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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Akuntansi 

Akuntansi secara garis besar bisa dibagi menjadi dua tipe yaitu akuntansi 

keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan tipe akuntani 

sendiri yang terpisah dari dua tipe akuntansi tersebut diatas, namun merupakan 

bagian dari keduanya. 

Pengertian akuntansi menurut Kieso (2007:4) yaitu: “Akuntansi adalah 

sesuatu informasi yang mengindentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi 

kepada para pengguna yang berkepentingan.” 

1. Akuntansi Keuangan  

Dalam bidang ini berkaitan dengan akuntansi yang berhubungan tentang 

pelaporan keuangan untuk pihak-pihak diluar perusahaan, karena itu pihak-

pihak diluar perusahaan yang mempunyai banyak ragam macamnya, maka 

laporan yang dihasilkan bersifat serba guna (general purpose). 

Akuntansi keuangan menurut  Bastian Bustami, dan Nurlela (2009:3) 

yaitu: 

“Akuntansi keuangan adalah bidang ilmu akuntansi yang 

mempelajari bagaimana mencatat, mrnggolongkan dan meringkas 

transaksi keuanga perusahaan, kemudian disusun dalam bentuk laporan 

keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang 

berkepentingan”. 

 

2. Akuntansi Manajemen  

Akuntansi manajemen merupakan salah satu fungsi dalam membantu 

manajemen untuk menjalankan tiga fungsi pokoknya yaitu perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adaanya akuntansi manajemen 

dalam perusahaan merupakan suatu sistem yang akan memberikan informasi 

kepada manajemen untuk membantu  pihak-pihak internaldalam mencapai 

tujuan organisasi. 
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Dalam bukunya Mulyadi (2009:2) menyatakan akuntansi manajemen 

adalah : 

“Akuntansi  manajemen adalah ditujukan untuk menyediakan 

informasi keuangan bagi keperluan manjemen. Akuntansi 

manajemen berhubungan dengan informasi mengenai perusahaan 

untuk memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam 

perusahaan. 

 

3. Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya secara khusus berkaitan dengan biaya produksi, 

perhitungan harga pokok produk, pengendaliaan biaya dan bagaimana 

manfaat data biaya untuk mengambil keputusan. 

Akuntansi biaya menurut Mulyadi (2009:7) yaitu: 

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan 

peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk 

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

Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya”. 

 

Adapun menurut Carter, William K, Milton F, Usry (2006:6) dalam 

bukunya “Cost Accounting” (akuntansi biaya), menjelaskan bahwa 

pengertian akuntansi biaya adalah : 

“Akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan alat yang 

diperlukan untuk aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengendaliaan, 

memperbaiki kwalitas dan efesiensi , serta membuat keputusan-

keputusan yang bersifat rutin maupun strategis.”  

 

2.2  Biaya 

 Biaya adalah harga pokok yang telah memberikan manfaat dan telah habis 

dimanfaatkan. Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan ekonomi yang diukur 

dalam satuan mata uang yang sudah mampu akan terjadi untuk mencapai tujuan 

tertentu yaitu menghasilkan barang atau jasa. 
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2.2.1 Pengertiaan Biaya dan Beban 

Salah satu data yang penting diperlukan oleh perusahaan adalah 

biaya.Biaya mengandung dua pengertian, yaitu dalam pengertian beban (expense) 

dan dalam pengertiaan biaya (cost). 

 Baiaya menurut Mulyadi (2009:13) dalam arti luas adalah: 

“Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang di ukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang memungkinkan akan 

terjadi untuk tujuan tertentu.” 

 

Adapun menurut Sunarto (2003:4) pengertian biaya dalam arti luas 

adalah : 

“Biaya merupakan harga pokok atau bagian yang telah di 

mamfaatkan atau di komsumsi untuk memperoleh pendapatan.” 

 

 Bastian Bustami dan Nurlela (2009:7), dalam bukunya akuntansi biaya 

dan aplikasi menyatakan bahwa: 

“Biaya (cost) adalah pengerbonan sumber ekonomis yang diukur 

dalam suatu uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa 

pakainya, dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukan kedalam 

neraca.” 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur dalam biaya 

yaitu:  

1. Pengorbanan sumber ekonomis;  

2. Diukur dalam satuan uang; 

3. Telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi; 

4. Untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

Selama ini banyak pihak mendefinisikan biaya sebagai beban, pada hal pada 

kenyataannya antar biaya (cost), dan beban (expense) memiliki pengertian yang 

berbeda. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dikemukakan pendapat mengenai 

pengertian beban (expense). 
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Pengertian expense menurut Carter, William K, Milton, dan Usry (2006:30) 

adalah sebagai berikut : 

“Expense adalah aliaran keluar terukur dari barang yang kemudian 

dibandingkan dengan pendapatan untuk mencantumkan laba, atau sebagai 

penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat penggunaan jasa ekonomi.” 

 

Berdasarkan pengertiaan-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara 

biaya dan beban itu mempunyai pengertian yang berbeda. Biaya adalah suatu 

pengorbanan atau pengeluaran sumber-sumber ekonomi yang dapat diukur dengan 

nilai uang untuk mncapai tujuan tertentu.Sedangkan beban adalah pengorbanan 

atau pengeluaran dari sumber-sumber ekonomi yang dapat diukur dengan nilai 

uang untuk merealisasikan jumlah pendapatan pada suatu periode 

akuntansi.Beban merupakan bagian dari biaya yang sudah habis dan telah 

menghasilkan pendapatan.Jadi perbedaan yang mendasar antara biaya dan beban 

terletak pada jangka waktu. 

 

2.2.2 Macam-macam Biaya  

Menurut Mulyadi (2009:13-14) terdapat berbagi biaya dalam suatu perusahaan, 

yaitu: 

1. Biaya produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengelolah 

bahan baku menjadi produk yang siap untuk di jual. Biaya produksi dibagi 

menjadi tiga unsure yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead.  

2. Biaya pemasaran  

Biaya pemasaran merupakan biya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan     

kegiatan pemasaran produk.Contohnya adalah biaya iklan, biaya angkutan 

dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan yang 

melaksanakan kegiatan pemasaran. 
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3. Biaya administrasi dan umum  

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya 

adalah gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, biaya 

pemeriksaan akuntan, dan sewa kantor 

 

2.2.3 Penggolongan Biaya 

Kegiatan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan untuk membiayai aktifitas produksi perusahaan, baik itu 

biaya produksi perusahaan, dan biaya produksi non produksi. Biaya  merupakan 

objek dari akuntansi biaya diolah sehingga menghasilkan informasi biaya yang 

bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2009:13-16) terdapat berbagai macam penggolongan 

yaitu: 

1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran  

Dalam  cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran adalah bahan 

bakar, maka semua biaya yang berhubungan dengan bahan bakar 

disebut   bahan bakar. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan  

Dalam perusahaan industri, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi 

produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh 

karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokan 

menjadi tiga kelompok: 

a. Biaya produksi; 

b. Biaya pemasaran; 

c. Biaya administrasi dan umum 

3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang 

dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. 

Dalam hubungan dengan sesuatu biaya. 

a. Biaya langsung (direct cost) 
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Biaya langsung adalah biaya yang terajdi, yang penyebab satu-satunya 

adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai 

tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan 

demikiaan biaya langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu 

yang dibiayai. 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 

4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dengan 

perubahan volume kegiatan. 

Dalam  hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

digolongkan menjadi : 

a. Biaya variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya 

bahan baku, royalty, upa lembur, dan perlengkapan  

b. Biaya semivariabel 

Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegaitan. Biaya semivariabel 

mengandung unsur biaya tetap dan biaya variable. Contohnya biaya 

overhead pabrik (listrk, telpon, dan air). 

c. Biaya semifixed 

Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 

volume produksi. Contohnya gaji penyelia 

d. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar 

volume kegiatan tertentu. Contohnya gaji direktur, gaji supervisior, 

amortisasipaten. 

5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaat 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua: 
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Pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. 

a. Pengeluaran modal  (capital expenditures) adalah biaya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya 

periode akuntansi adalah satu tahun kalender). Contohnya 

pembelian aktiva tetap. 

b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) adalah biaya yang 

hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya 

pengeluaran tersebut. Contohnya biaya telepon, biaya iklan, biaya 

listrik. 

 

2.3 Harga Pokok Produksi 

Suatu  perusahaan perlu menentukan harga pokok bagi produksi yang 

mempengaruhi penentuan harga jual dasar penentuan kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan pengolahan perusahaan. Harga pokok juga digunakan untuk 

menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan.Suatu harga 

pokok dapat diketahui jumlahnya dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk memproduksi produk tersebut. 

 

2.3.1 Pengertian Harga Pokok Produksi  

Suatu perusahaan, baik perusahaan kecilmaupun perusahaan besar dalam 

menentukan harga jualnya terlebih dahulu harus menetapkan harga pokok 

produksi. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan laba yang akan diperoleh dari 

hasil penjualan produk tersebut. Adapun pengertian harga pokok ada berbagai 

pendapat, dimana menurut para ahli yang satu dengan yang lain berbeda. 

 

 Menurut Sunarto (2003:4) bahwa pengertian harga pokok yaitu: 

“Harga pokok adalah nilai pengorbanan untuk memperoleh barang 

atau jasa yang diukur dengan nilai mata uang.Besarnya biaya diukur 

dengan berkurangnya kekayaan atau timbulnya utang.” 
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 Menurut Mulyadi (2009:10) pengertian harga pokok produksi adalah: 

“Pengorbanan sumber ekonomi untuk pengolahan bahan baku 

menjadi produk jadi.” 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka harga pokok produksi 

adalah penjumlahan pengorbanan sumber ekonomi yang diguanakan dalam 

pengolahan bahan baku menjadi produk. 

 

2.3.2 Unsur-Unsur Biaya Produksi  

Unsur-unsur biaya produksi dapat dimulai dengan menghubungkan biaya 

ketahap yang berbeda dalam operasi suatu bisnis, total biaya produksi terdiri atas 

dua elemen: biaya manufaktur dan biaya komersial. Biaya manufaktur dapat 

disebut juga biaya produksi atau biaya pabrik biasanya didefinisikan sebagaimana 

jumlah dari tiga elemen biaya: bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. 

Bahan baku dan tenaga kerja disebut biaya konfersi.  

Menurut Sunarto (2003:4)bahwa unsur-unsur biaya produksi adalah: 

1. Biaya bahan baku  

Biaya ini timbul karena pemakaian bahan. Biaya bahan baku merupakan 

harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang. 

Biaya bahan baku merupakan bagaian dari harga pokok barang jadi yang 

akan dibuat. 

2. Biaya tenaga kerja 

Biaya ini timbul karena pemakaian tenaga kerja yang dipergunakan untuk 

mengolah bahan menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung 

merupakan gaji dan upah yang diberikan tenaga kerja yang terkibat  langsung 

dalam pengolahan barang. 

3. Biaya overhead pabrik  

Biaya ini timbul terutama karena pemakaian fasilitas untuk mengolah barang 

berupa mesin, alat-alat, tempat kerja, dan kemudahan lain. Dalam 

kenyataannya  dan sesuai dengan label biaya tersebut, kemudian biaya 
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overhead pabrik  adalah semua biaya selain biaya bahan baku, dan tenaga 

kerja langsung. 

 

2.4 Sistem HargaPokok 

Sistem harga pokok terbagi menjadi dua sistem, menurut Bastian Bustami 

dan Nurlela, (2009:38) Sistem harga pokok sesungguhnya (Histrorical cost 

sytem) 

 Sistem harga pokok yang ditentukan dimuka (Predetermined cost sytem) 

 Menurut Bastian Bustami dan Nurlela, (2009:39) sistem harga pokok 

adalah: 

 “ Sistem harga pokok sesungguhnya (Historical cost sytem atau 

postmortem cost sytem atau actual cost sytem) adalah suatu sistem 

dalam pembebanan harga pokok produk atau pesanan atau jasa pada 

saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya 

dinikmati.’’ 

Pada sistem harga pokok sesungguhnya, harga pokok produk, pesanan atau 

jasa yang baru dapat dihitung pada akhir periode setelah biaya yang sesungguhnya 

dikumpulkan . 

Sistem ini hanya dapat dipakai untuk tujuan penentuan harga pokok produk 

atau jasa yang dihasilkan, sedangkan untuk perencanaan dan pengendalian biaya 

serta pengambilan keputusan oleh manajemen tidak dapat memuaskan atau 

menyajikan informasi untuk tujuan tersebut. 

 

2.4.1 Sistem harga pokok yang ditentukan dimuka (Predetermined cost 

sytem) 

Sistem harga pokok sesungguhnya masih memiliki kelemahan, sehingga 

untuk mengatasinya maka digunakan sistem harga pokok yang ditentukan dimuka 

(predetermined cost sistem). 

Adapun menurut  Bastian Bustami dan Nurlela, (2009:40) sistem harga 

pokok yang ditentukan dimuka yaitu:  

“Sistem harga yang ditentukan dimuka adalah suatu sistem dalam 

pembebanan haga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa 
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dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan dimuka sebelum 

suatu produk atau jasa dikerjakan .” 

Sistem harga pokok yang ditentukan dimuka ini dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu sistem harga pokok taksiran (Estimated cost sytem) dan sistem harga pokok 

standar (Standard cost sytem). 

Sistem harga pokok yang ditentukan dimuka terbagi lagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Sitem harga pokok taksiran (Estimated cost sytem) 

 

Menurut Supriyono, (2011:40) dalam bukunya menyatakan: 

      “Sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok 

yang ditentukan dimuka untuk mengolah produk atau jasa tertentu 

dengan jalan menentukan besarnya taksiran biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk 

mengolah produk atau jasa tersebut diwaktu yang akan datang.” 

 

Penentuan besar atau kuantitas dalam harga pokok taksiran umumnya 

kepada perkiraan atau biaya yang akan terjadi pada perkiraan atau taksiran biaya 

yang terjadi pada masa akan datang. Jika terjadi selisih maka masih perlu untuk 

dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan sebab-sebabnya, apakah 

karena terjadinya pemborosan, penghematan atau karena kesalahan dalam 

penaksiran kuantitas yang dilakukan sebelumnya. Pada sistem harga pokok 

taksiran ini yang dianggap benar adalah harga pokok sesungguhnya. 

Dengan demikian sistem harga pokok taksiran ini, penentuan harga pokok 

dilakukan sebelum produk atau pesanan tertentu diolah, sehingga dapat 

menyajikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. 

b. Sistem harga pokok standar (Standard cost sytem) 

Menurut Supriyono (2011:41): 

“Sistem harga pokok standar adalah salah satu sistem harga pokok 

yang ditentukan dimuka untuk mengolah produk atau jasa tertentu 

dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabarik untuk mengolah 

satu satuan produk atau jasa tertentu.” 
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Sistem harga pokok standar dipakai sebagai dasar pengendalian biaya dan 

menilai prestasi pelaksanaan, oleh karena itu sistem ini ditentukan dengan cara 

yang lebih teliti atau ilmiah melalui penelitian teknik atas prestasi, penelitian 

laboratorium, mempelajari gerakan dan waktu, penelitian standar kuantitas dan 

sebagainya. Pada sistem harga pokok standar selisih biaya yang timbul dihitung 

dan dianalisa penyebabnya dan jika biaya sesungguhnya menyimpang dari biaya 

standar. 

Dibawah ini akan diuraikan mengenai sistem harga pokok tersebut, sebagai 

berikut. 

 

2.5 Metode Pengumpulan Harga Pokok 

Metode pengumpulan harga pokok tergantung pada sifat dan karakteristik 

dari pengolahan bahan menjadi produk selesai yang akan mempengaruhi metode 

pengumpulan yang digunakan.  

 

Menurut Horngren, Foster, Datar (2006:416) 

“Pada umumnya literature akuntansi biaya membagi sistem 

pengumpulan biaya ke dalam dua kategori yaitu job oreder costing dan 

kedua sistem tersebut kemudian dikembangkan menjadi hybrid costing yaitu 

campuran dari job order costing dan process costing.” 

 

Berikut ini penulis mengutip beberapa pendapat dari literature-literatur akuntansi 

biaya mengenai sistem pengumpulan biaya. 

 

2.5.1 Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Cost Method) 

Pengertian metode harga pokok pesanan menurut Supriono (2011:36) 

“Metode pengumpulan harga pokok dimana biaya dikumpulkan 

untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan setiap 

pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya.” 
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Dalam perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan, pengolahan 

produk dimulai dari datangnya pesanan dari pembeli. Kemudian perusahaan akan 

memproduksi produk tersebut sesuai pesanan. 

 

Menurut  Mulyadi (2009:41) karakteristik yang operasinya berdasarkan 

pesanan adalah sebagai berikut:  

1. Proses produksi terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu 

selesai dikerjakan, proses dihentikan dan dimulai dengan pesanan 

berikutnya.  

2. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh 

pemesan, dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda dengan 

pesanan yang lainnya. 

3. Produksi ditunjukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi 

persediaan digudang. 

 

Menurut Mulyadi (2009:41) informasi harga pokok produksi per pesanan 

bermanfaat bagi manajemen untuk: 

1. Menentukan harga jual pada pesanan 

2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan  

3. Memantau realisasi biaya produksi 

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk 

dalam proses disajikan dineraca. 

 

2.5.2 Metode Harga Pokok Proses (Process Cost Method) 

Pengertian harga pokok proses sendiri menurut Supriono (2011:37) 

adalah: 

“Metode pengumpulan harga pokok produk dimana biaya 

dikumpulkan untuk satuan produk waktu tertentu, triwulan, semester, 

tahun”. 
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Perusahaan yang menggunakan metode harga proses adalah perusahaan 

yang beroperasi berdasarkan produksi masa, dimana tujuan produksinya adalah 

untuk memenuhi persediaan gudang. Umumnya produknya berupa produk 

standart dan kegiatan produksinya dilaksanakan secara terus menerus. 

Menurut Mulyadi (2009:70) karakteristik perusahaan yang berproduksi 

massa, adalah sebagai berikut: 

1. Produk yang dihasilkan adalah produk standart 

2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama 

3. Kegiatan produksi dimulia dengan diterbitkan perintah produksi yang 

berisi rencana produksi produk stanadrt untuk jangka waktu tertentu. 

 

Manfaat informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka 

waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk: 

1. Menentukan harga jual produk 

2. Menentukan realisasi biaya produksi  

3. Menghitung laba atau rugi periodic 

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses 

yang disajikan dalam neraca. 

 

2.6 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi  

Metode penetuan harga pokok produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, 

terdapat dua pendekatan: full costing dan variabel costing. 

 

2.6.1 Full Costing 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi 

yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam harga pokok 

produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. 
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 Dengan demikian metode ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 

      

 

 

 

 

 

Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan full costing 

terdiri dari unsur harga pokok produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik 

tetap) ditambah dengan harga pokok non produksi (biaya pemasaran, biaya 

administrasi dan umum). 

 

2.6.2 Variabel Costing  

Variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku 

variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. 

 Dengan demikian, metode ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Biaya bahan baku                            

Biaya tenga kerja langsung               

Biaya overhead pabrik variabel           

Harga pokok produksi                      

 

Harga pokok yang dihitung dengan pendekatan variabel costing 

terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel (biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel) ditambah 

dengan biaya non produksi variabel (biaya overhead pabrik tetap, biaya 

pemasaran, biaya admistrasi dan umum tetap). 

  

Biaya bahan baku             

Biaya tenaga kerja langsung               

Biaya overhead pabrik variabel          

Biaya overhead pabrik tetap  

Harga pokok produksi                       

 

: xxx 

: xxx 

: xxx 

: xxx + 

: xxx 

: xxx 

: xxx 

: xxx + 

: xxx 
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2.7    Penentuan Harga Pokok Sewa 

Unsur-unsur yang terdapat dalam harga pokok produksi sewa adalah 

sebagai berikut: 

 

 Biaya tenaga Tenaga Kerja  

Menurut Alan Jayaatmaja (2006:9) yaitu : 

“Biaya tenaga kerja adalah semua balas jasa yang diberikan 

oleh perusahaan kepada semua karyawan.Biaya tenaga kerja 

dapat diistilahkan gaji atau upah”. 

 

 Gaji  adalah pembayaran dalam jumlah tetap yang dilakukan 

secara periodik kepada para manajer dan karyawan 

administratif.  

 Upah adalah pembayaran yang jumlahnya ditentukan 

berdasarkan tariff untuk satuan waktu, seperti perjam atau 

perhari kerja atau setiap satuan output, misalnya perunit 

produk. 

 

Sesuai fungsi dimana karyawan bekerja, biaya tenaga kerja dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

 Biaya tenaga kerja langsung (Indirect labor) adalah balas 

jasa yang diberiakan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya 

dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produk 

tertentu yang dihasilkan perusahaan. 

 Biaya tenaga kerja pemasaran adalah balas jasa untuk tenaga 

kerja yang aktifitasnya berkaitan dengan pemasaran, yang 

dicatat sebagai biaya pemasaran sedangkan tenaga kerja yang 

tidak berkaitan dengan pemasaran dan produksi termasuk 

dalam biaya administrasi dan umum. 
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 Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009:79) yaitu: 

“Dalam penetapan standar biaya tenaga kerja yang digunakan yaitu 

standar tarif upah dan standar waktu atau efesiensi. Standar tarif 

lebih didasarkan pada perjanjian tawar menawar kolektif antara 

serikat pekerja dan perusahaan, atau berdasarkan ketetapan 

pemerintah berdasarkan tingkat upah minimum. Untuk memastikan 

tingkat keadilan upah diberiakan untuk setiap operasi diperlukan 

ranting pekerjaan.Apabila terjadi perubahan tarif upah baik secara 

berkala sebaiknya dilakukan pada awal periode”. 

 

  Untuk penentuan standar biaya tenaga kerja ini perlu diperhatikan: 

1. Perencanaan menyeluruh dari sistem pengupahan 

2. Lingkungan perusahaan 

3. Studi gerak dan waktu  

4. Petunjuk yang jelas untuk setiap bidang tugas 

 

 Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Alan Jayaatmaja (2006:27) yaitu: 

“Biaya overhead pabrik merupakan elemen biaya produksi 

selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan 

memiliki banyak macam-macam biayanya”. 

 

Dikaitkan dengan produk atau kegiatan pengadaan jasa sebagai 

upaya untuk merealisasikan pendapatan, biaya overhead pabrik memiliki 

karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung yaitu: 

 Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi tidak 

langsung 

Disebut biaya tidak langsung karena tidak dapat atau sulit 

ditelusuri kepada unit-unit  produk atau jasa yang dihasilkan 

olehperusahaan. 
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 Biaya overhead pabrik merupakan biaya bergabung 

Disebut biaya bergabung bila produk yang dihasilkan 

perusahaan lebih dari satu jenis produk, sehingga biaya 

tersebut manfaatnya dinikmati semua produk atau jasa yang 

dihasilkan perusahaan. 

 

Terdapat pula penggolongan biaya overhead pabrik menurut 

departemen, yaitu: 

 Biaya overhead langsung departemen: 

Biaya overhead pabrik yang terjadinya atau manfaatnya 

dapat diikuti langsung jejaknya pada departemen produksi 

atau departemen jasa. 

 Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen: 

Yaitu unsure biaya overhead pabrik yang terjadinya atau 

manfaatnya tidak dapat diikuti langsung jejaknya pada 

departemen produk/departemen jasa. 

 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009:79) yaitu: 

“Biaya overhead pabrik merupakan salah satu cara dalam 

mengalokasikan overhead pabrik ke persediaan untuk 

keputusan penetapan harga dan untuk pengendalian biaya. 

Akan tetapi akuntansi biaya menyadari bahwa ukuran biaya 

yang diguanakan seperti biaya standar dibandingkan dengan 

biaya actual  memerlukan pengawasan dan pemantauan. 

Laporan masing-masing departemen mendorong manajer pusat 

biaya untuk lebih focus hanya pada peningkatan kinerja 

mereka. Jika dalam organisasi yang terpisah berusaha untuk 

meningkatkan efesiensi mereka masing-masing dengan mencari 

biaya standar yang menguntungkan tanpa memperhatikan 

pengaruh selanjutnya, maka produksi akan menurun dan 

tujuan memperoleh laba akan tergangu”. 
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Dari pernyataan penentuan harga pokok produksi yang diuraikan 

menurut unsur-unsur biaya harga pokok diatas adalah sebagai berikut: 

 

Biaya bahan baku                  

Biaya tenaga kerja                 

Biaya overhead pabrik           

Harga pokok produksi       

 

Namun dalam perusahaan jasa sewa ini perusahaan tidak 

memproduksi alat tersebut , melainkan perushaan membeli alat tersebut 

untuk disewakan jasanya. Maka penentuan harga pokok sewanya adalah 

sebagai berikut: 

Biaya pemebelian excavator dan bulldozer                  

Biaya tenaga kerja                                                 

Biaya overhead/pabrik                                           

Harga pokok sewa                                              

 

Penentuan harga jual sewa dihitung sebagai berikut: 

 Harga pokok sewa      

 Laba (profit)              

 Harga jual sewa       

 

2.8 Harga Jual 

Penentuan harga jual merupakan salah satu tugas mnajemen yang penting, 

Karen harga juala yang ditetapakanakan dapat mempengaruhi pembeli dalam 

membuat keputuan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan atau tidak, serta 

akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan diperoleh perusahaaan.oleh 

karena itu, untukmenetapakan harga jual pihak manajemen membutuhkan 

informasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk 

pesanan. 

 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xxx 

x 

x 

xx 
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2.8.1 Pengertian Harga Jual 

Dalam bukunya Mulyadi (2009:72) menuliskan harga jual adalah: 

“Harga jual yaitu taksiran biaya non produksi dibagi jumlah produk 

yang dihasilkan ditambah laba perunit produksi yang dihasilkan.” 

 

Selain itu Hansen dan Mowen (2002:633) mengemukakan dalam 

bukunya yang berjudul “Akuntansi Manajemen” bahwa: 

“Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit 

usahan pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau 

diserahkan.” 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah 

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa 

ditambah yang dengan persentase laba yang diinginkan oleh perusahaan, karena 

itu untuk mencapai laba yang diinginkan perusahan salah satu cara yang 

dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menetukan harga 

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

dengan kualitas produk suatu barang, dan harga terebut dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumen. 

 

2.8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Jual  

Penentuan haga jual merupakan masalah yang rumit bai manajemen 

perusahaan.Selain harus memperimbangkan tujuan perusahaan yang hendak 

dicapai, ada beberapa factor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuana harga 

jual. 

Secara garis besar Horngren, dan Foster (2006:398) menyatakan factor-

faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual adalah: 

“There are three major influences on pricing decision : costumer, 

competitors, and cost.” 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang 

mempengaruhi harga jual adaalah : 

1. Pelanggan  

2. Pesaing  

3. Harga 

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga jual 

adalah biaya. Harga juala tersebut dapat menutupi biaya-biaya yang elah 

dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Bila tidak, maka perusahaan 

akan mengalami kerugian. 

Pendapat tersebut di dukung oleh Caster, William K, Milton dan Usry 

(2006:765) yang menyatakan sebagai berikut: 

“Usually cost are considred to be starting point in a princing situation, 

even when a rigid relationship does not exist.”  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa” 

“Biasanya hrga dianggap sebagai poin awal dalam menentukan harga 

pasar walaupun dalam penetapan harga jual.” 

Dengan demikian dikatakan bahwa biaya merupakan factor penting yang 

perlu diperhatikan dalam penetapan harga jual. 

 

2.8.3 Metode Penentuan Harga Jual 

Menurut Mulyadi dalam bukunya akuntansi manajemen (2009:148)dalam 

menentukan harga jual dibagi dalam empat metode, yaitu: 

1. Penentuan harga jual normal  

2. Penentuan harga jual dalam cost type contract 

3. Penentuan harga jual pesanan khusus 

4. Penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 

yang diatur dengan peraturan pemerintah. 
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Berdasarkan uraian diatas maka dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penentuan harga jual normal 

Dalam keadaan normal, manajer penentu harga jual memerlukan 

informasi biaya penuh masa yang akan datang sebagai dasar penentu 

harga jual produk dan jasa. Metode penetuan harga jual normal 

seringkali disebut dengan istilah cost plus pricing, karena harga jual 

ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan 

suatu persentase mark up. 

Harga jual suatu produk atau jasa dalam keadaan normal ditentukan 

sebagai berikut: 

Harga Jual = Taksiran biaya penuh + Laba yang diinginkan  

 

Dengan demikian adaya dua unsur yang diperhitungkan dalam penentuan 

hargajual ini, taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan.Talsiran biaya penuh 

dihitung dengna menambahkan taksiran biaya langsung produksi dan taksiran 

biaya tidak langsung produksi.Sedangkan laba yang diharapakan dihitung 

berdasarkan invstasi yang ditambahkan untuk menghasilkan produk atau jasa. 

Rumus perhitungan harga jual atas dasar biaya secara umum dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Harga Jual = Biaya langsung produksi  + Persentase 

2. Penentuan harga jual dalam cost type contract 

Cost type contract adaalh kontak pembuatan produk atau jasa dimana 

pihak pembeli setuju untuk membeli produk dan jasa pada harga yang 

didasarkan dari total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh 

produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase 

tertentu dari total biaya sesungguhnya. Harga jual produk berdasarkan 

cost type contract ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:  

 

 

 

 

Biaya penuh sesungguhnya              

Laba …% biaya penuh sesungguhnya 

Harga yang harus dibayar pembeli          

 

: Rp. xx 

: Rp. xx 

  Rp. xx 
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3. Penentuan harga jual pesanan khusus  

Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan 

diluar pesanan regular.Biasanya pembeli yang melakukan pesanan 

khusus ini meminta harga bahwa harga jual normal, bahkan sering kali 

dibawah biaya penuh. 

4. Penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 

yang diatur dengan peraturan pemerinta. 

dalam penetuan harga jual yang diatur dengna peraturan pemerintah 

yaitu biaya penuh masa yang akan datang, yang dipakai sebagai dasar 

penetu harga jual tersebut menggunakan pendekatan full costing 

dengan metode cost pricing. 

 

2.8.4 Penentuan Harga Jual Sewa 

Unsur-unsur yang terdapat dalam penetuan harga jaul sewa adalah: 

 Harga pokok 

Menurut Sunarto (2003:4) yaitu: 

“Harga pokok adalah nilai pengorbanan untuk memperoleh 

barang atau jasa yang diukur dengan nilai mata uang”. 

 

 Laba 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2006:207) yaitu: 

“Laba merupakan tujun akhir dari semua jenis usaha.Perusahaan 

melakukan penentuan laba dalam suatu produk untukmencegah 

terjadinya kerugian dalam kegiatan produksi perusahaan”. 

 

Menurut  Mulyadi (2009:81) penentuan harga jual sewa dihitung sebagai 

berikut: 

Biaya produksi : xx 

Biaya non produksi : xx 

Laba yang diinginkan : xx + 

Harga jual sewa : xx 
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