definisi 

harga pokok produksi adalah:  



“Total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang 

hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur 

bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead.” 

 Sedangkan menurut Mursyidi (2008 : 19) pengertian harga pokok 

produksi adalah: 

“Pembebanan unsur biaya produksi terhadap produk yang dihasilkan dari 

suatu proses produksi” 

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa harga pokok 

produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk 

hingga siap untuk dipergunakan dan sebagai suatu pedoman untuk menentukan 

harga jual. 

2.4.2 Unsur – Unsur Harga Pokok Produksi 

Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui besarnya 

biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Pada 

umumnya biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead parbik.  

1. Biaya Bahan Baku 

 Menurut M. Alan Jayaatmaja (2010:9) pengertian bahan baku adalah: 

“Bahan yang dipergunakan dalam proses produksi pada periode yang 

bersangkutan.”  

 Sedangkan pengertian bahan baku menurut Kholmi dan Yuningsih 

(2009:26) adalah sebagai berikut: 



“Bahan yang sebagian besar membentuk produk setengah jadi (barang jadi) 

atau menjadi wujud dari suatu produk yang dapat di telusuri ke produk 

tersebut.” 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Tidak Langsung 

Menurut RA. Supriyono (2011 : 20) biaya tenaga kerja langsung adalah: 

“Balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat 

diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan 

perusahaan.” 

 Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung menurut RA. Supriyono 

(2011:20) adalah: 

“Balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik, akan tetapi 

manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produk 

tertentu yang dihasilkan perusahaan.” 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Pengertian biaya overhead pabrik menurut Mursyidi (2008:55) adalah: 

“biaya pabrik tidak langsung yang terdiri dari biaya selain bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung.” 

Menurut RA. Supriyono (2011 : 21) elemen-elemen biaya overhead pabrik 

digolongkan ke dalam: 

1) Biaya bahan penolong 

2) Biaya tenaga kerja tidak langsung 

3) Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik 

4) Reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik 



5) Biaya listrik, air pabrik 

6) Biaya asuransi pabrik 

7) Biaya overhead lain-lain 

Apabila perusahaan memeiliki departemen pembantu di dalam pabrik semua 

biaya departemen pembantu merupakan elemen biaya overhead pabrik. 

2.4.3 Metode Kalkulasi Harga Pokok 

 Penentuan Harga Pokok Produk merupakan unsur biaya produksi 

terhadap produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Menurut M. Alan 

Jayaatmaja (2010 : 4) untuk kalkulasi harga pokok dapat digunakan salah satu 

metode sebagai berikut: 

1. Metode Pembiayaan Penuh (Full Costing) 

Produk dibebani berdasarkan biaya baik biaya variabel maupun biaya tetap 

yaitu: biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, upah langsung dan 

overhead pabrik variabel maupun tetap. 

2. Metode Pembiayaan Variabel (Variable Costing) 

Produk dibebani berdasarkan biaya variabel yaitu: biaya produksi terdiri dari  

biaya bahan baku, upah langsung dan overhead pabrik variabel sedangkan 

biaya tetap diangggap sebagai biaya periode. 

 

2.5 Metode Activity Based Costing 

 Metode pembiayaan berbasis aktivitas merupakan sistem biaya yang 

menggunakan pemicu biaya aktual untuk masing-masing aktivitas, sehingga dapat 

menentukan biaya dengan tepat ke produk. Dengan demikian pembiayaan 



berbasis aktivitas ini digunakan untuk memberikan informasi yang akurat dalam  

menentukan harga pokok produksi yang tepat. 

2.5.1 Pengertian Activity Based Costing 

Pengertian Activity Based Costing yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2003:41) adalah: 

“Sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas yang masih berorientasi pada 

penentuan kos produk yang akurat dalam perusahaan manufaktur.” 

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2009 : 2) dalam buku Akuntansi 

Manajemen pengertian Activity Based Costing adalah: 

“Metode pembiayaan yang mendasarkan pada aktivitas yang didesain untuk 

memberikan informasi biaya kepada para manajer untuk pembuatan 

keputusan stratejik dan keputusan lain yang memperngaruhi kapasitas dan 

biaya tetap.” 

 Menurut Horngren dan Foster (2003:39) mengemukakan pengertian 

Activity Based Costing adalah: 

“An approach to costing that focuses on activities as the fundamental cost 

objects. It uses the costs these activities as the basis for assigning costs to other 

cost objects such as products, services or customer.” 

 Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2003:316) mengemukakan 

bahwa definisi Activity Based Costing adalah: 

“A costing method that isi designedto provide managers with cost information 

for strategic and other decisions that potentially affect capacity and therefore 

“fixed” costs.” 



Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian Activity Based Costing adalah suatu metode pembiayaan yang 

membebankan seluruh biaya berdasarkan konsumsi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. 

2.5.2 Komponen Utama Yang Membentuk Activity Based Costing 

Dalam penerapan Activity Based Costing Batisan Bustami dan Nurlela 

(2009 : 25) terdapat lima komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Sumber daya (Resources), adalah segala unit ekonomi yang digunakan 

perusahaan untuk mengadakan aktivitas, seperti; bahan baku, tenaga kerja, 

perlengkapan yang digunakan dan faktor produksi lainnya. 

2. Pemicu Konsumsi Sumber Daya (Resources Driver), dasar yang digunakan 

untuk melacak sumber daya yang digunakan di dalam aktivitas. Atau ukuran 

kuantitas dari sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu akivita, contoh luas 

ruangan yang disewa untuk setiap aktivitas, jumlah orang yang terlibat pada 

setiap aktivitas, jumlah jam kerja yang dihabiskan untuk setiap aktivitas. 

3. Aktivitas (Activity), suatu unit dasar pekerjaan yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan tujuan membantu perencanaan, pengendalian dan 

pengambilang keputusan bagi manajemen. Jumlah biaya aktivitas ditentukan 

dengan melacak sumber daya yang dipakai oleh aktivitas dengan pemicu 

konsumsi sumber daya. Aktivitas sangat dibutuhkan untuk membebankan 

biaya ke objek biaya, dikenal dengan aktivitas biaya yang dihubungkan 

dengan faktor pemicu biaya (cost driver). 



4. Pemicu Aktivitas (Activity Drivers), suatu ukuran frekuensi dan intensitas 

dari permintaan akan suatu aktivitas oleh suatu produk dan jasa layanan. 

Pemicu aktivitas ini sama seperti pemicu sumber daya guna melacak biaya 

aktivitas ke objek biaya, yang dipakai untuk membebankan biaya ke produk 

atau jasa layanan. 

5. Objek Biaya (Cost Objects), tempat biaya dimana biaya atau aktivitas 

diakumulasikan dan diukur, objek biaya ini dapat digunakan untuk 

menelusuri biaya dan menentukan sebarapa objektif biaya dapat digunakan. 

Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, jasa layanan, kontrak, proyek, 

atau unit kerja lain yang memerlukan pengukuran biaya tersendiri. 

2.5.3 Hirarki Aktivitas dalam Sistem Activity Based Costing 

 Kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk dalam suatu 

perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk menurut Islahuzzaman 

(2011 : 44) digolongkan menjadi empat kategori aktivitas, yaitu: 

1. Unit-Level Activity (berdasarkan volume atau unit), aktivitas yang dapat 

dilakukan untuk memproduksi setiap unit produk atau jasa. 

2. Batch-Level Activity, aktivitas yang dilakukan untuk masing-masing batch 

atau kelompok produk, atau mengeset pekerjaan yang akan dilakukan. 

3. Product-Sustaining Activity, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung 

produksi produk yang berbeda. 

4. Facility-Sustaining Activity, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung 

produksi produk secara umum dan berhubungan dengan kegiatan yang 

mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. 



2.5.4 Manfaat Activity Based Costing 

 Manfaat yang diperoleh dalam penerapan Activity Based Costing 

menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009 : 29), antara lain: 

1. Memberi kemudahan dalam pengambilan keputusan. Activity Based Costing 

menyediakan informasi biaya yang berhubungan dengan berbagai aktivitas 

untuk menghasilkan produk dan jasa layanan, bagi manajemen akan 

memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi yang relevan dalam 

pengambilan keputusan yang akan diambil dalam aktivitas perusahaan secara 

menyeluruh sehingga memungkinkan manajemen dalam mempertimbangkan 

akibat atau dampak atas keputusan yang telah diambil. 

2. Memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Semakin akurat perhitungan 

biaya dan jasa layanan yang digunakan Activity Based Costing, akan 

mengurangi kemungkinan kesalaham dalam pengambilan keputusan. 

3. Memungkinkan manajemen melakukan perbaikan secara terus menerus. 

Dengan menggunakan Activity Based Costing, biaya yang dikeluarkan akan 

terlihat dengan jelas pada setiap aktivitas, dimana biaya yang tidak 

mempunyai nilai tambah bagi pelanggan dapat dieleminasi lebih cepat. 

Sedangkan menurut Islahuzzaman (2011 : 50) manfaat Activity Based 

Costing adalah: 

1. Activity Based Costing menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan 

informatif yang menuju pada pengukuran kemampuan peroleh laba atas 

produk yang lebih akurat dan keputusan-keputusan strategis yang 



diinformasikan dengan lebih baik mengenai harga jual, lini produk, pasar 

pelanggan dan pengeluaran modal. 

2. Activity Based Costing memberikan pengukuran yang lebih akurat atas biaya-

biaya pemacu aktivitas, yang membantu manajer memperbaiki produk dan 

proses menilai dengan membuat keputusan deasin produk yang lebh baik, 

pengendalian biaya yang lebih baik dan membantu mempertinggi berbagai 

nilai projek. 

3. Activity Based Costing membantu manajer lebih mudah dalam mengakses 

informasi tentang biaya-biaya yang relevan dalam membuat keputusan bisnis. 

2.5.5 Kelemahan Activity Based Costing 

 Dalam mengimplementasikan Activity Based Costing bagi perusahaan 

akan menghadapi berbagai kendala. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela 

(2009 : 30) Activity Based Costing memiliki kelemahan, antara lain: 

1. Penerapan Activity Based Costing lebih mahal. 

2. Sulitnya merubah pola kebiasaan manajer. 

3. Mudahnya data Activity Based Costing disalah artikan. 

4. Bentuk laporan kurang sesuai. 

 

2.6 Harga Jual 

 Perusahaan melakukan penetapan harga jual dengan berbagai cara. Pada 

perusahaan-perusahaan kecil penetapan harga bukan ditetapkan oleh bagian 

pemasaran melainkan oleh manajemen puncak. Sedangkan pada perusahaan-

perusahaan besar penetapan harga biasanya ditangani oleh manajer divisi dan lini 



produk. Bahkan disini manajemen puncak juga menetapkan tujuan dan kebijakan 

umum penetapan harga serta memberikan persetujuan atas usulan harga dari 

manajemen dibawahnya. 

2.6.1 Pengertian Harga jual 

Menurut Mulyadi (2001:346) dalam buku Akuntansi Manajemen 

pengertian harga jual adalah: 

“Harga jual adalah harga jual produk atau jasa harus dapat menutup biaya 

penuh yang bersangkutan dengan produk atau jasa dan menghasilkan laba 

yang dikehendaki.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah 

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa 

ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan, karena itu untuk 

mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang dilakukan 

untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat 

untuk produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan 

kualitas produk suatu barang dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumen. 

Dalam konsep kebijakasanaan harga jual dalam usaha meningkatkan 

volume penjualan, disini akan dibatasi pada suatu pengertian mengenai 

kebijaksanaan harga jual menurut Radiosunu (2001 :147) dalam buku 

Manajemen Pemasaran adalah: 



“Usaha seseorang atau pengusaha untuk menetapkan harga benda-benda 

dan jasa-jasa yang akan dijualnya (dalam batasan kekuasaannya) sesuai 

keadaan yang sifatnya nyata.” 

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan harga 

jual adalah penetapan harga suatu benda atau jasa yang ditetapkan oleh orang 

yang mempunyai kewenangan  yang sesuai dengan keadaan yang nyata. 

2.6.2 Metode Penetapan Harga Jual Normal 

 Metode pentapan harga jual normal adalah cara memperhitungkan unsur-

unsur biaya ke dalam harga jual normal. Dalam memperhitungkan unsur-unsur 

biaya ke dalam harga jual normal terdapat dua pendekatan, yaitu 

1. Pembiayaan Penuh (Full Costing) 

 Menurut Mulyadi (2001:80) dalam buku Akuntansi Manajemen full costing 

merupakan metode penentuan harga jual normal yang memperhitungkan semua 

unsur biaya produksi ke dalam harga jual normal yang terdiri dari biaya produksi 

dan biaya non produksi. 

 Dengan demikian metode ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 

  

 Dimana: 

 Mark Up =  Biaya Non Produksi + Laba yang Diharapkan  X 100% 

     Biaya Produksi 

  

Harga jual normal yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari 

biaya non produksi (biaya administrasi dan biaya pemasaran) ditambah dengan 

mark up. Dimana mark up terdiri dari biaya non produksi ditambah laba yang 

       Harga Jual = Biaya Produksi + Mark Up 



diharapkan dibagi biaya produksi (biaya bahan baku, biaya upah langsung, biaya 

overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap) lalu dikalikan dengan 

seratus persen 

2. Pembiayaan variabel (Variable Costing) 

 Menurut Mulyadi (2001:82) pada bukunya Akuntansi Manajemen Variable 

Costing merupakan penentuan harga jual normal yang hanya memperhitungkan 

biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga jual normal. 

 Dengan demikian, metode ini dapat di formulasikan sebagai berikut: 

  

 Dimana: 

 Mark Up =  Biaya Tetap + Laba yang Diharapkan  X 100% 

     Biaya Variabel 

Harga jual normal yang dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri 

dari biaya variabel (biaya bahan baku, biaya upah langsung dan biaya overhead 

pabrik variabel) ditambah dengan mark up. Dimana mark up terdiri dari biaya 

tetap (Biaya Overhead pabrik tetap, biaya administrasi tetap, biaya administrasi 

tetap dan biaya pemasaran tetap) ditambah laba yang diharapkan dibagi biaya 

variabel lalu dikalikan dengan seratus persen. 

2.6.3 Sistem Penetapan Harga Jual 

 Salah satu keputusan tersulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah 

mengenai penetapan harga. Harga yang ditentukan untuk sebuah produk akan 

mempengaruhi pendapatan perusahaan dan pada akhirnya tingkat laba.  Menurut 

Radiosunu (2001:148) dalam buku Manajemen Pemasaran mengemukakan 

mengenai sistem penetapan harga jual, yaitu sebagai berikut: 

       Harga Jual = Biaya Variabel + Mark Up 



1. Penetapan harga berdasarkan biaya plus, dalam sistem ini perusahaan 

menetapkan harga jual produksinya dengan cara menambahkan tingkat 

keuntungan yang standar pada biaya-biaya yang telah dibebankan pada 

barang. 

2. Penetapan harga berdasarkan tingkat keuntungan sasaran. 

3. Penetapan harga jual menurut persaingan, penetapan harga berdasarkan 

presepsi nilai suatu produk adalah salah satu sistem penetapan harga yang 

tidak menjadikan biaya sebagai salah satu unsur dasar perhitungan. Dalam 

metode ini perusahaan menetapkan unsur-unsur bukan harga dalam bauran 

pemasaran untuk membina nilai citra di dalam pikiran konsumen. 

4. Penetapan harga dengan mengikuti pasar yang ada. 

5. Penetapan harga dalam sampul tertutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


