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2.1  Akuntansi Biaya 

Penentuan tarif merupakan salah satu bagian dari tujuan akuntansi biaya 

yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, 

oleh karena itu sebelum membahas tentang penentuan harga jual, akan dibahas 

terlebih dahulu mengenai akuntansi biaya. 

2.1.1  Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi Biaya juga dapat diartikan sebagai kunci atau alat yang penting 

guna membantu manajemen dalam melakukan pertimbangan, perencanaan, 

pengawasan serta sebagai penilaian terhadap kegiatan perusahaan. 

 Pengertian Akuntansi Biaya menurut Mulyadi (2005;6) yaitu : 

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk  

atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. “ 

Pengertian Akuntasi Biaya menurut Armanto Witjaksono (2006;3),  

“Akuntansi biaya merupakan ilmu dan seni. Ilmu, dalam pengertian 

bahwa akuntansi biaya merupakan hal yang dapat dipelajari dan 

tentu saja telah memenuhi kaidah-kaidah tertentu untuk dapat diakui 

sebagai suatu disiplin ilmu ; antara lain logis, dan telah diterima serta 

dipraktekan oleh banyak orang. Sedangkan seni, dalam pengertian 

bahwa akuntansi biaya merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial 

yang karakteristiknya antara lain didasarkan atau suatu set asumsi 

tertentu yang diungkapkan baik secara implisit maupun secara 

eksplisit.” 

 

 Menurut Bastian Butami (2009;7) menjelaskan bahwa akuntansi biaya 

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.” 



Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 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 adalah membantu manajemen dalam memberikan 

informasi yang memadai mengenai harga pokok, juga sebagai alat pengendalian 

biaya, serta pengambilan keputusan yang diperlukan. Tujuan dari akuntansi biaya 

untuk  menyediakan informasi biaya bagi manajemen guna membantu mereka 

dalam mengelola perusahaan. Penentuan harga pokok produksi juga merupakan 

tujuan dari pada perusahaan hanya dapat dilakukan jika diadakan pemisahan 

antara biaya produksi dan biaya non produksi. 

Tujuan atau manfaat akuntansi biaya pun dikemukakan oleh Firdaus 

Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah (2009;5) yaitu 

“Tujuan dari akuntansi biaya adalah menyajikan informasi yang 

berguna kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan untuk pengambilan  

keputusan.” 

Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok : perencanaan dan 

pengendalian biaya, penentuan harga pokok produksi, dan pengambilan keputusan 

oleh manajemen. Penjelasan dari tujuan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan dan pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan 

biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk, dan 

tugas akuntansi biaya adalah untuk mengawasi apakah biaya yang 

sesungguhnya dikeluarkan telah sesuai dengan biaya yang telah 

ditetapkan, kemudian melakukan analisis terhadap penyimpangan biaya 

yang telah ditetapkan dan menyajikan penyebab terjadinya selisih tersebut. 

2. Penentuan harga pokok produk. Akuntansi biaya mencatat, 

menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi barang atau untuk penyerahan jasa. 



3. Untuk pengambilan keputusan, akuntansi biaya menyajikan biaya masa 

depan (future cost). Informasi biaya –biaya ini tidak dicatat dalam catatan 

akuntansi biaya, melainkan hasil dari suatu proses peramalan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi biaya adalah 

memberikan informasi bagi kepentingan manajemen dalam melakukan 

penganalisaan data yang telah disimpulkan sehingga akan membantu dalam 

melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian biaya yang diperlukan 

dalam membuat suatu produk. 

 Untuk memenuhi tujuan penentuan harga pokok produksi, akuntansi biaya 

mencatat, menggolongkan, meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau 

penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya  yang terjadi 

di masa yang lalu atau biaya historis. Informasi biaya memudahkan perusahaan 

mengetahui apakah selama ini kegiatan perusahaan menghasilkan keuntungan 

atau tidak. 

2.1.3  Fungsi Akuntansi Biaya 

Manajemen setiap perusahaan selalu berusaha agar nilai keluaran menjadi 

lebih tinggi dari nilai masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran 

tersebut, sehingga kegiatan organisasi dapat menghasilkan laba (untuk perusahaan 

bermotif laba) atau sisa hasil usaha ( untuk perusahaan tidak bermotif laba). 

 Akuntansi biaya dapat berfungsi sebagai pengukur nilai masukan tersebut 

guna menghasilkan informasi bagi manajemen. Menurut Mulyadi (2005;11) 

dijelaskan bahwa fungsi dari akuntansi biaya yaitu : 

“Akuntansi biaya mempunyai manfaat untuk mengukur nilai 

keluaran yang akan dihasilkan. Akuntansi biaya juga menghasilkan 

informasi biaya yang dapat dipakai oleh manajemen sebagai dasar 

untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan  

untuk menghasilkan keluaran.” 

  

 

 



Menurut Carter dan Usry (2006;11), menjelaskan tentang akuntansi 

biaya yaitu : 

“Akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan alat yang 

diperlukan untuk aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengendalian, 

memperbaiki kualitas dan efesiensi, serta membuat keputusan-

keputusan yang bersifat rutin maupun strategis.” 

2.2 Konsep Biaya 

2.2.1 Pengertian biaya 

 Biaya merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan harga 

pokok produksi. Biaya dapat digolongkan pada banyak kategori, menurut 

jenisnya, menurut aktifitasnya, ataupun lainya. 

Pengertian biaya menurut Hongren, Foster dan Datar (2000;28) yang 

dialih bahasakan oleh Endah Sulistyaningtiyas mendefinisikan biaya sebagai 

berikut :  

“Biaya adalah suatu pengorbanan atau penyerahan sumber dana 

untuk tujuan tertentu. Biaya seringkali diukur dengan satuan  

moneter yang harus dibayar  untuk barang dan jasa.” 

Definisi lain dikemukakan oleh Mulyadi, bahwa biaya adalah sebuah 

pengorbanan. Definisi biaya dikemukakan oleh Mulyadi (2005;8) sebagai 

berikut: 

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam 

satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi  

untuk tujuan tertentu.” 

Dari definisi Mulyadi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengorbanan dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

1. Pengorbanan yang telah terjadi merupakan sumber ekonomi yang telah 

dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu dinamakan biaya historis 

yaitu merupakan biaya yang telah terjadi di masa lampau. 

2. Pengorbanan yang mempunyai kemungkinan untuk terjadi merupakan 

sumber ekonomi yang akan datang seperti biaya diferensial dan biaya 

opportunity yang diharapkan memberikan manfaat saat sekarang atau 

dimasa yang akan datang. 



Biaya disebutkan sebagai suatu hal yang dikorbankan dalam suatu 

keuangan perusahaan. Kemudian, definisi biaya pun didefinisikan oleh Abdul 

Halim dan Bambang Supomo (1996;28),  

“Biaya merupakan semua pengeluaran yang sudah terjadi (expired)  

yang digunakan dalam memproses produk berkualitas.” 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa biaya merupakan 

pengorbanan sumber ekonomi yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan membawa manfaat untuk 

masa ini atau masa yang akan datang. 

2.2.2  Objek Biaya 

Objek biaya (cost object) atau tujuan biaya (cost objective) adalah sebagai 

suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Produk, Proses, 

Batch dari unit-unit sejenis, Departemen, merupakan beberapa item-item yang 

bisa dijadikan suatu objek dari biaya. Melihat dari pemahaman mengenai 

pengertian dari objek biaya itu sendiri sebenarnya masih banyak aktivitas atau 

item yang bisa dijadikan sebagai objek biaya. 

Dalam bukunya “Akuntansi Biaya”, Bastian Bustami & Nurlela (2009;8) 

menjelaskan bahwa objek biaya yaitu :  

“Objek biaya adalah tempat dimana biaya atau aktivitas 

diakumulasikan atau diukur. Unsur aktivitas-aktivitas yang dapat 

dijadikan tempat dimana biaya adalah ; produk, produksi, 

departemen, divisi, batch dari unit-unit sejenis, lini produk, kotrak.”  

 

Objek biaya tersebut dapat digunakan untuk menelusuri biaya dan 

menentukan seberapa objektif, biaya tersebut dapat diandalkan dan seberapa 

berartinya ukuran biaya yang dihasilkan.  

  

 

 

 

 

 



Menurut Mulyadi (2007;8), cost object adalah sesuatu yang menjadi 

tujuan pengukuran dan pembebanan biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1  

Cost Object dan Urutan Pembebanan Biaya ke Cost Object.  

       Sumber : Mulyadi (2007) 

  

 Gambar 2.1 menjelaskan tentang, pengorbanan sumber daya ditujukan 

untuk menjalankan aktivitas dalam menghasilkan produk atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan costumer. Dalam gambar tersebut juga ditunjukan bahwa 

aktivitas menjadi tujuan pertama dalam pembuatan produk atau terjadi jasa, 

sehingga dapat disimpulkan aktivitas juga merupakan objek biaya (cost object). 

 

2.2.3 Klasifikasi Biaya 

Di dalam semua bisnis akan terjadi biaya (cost) dan biaya (expense). Biaya 

sebagai cost berbeda dengan expense . Cost sebagai semua biaya untuk 

memperoleh atau memproduksi barang sedangkan Expenses sebagai pengeluaran 

untuk mendapatkan pendapatan pada satu periode tertentu. 

Pendapat tentang klasifikasi biaya dikemukakan oleh Supriyono 

(1999;18). Beliau mengutip pengertian dari klasifikasi biaya yaitu : 

“Klasifikasi atau penggolongan adalah proses pengelompokan secara 

sistematis dan keseluruhan elemen yang ada ke dalam golongan-

golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberi yang lebih 

   Biaya (Nilai rupiah Aktivitas        Produk/jasa  Alasan 

    sumber daya yang           mengkonsumsi    mengkonsumsi         keberadaan suatu 
   dikorbankan untuk         sumber daya untuk   aktivitas untuk  bisnis 

      melaksanakan                menghasilkan           memenuhi kebutuhan 

          aktivitas                produk/jasa        customer 
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daya 

Produk/

Jasa 

aktivitas Customer 



berarti. Agar data biaya dapat digunakan secara optimal oleh pihak 

manajemen baik untuk membantu perencanaan laba, pengendalian 

biaya-biaya maupun untuk kepentingan-kepentingan lain maka biaya 

harus diklasifikasikan menurut berbagai dasar dan hubungan.” 

 

 Mulyadi (2005;13-16) mengklasifikasikan biaya sebagai berikut : 

1. Menurut Objek Pengeluaran  

Nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya, misalnya 

nama objek pengeluarannya adalah sewa kamar, maka semua pengeluaran yang 

berhubungan dengan sewa kamar dikelompokan berdasarkan biaya sewa 

kamar. 

2. Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

Menurut fungsi pokoknya, biaya dikelompokan menjadi : 

a) Biaya Produksi 

Biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk  

jadi yang siap untuk dijual. Yang termasuk biaya produksi antara lain 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. 

b) Biaya Pemasaran 

Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran 

produk. 

c) Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran 

produk. 

3. Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang dibiayai 

a) Biaya Langsung 

Biaya yang terjadi adannya sesuatu yang di biayai. Biaya ini  mulai di 

diidentifikasi. 

b) Biaya Tidak Langsung 

Biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 

Biaya ini tidak mudah diidentifikasi dengan produk tertentu, misalnya 

biaya overhead pabrik. 

4. Menurut Perilakunya dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume 

Kegiatan Aktivitas 



a) Biaya Variabel 

Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. 

b) Biaya Semi Variabel 

Biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. 

c) Biaya Semi Fixed 

Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah 

dengan jumlah yang konstan pada volume produk tertentu. 

d) Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. 

5. Menurut Jangka Waktu Manfaatnya 

a) Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, 

seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. 

b) Pengeluaran Pendapat (Revenue Expenditure) 

Biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi  

terjadinya pengeluaran tersebut 

2.2.4 Sistem Biaya 

 Witjaksono Armanto (2006;24) menyatakan bahwa sistem akuntansi 

biaya menitik beratkan pada tata cara pengumpulan biaya, sedangkan beberapa 

nilai yang dibebankan atau dicatat adalah masalah pengukuran. Jika dilihat dari 

sisi pengukuran, terhadap beberapa alternatif sistem biaya : 

1. Sistem Biaya Aktual (Actual Costing) 

Dalam sistem biaya aktual, seluruh biaya dicatat berdasarkan nilai biaya 

yang aktual. Walaupun secara teori sistem ini merupakan sistem yang 

ideal, namun dalam penerapannya sering menghadapi kendala 

pengukuran, terutama pada pengukuran biaya overhead. 

2. Sistem Biaya Normal (Normal Costing) 



Sistem biaya normal hanya biaya-biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

yang dicatat berdasarkan jumlah yang sesungguhnya, sedangkan biaya 

overhead dicatat berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka (predetermined 

overhead rate). Sistem ini dapat ditemui pada sistem biaya pesanan. 

3. Sistem Biaya Standar 

Pada sistem biaya standar, seluruh biaya dicatat berdasarkan standar, hal 

ini memudahkan pembebanan biaya karena berkurangnya kegiatan 

pengukuran yang disebabkan oleh telah adanya kepastian tarif. 

 

2.3  Harga Jual 

2.3.1  Pengertian Harga Jual 

 Harga jual merupakan jumlah tertentu yang dibayarkan oleh konsumen 

terhadap barang atau jasa yang diterima. Harga dapat didefinisikan 

sebagai  jumlah uang yang ditagih untuk suatu produk atau jasa, jumlah nilai 

ditukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan barang atau jasa 

yang diperlukan itu. Menurut Mulyadi (2005;72) ;  

“Harga jual yaitu taksiran biaya produksi dibagi dengan jumlah  

produksi yang dihasilkan ditambah laba per unit yang dihasilkan.” 

Sedangkan Supriyono (1999;332),  

“Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan untuk suatu 

unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas atau jasa yang dijual  

atau yang diserahkan.” 

 Dari kedua pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa harga jual 

adalah nilai taksiran yang dibebankan pada pembeli dengan menghitung biaya 

yang dikeluarkan bagi dengan produk yang dihasilkan dengan adanya 

penambahan laba per unit. 

 

2.3.2 Metode Penetapan Harga Jual 

 Menurut Halim dan Supomo (2002;98), harga jual produk atau jasa pada 

umumnya ditentukan dari jumlah biaya ditambah jumlah tertentu yang disebut 

mark up. Metode penetapan harga jual dikenal dengan pendekatan cost plus (cost 



plus approach). Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk menetapkan metode 

harga jual dengan menggunakan pendekatan cost plus, yaitu: 

a. Biaya Total (Total Cost) 

Berdasarkan metode biaya total, harga jual ditentukan dari biaya total, 

yaitu jumlah biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan 

umum ditambah jumlah laba yang diinginkan perusahaan (desire profit). 

b. Biaya produk (Produk Cost) 

Metode ini disebut juga absorption approach. Berdasarkan metode ini, 

harga jual ditentukan dari biaya produksi ditambah dengan mark up. Mark 

up menurut metode ini adalah pembagian antara jumlah laba yang 

dikehendaki, biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum dengan 

biaya produk. Persentasi mark up dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

 

c. Biaya Variabel (Variable Cost) 

Metode ini disebut juga contribution approach. Berdasarkan metode ini, 

harga jual ditentukan dari biaya variabel, yaitu jumlah dari biaya variabel, 

biaya pemesanan variabel, biaya administrasi dan umum variabel, 

ditambah dengan laba yang diinginkan ditambah semua biaya yang 

bersifat tetap. 

2.4  Activity Based Costing (ABC) 

2.4.1 Pengertian Metode ABC 

 Lingkungan teknologi manufaktur maju memerlukan sistem informasi 

akuntansi yang dirancang untuk mengelola aktivitas dan mempertahankan 

keunggulan bersaing. Sistem tersebut dinamakan akuntansi aktivitas (Activity 

Accounting) atau disebut pula Activity Based Costing System (ABC System). 

Sistem ini juga dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan cara-cara yang 

baru. Menurut Krismiaji (2000;120), 

Mark Up (%) = 
Laba yang dikehendaki+Biaya Pemasaran+Biaya administrasi dan umum

Biaya Produksi
 



”ABC adalah sebuah metode yang pertama kali menelusuri biaya 

aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut dan menyebabkan biaya 

aktivitas kepada produk”. 

 

Metode ABC menurut Islahuzzaman (2011;39) adalah : 

“Activity-Based Costing adalah metode akuntansi yang terfokus pada 

aktvitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau 

jasa. Activity-based costing menyediakan informasi perihal aktivitas-

aktivitas dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas (activity) adalah 

setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya (cost 

driver) yakni, bertindak sebagai faktor penyebab (causal factor) dalam 

pengeluaran biaya dalam organisasi.” 

Contoh kasus dalam metode ABC yaitu : 

 Biaya pembelian dibebankan kepada unsur-unsur yang dibeli, 

 Biaya perancangan produk dibebankan kepada produk-produk baru yang 

dirancang, dan 

 Biaya pemberian bantuan kepada pelanggan dibebankan kepada individu 

pelanggan. 

Bastian Bustami dan Nurlela (2009;25) menyatakan bahwa : 

“ABC adalah metode membebankan biaya aktivitas-aktivitas 

berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan 

biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan, berdasarkan 

besarnya pemakaian aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan  

kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya.” 

Jadi dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

Activity Based Costing merupakan metode perhitungan biaya yang membebankan 

biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan 

oleh aktivitas yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang 

aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan  

terhadap aktivitas. 

 

 



2.4.2  Aktivitas dan Penyebab Timbulnya Biaya 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa biaya merupakan 

sumber daya yang dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Tujuan dari 

pengorbanan sumber daya tersebut adalah untuk menyediakan produk atau jasa 

guna memenuhi kebutuhan customer. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

dibutuhkan aktivitas dan aktivitas inilah yang akan mengkonsumsi sumber daya. 

Jadi aktivitas merupakan penyebab langsung terjadi biaya. Sedangkan pengertian 

dari aktivitas adalah peristiwa, tugas atau satuan pekerjaan dengan tujuan tertentu.  

 Akurasi perhitungan biaya produk atau jasa dicapai dengan penggunaan 

berbagai macam activity driver yang mencerminkan konsumsi aktivitas oleh 

setiap produk atau jasa. Berbagai activity driver digunakan untuk membebankan 

biaya aktivitas ke produk atau jasa adalah : 

a. Aktivitas Berlevel Unit (Unit-Level Activity) 

 Aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi setiap satu unit produk. 

Contoh aktivitas berlevel unit (berdasarkan volume atau unit) adalah 

pemakaian bahan, pemakaian jam kerja langsung, memasukan komponen, 

inspeksi setiap unit, dan aktivitas menjalankan mesin. 

b. Aktivitas Berlevel Batch (Batch-Level Activity) 

 Aktivitas yang dilakukan untuk setiap batch atau kelompok produk. 

Aktivitas berlevel batch dilakukan setiap satu batch ingin diproduksi. Contoh 

aktivitas berlevel batch adalah setup mesin, pemesanan pembelian, 

penjadwalan produksi, inspeksi untuk seriap batch dan penanganan bahan. 

c. Aktivitas untuk Mendukung Produk (Product-Level Activity) 

Aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi yang berbeda. 

Contoh aktivitas untuk mendukung produk adalah merancang produk, 

administrasi suku cadang, penerbit formulir pesanan untuk mengubah teknik 

rekayasa dan ekspedisi. 

d. Aktivitas untuk Mendukung Fasilitas (Facility-Level Activity) 

 Aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi produk secara 

umum. Contoh aktivitas ini adalah keamanan, keselamatan kerja, 



pemeliharaan, manajemen pabrik, depresiasi pabrik, dan pembayaran pajak 

properti. (Mulyadi, 2007;14-15; Hansen, Mowen, 2006;162-163) 

 

2.4.3 Tahap Perancangan Metode Activity Based Costing 

 Menurut Hansen Mowen (2000;321-324) terdapat 2 (dua) tahap dalam 

perancangan metode Activity Based Costing, yaitu : 

1. Prosedur Tahap Pertama 

a. Pengidentifikasian dan penggolongan kegiatan 

 Berbagai kegiatan atau aktivitas diidentifikasi dan digolongkan ke  

 dalam beberapa kelompok aktivitas yang mempunyai hubungan fisik  

 yang jelas dan mudah ditentukan. 

b. Pembebanan biaya pada setiap kegiatan 

 Setelah pengidentifikasian dan penggolongan kegiatan, kemudian  

 dilakukan penentuan pendorong kegiatan yang dikaitkan dengan setiap  

 kegiatan menghitung tarif overhead kegiatan masing-masing. 

c. Pengelompokan set-set homogen 

 Mengelompokan biaya yang memiliki hubungan (korelasi) secara  

 logis dan memiliki rasio konsumsi aktivitas yang sama untuk semua  

 produk dan kemudian menjumlahkan biaya-biaya dalam satu kelompok  

 saja . 

d. Perhitungan tarif overhead kelompok 

 Setelah menentukan kelompok homogen, biaya per satuan pendorong  

 kegiatan dihitung dengan membagi kelompok dengan kapasitas praktis  

 pendorong  aktivitas tersebut. 

2. Prosedur Tahap Kedua 

 Pada tahap ini, biaya untuk masing-masing kelompok overhead 

ditelusuri ke produk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif 

kelompok yang telah dihitung ada pada pertama dan dengan mengukur 

jumlah sumber daya yang digunakan oleh masing-masing produk. Jadi 

overhead yang dibebankan dari setiap biaya kelompok ke masing-masing 

produk dihitung sebagai berikut: 

BOP yang dibebankan = Tarif Kelompok x Penggunaan Kegiatan 



2.4.4 Perbedaan MetodeActivity Based Costing dengan Metode Konvensional 

Blocher, Chen dan Lin (2000;128) mengatakan antara metode 

konvensional dengan ABC, yaitu : 

1. ABC menelusuri biaya produk melalui aktivitas, biaya overhead pabrik 

dibebankan ke cost poll dan tidak dibebankan berdasarkan departemen. 

2. ABC berbeda dari metode penentuan biaya konvensional dengan membuat 

model pemakaian sumber daya perusahaan untuk aktivitas yang dilakukan 

dan menghubungkan biaya aktivitas yang dilakukan dan menghubungkan 

biaya aktivitas ini ke objek biaya. 

3. ABC berbeda dengan konvensional dalam 2 hal. 

 Cost Poll didefinisikan sebagai aktivitas dan bukan sebagai pabrik 

atau pusat biaya departemen. 

 Cost Driver yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas 

ke objek biaya adalah driver aktivitas yang mendasar pada 

hubungan sebab akibat, pendekatan konvensional menggunakan 

driver tunggal yang mendasar pada volume yang sering kali tidak 

melihat hubungan antara sumber daya dengan objek biaya. 

4. Metode ABC melaporkan biaya aktivitas secara akurat dibanding 

konvensional, karena mengidentifikasikan secara jelas biaya dari aktivitas 

yang berbeda-beda di perusahaan. 

5. ABC membebankan biaya aktivitas ke objek biaya output dengan 

menggunakan ukuran yang dapat menunjukan permintaan produk atau  

jasa terhadap aktivitas tersebut. 

2.4.5  Manfaat Metode Activity Based Costing 

 Mulyadi (2007;93) menyatakan bahwa manfaat metode ABC antara lain : 

1. Menyediakan informasi berlimpah tentang aktivitas yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi costumer. 

2. Menyediakan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis 

aktivitas (Activity Based Costing). 



3. Menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana 

pengurangan biaya, dan  

4. Menyediakan secara akurat dan multidimensi biaya produk dan jasa yang  

dihasilkan oleh perusahaan. 

2.4.6 Keterbatasan Metode Activity Based Costing 

 Secara teori ABC system dianggap dapat memberikan informasi dan 

kinerja yang lebih unggul dibandingkan sistem akuntansi biaya tradisional. Akan 

tetapi, bukti bahwa ABC system dapat menghasilkan informasi biaya yang akurat 

tidak menjamin bahwa sistem ini merupakan sistem yang sempurna karena 

ternyata sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Menurut Carter dan 

Usry (2006;514),  

“ABC berusaha untuk menunjukan konsumsi sumber daya dalam 

jangka panjang dari setiap produk, namun tidak memprediksi berapa 

banyak pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu. 

ABC memerlukan usaha pengumpulan data melampaui yang 

diperlukan untuk memenuhi persyaratan eksternal.” 
 

Menurut Armanto Witjaksono (2006;218) menjelaskan bahwa,  

“Kelemahan metode ABC adalah dalam penerapannya memerlukan 

lebih banyak waktu, tenaga dan juga peralatan sehingga biaya (cost) 

dari informasi yang dihasilkan menjadi relatif lebih mahal  

dibandingkan informasi yang dihasilkan oleh metode konvensional.” 

 Adapun kelemahan metode ABC yang dikutip oleh Blocher, Chen dan 

Lin (2000;27-128) yaitu : 

1. Alokasi. 

Bahkan jika data aktivitas tersedia, beberapa biaya mungkin membutuhkan 

alokasi ke departemen atau produk berdasarkan ukuran volume yang 

arbitrer sebab secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat 

menyebabkan baiaya tersebut. Contoh beberapa biaya untuk 

mempertahankan fasilitas, seperti aktivitas membersihkan pabrik dan 

pengelolaan proses produksi. 

2. Mengabaikan Biaya. 



Keterbatasan lain dari ABC adalah mengabaikan biaya yang diidentifikasi 

pada produk tertentu diabaikan dari analisis. Aktivitas yang biayanya 

sering diabaikan adalah pemasaran, advertensi, riset dan pengembangan, 

rekayasa produk, dan klaim garansi. Tambahan biaya secara sederhana 

ditambahkan ke biaya produksi untuk menentukan biaya produk total. 

Secara tradisional biaya pemasaran dan administrasi tidak dimasukan ke 

dalam biaya produk, karena persyaratan pelaporan keuangan yang 

dikeluarkan GAAP mengharuskan memasukan ke dalam biaya periode. 

3. Pengeluaran dan Waktu yang dikonsumsi 

Metode ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan. 

Di samping itu juga membutuhkan waktu yang banyak. Seperti sebagian 

besar sistem Akuntansi dan manajemen yang inovatif biasanya diperlukan 

waktu lebih dari satu tahun untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan metode ABC dengan sukses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


