
 

5 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pengertian Biaya dan Beban  

Salah satu data penting yang diperlukan oleh perusahaan dalam 

menentukan harga pokok adalah biaya. Biaya mengandung dua pengertian, yaitu 

dalam beban (expense) dan dalam pengertian biaya (cost). 

Menurut Masiyah Kholmi dan Yuningsih (2009:16) mengemukakan: 

“biaya (cost) merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi 

perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa”. 

Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan, sumber ekonomi untuk 

memperoleh aktiva yang disebut dengan istilah harga pokok. Istilah ini sering 

digunakan untuk menunjukan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengelolaan 

bahan baku.  

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2007:4) mengatakan bahwa: 

“Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur 

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa 

pakainya, dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam 

neraca.” 

Menurut Mursyidi (2008:14) juga mengatakan bahwa: 

“Biaya (cost) diartikan sebagai 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.” 

Dari definisi di atas 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 



6 
 

 
 

Selama ini banyak pihak mendefinisikan biaya sebagai beban, padahal 

dalam kenyataannya antara biaya (cost) dan beban (expense) memiliki pengertian 

yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dikemukakan pendapat para 

ahli mengenai pengertian beban (expense). 

Raja Adri Satriawan Surya dalam buku Akuntansi Keuangan versi 

IFRS, (2012:20) mendefinisikan beban sebagai berikut: 

“Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu 

periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset 

atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas 

yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Definisi 

beban mencakup baik beban yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang biasa maupun kerugian (loss)”. 

Sedangkan Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2006:30) 

menyatakan bahwa: 

“Beban adalah aliran keluar terukur dari barang yang kemudian 

ditandingkan dengan pendapatan pendapatan untuk menentukan 

laba, atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat 

penggunaan jasa ekonomis.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa antara biaya dan 

beban itu mempunyai pengertian yang berbeda. Biaya dalah suatu pengorbanan 

dan pengeluaran sumber-sumber ekonomis yang dapat diukur dengan nilai uang 

untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan beban adalah pengorbanan atau 

pengeluaran dari sumber-sumber ekonomi yang dapat dinilai dengan nilai uang 

untuk merealisasikan jumlah pendapatan pada satu periode akuntansi. Beban 

merupakan bagian dari biaya yang sudah habis dan telah menghasilkan 

pendapatan. Jadi perbedaan yang mendasar antara biaya dan belum terletak pada 

jangka manfaat. 
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2.2 Penggolongan Biaya  

 Menurut Hansen dan Mowen (2005:45) menggolongkan biaya sebagai 

berikut: 

I. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi 

Dalam penggolongan biaya menurut fungsi ini dapat dikelompokkan 

menjadi biaya produksi dan biaya non produksi: 

A. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan produksi barang 

atau penyedia jasa, yang terdiri dari: 

1. Biaya Bahan Baku Langsung 

Biaya bahan baku yang dapat ditelusuri pada barang atau jasa yang 

dihasilkan. Biaya dari bahan-bahan ini dapat secara langsung 

dikenakan pada produk fisik yang dapat digunakan untuk mengukur 

jumlah bahan yang dikonsumsi oleh tiap produk. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung yang dapat ditelusuri pada barang atau 

pelayanan yang dihasilkan. Karyawan yang mengubah bahan mentah 

menjadi produk atau yang menyediakan jasa pelayanan pada 

pelanggan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. 

3. Biaya Overhead 

Biaya overhead adalah semua biaya produksi selain dari bahan baku 

langsung atau tenaga kerja langsung dikumpulkan menjadi satu 

kategori disebut overhead. Pada perusahaan produksi, overhead juga 

dikenal beban pabrik atau overhead pabrik atau overhead produksi. 

B. Biaya Non Produksi 

Terdapat dua kategori biaya non produksi, yaitu: 

1. Biaya Penjualan 

Biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan dan mendistribusikan 

produk atau jasa disebut biaya penjualan. Biaya-biaya tersebut sering 

mengacu pada biaya mendapatkan pesanan dan memenuhi pesanan. 
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2. Biaya Administrasi 

Semua biaya yang berhubungan dengan administrasi umum organisasi 

yang tidak dapat disetimasi secara tepat, baik untuk pemasaran ataupun 

produksi adalah biaya administrasi. 

II. Penggolongan Biaya Menurut Perilaku 

 Biaya menurut perilaku dapat menjadi informasi yang sangat berguna, 

informasi yang dapat membantu dalam penganggaran, menunjang usaha 

perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan taktis dan perhitungan harga 

pokok produk. Penggolongan biaya menurut perilaku dapat dijelaskan sebagai 

biaya tetap, biaya variable dan biaya campuran. 

1. Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang secara keseluruhan konstan dalam rentang 

yang relevan sering dengan tingkat pendorong kegiatan beragam. 

2. Biaya Variabel  

Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi 

berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. 

3. Biaya Campuran 

Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan 

biaya variabel. 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2007:10) mengatakan bahwa 

klasifikasi biaya yang umum digunakan adalah: 

I. Biaya dalam Hubungannya dengan Produk 

Biaya dalam hubungannya dengan produk dapat dikelompokkan menjadi 

biaya produksi dan non produksi. 

A. Biaya Produksi  

Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang 

terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. 
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1. Biaya Bahan Baku Langsung 

Biaya Bahan Baku Langsung adalah bahan baku yang merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat 

ditelusuri langsung kepada produk selesai. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang digunakan dalam 

merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai dan 

dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan 

tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam merubah bahan menjadi 

produk selesai. Biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi elemen: 

a. Bahan tidak Langsung (bahan pembantu atau bahan penolong) 

Bahan tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam 

penyelesaian produk tetapi pemakainnya lebih kecil dan biaya ini 

tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. 

b. Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu 

dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri 

kepada produk selesai. 

c. Biaya Tidak Langsung Lainnya 

Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak tidak 

langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu 

pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri kepada 

produk selesai.  

Dua dari tiga unsur utama biaya produksi dapat digolongkan secara 

terminology biaya sebagai berikut: 

1. Biaya Utama  

Biaya utama adalah gabungan biaya bahan baku langsung, dan biaya 

tenaga kerja langsung.  
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2. Biaya Konversi 

Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku 

langsung menjadi produk selesai. Biaya ini merupakan gabungan antara 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

B. Biaya Non Produksi  

Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhungan dengan proses 

produksi. Biaya non produksi ini disebut biaya komersial atau biaya 

operasi biaya komersil atau operasi ini juga digolongkan sebagai biaya 

periode yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan interval waktu. 

Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Beban Pemasaran atau Biaya Penjualan 

Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan 

apabila produk selesai dan siap dipasarkan ketangan konsumen. 

2. Beban Administrasi 

Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan 

dengan kegiatan penentuan kebijakan, pengarahan, pengawasan 

kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan 

efektif. 

3. Beban Keuangan 

Beban keuangan adalah biaya yang timbul dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi keuangan. 

II. Biaya dalam Hubungannya dengan Volume Produksi 

Biaya dalam hubungannya dengan volume atau perilaku biaya dapat 

dikelompokkan menjadi elemen:  

1. Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan 

volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per-unit tetap. 

2. Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang 

relevan, tetapi secara per unit berubah. 
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3. Biaya Campuran 

Biaya campuranm adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan 

biaya variabel. 

III. ` Biaya dalam Hubungan dengan Departemen Produksi 

1. Biaya Langsung Departemen 

Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara 

langsung ke departemen. 

2. Biaya Tidak langsung Departemen 

Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri 

secara langsung ke departemen. 

IV.  Biaya dalam Hubungannya dengan Periode Waktu 

Dalam hubungannya dengan periode waktu biaya dapat dikelompokkan 

menjadi:   

1. Biaya Pengeluaran Modal 

Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dapat dikeluarkan untuk 

memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang 

panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. 

2. Biaya Pengeluaran Pendapatan 

Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat 

untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. 

V. Biaya dalam Hubungannya dengan Pengambilan Keputusan 

Biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokkan 

menjadi: 

1. Biaya Relevan 

Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam 

beberapa alternatif yang berbeda. Biaya relevan terdiri dari: 

a. Biaya Diferensial  

Biaya diferensial adalah selisih biaya atau biaya yang berbeda 

dalam beberapa alternatif pilihan. Biaya diferensial disebut juga 

dengan biaya marjinal. 
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b. Biaya Kesempatan 

Biaya kesempatan adalah kesempatan yang dikorbankan dalam 

memilih suatu alternatif. 

c. Biaya Tersamar 

Biaya tersamar adalah biaya yang tidak kelibatan dalam catatan 

akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

d. Biaya Nyata  

Biaya nyata adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat 

memilih suatu alternatif. 

e. Biaya yang Dapat Dilacak 

Biaya yang dapat dilacak adalah biaya yang dapat dilacak kepada 

produk selesai. 

2. Biaya Tidak Relevan 

Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak 

mempengaruhi keputusan apapun. Biaya tidak relevan dikelompokkan 

menjadi: 

a. Biaya Masa Lalu 

Biaya masa lalu atau histori adalah biaya yang sudah dikeluarkan 

tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. 

b. Biaya Terbenam 

Biaya terbenam adalah biaya yang tidak dapat kembali. 

 

2.3 Biaya Produksi 

Perusahaan manufaktur pada dasarnya mengolah bahan baku menjadi 

produk siap jual. 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 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non 

produksi, seperti pemasaran dan administrasi. 

Dalam menghitung biaya produksi, akuntansi biaya harus lebih mengikuti 

proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Setiap tahap pengolahan 
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bahan baku memerlukan pengorbanan sumber ekonomi, sehingga akuntansi biaya 

digunakan untuk mencatat setiap sumber ekonomi yang dikeluarkan dalam setiap 

tahap pengolahan tersebut, untuk menghasilkan informasi biaya yang dikonsumsi 

untuk menghasilkan produk.  

Produksi meliputi perubahan bahan baku menjadi produk jadi melalui 

suatu upaya karyawan, dan penggunaan peralatan produksi. Harga pokok produksi 

terbentuk dari tiga elemendasar, yaitu: 

1. Bahan Baku Langsung (Direct Material) 

2. Tenaga Kerja Langsung (Direct Labour) 

3. Overhead Pabrik (Manufacturing Overhead) 

 

2.3.1 Pengertian Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi akibat pembuatan barang 

atau produk. Semua biaya-biaya tersebut berhubungan dengan proses produksi 

atau kegiatan pengolahan dari bahan baku menjadi bahan jadi. 

Menurut Mulyadi (2005:13) adalah sebagai berikut : 

“Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.” 

Menurut Sri Hanggana (2009:9) pengertian biaya produksi diuraikan 

sebagai berikut: 

“biaya produksi (cost of production) adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk membuat sejumlah barang atau jasa.” 

Kemudian menurut R. Supriyono (2011:193) juga mengemukakan 

bahwa: 

“Biaya produksi meliputi semua biaya yang berhubungan 

dengan fungsi produksi yaitu semua biaya dalam rangka 

pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang siap untuk 

dijual.” 

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya produksi 

adalah seluruh rangkaian biaya pembuatan barang dari pengolahan bahan baku 

menjadi produk yang siap dijual. Berdasarkan biaya produksi itu nantinya 
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informasi biaya tersebut digunakan menjadi dasar dalam proses penentuan harga 

pokok. 

 

 

2.3.2 Unsur-unsur Biaya Produksi 

Unsur-unsur biaya produksi dapat dimulai dengan menghubungkan biaya 

ke tahap 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 sebagai 

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

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

Menurut Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2006:40) 

menyatakan bahwa: 

1. Biaya Bahan Baku  

Biaya bahan baku adalah semua bahan baku yang membentuk bagian 

integral dari produk jadi dan dimaukkan secara ekslisit dalam perhitungan 

biaya produk. 

Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku: 

Dr. Persediaan bahan baku  XXX 

Cr.  Hutang Dagang    XXX 

Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku: 

Dr. Barang dalam proses   XXX 

Cr.  Persediaan bahan baku  XXX 

 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi 

bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara 

layak ke produk tertentu. 

Jurnal untuk mencatat pembayaran gaji: 

Dr. Beban Gaji    XXX 

Cr.   Kas     XXX 
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3. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik juga disebut overhead manufaktur, beban 

manufaktur, atau beban pabrik yang terdiri atas semua biaya manufaktur 

yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Overboard pabrik 

biasanya memasukkan semua biaya manufaktur kecuali biaya bahan baku 

dan dan tenaga kerja langsung. 

Menghitung Tarif Overboard Pabrik: 

 

 

  

Jurnal mencatat pembebanan biaya overhead pabrik 

Dr.  Barang dalam proses    XXX 

Cr.   Biaya overhead pabrik yang dibebankan  XXX 

 

2.4 Biaya Non Produksi  

Menurut Bastian Bustami (2007:10) biaya non produksi adalah biaya 

yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non produksi ini disebut 

biaya komersial atau biaya operasi biaya komersial atau operasi ini juga 

digolongkan sebagai biaya periode yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan 

dengan interval waktu. Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Beban Pemasaran atau Biaya Penjualan 

Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan 

apabila produk selesai dan siap dipasarkan ketangan konsumen.  

2. 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. 

3. Beban Keuangan  

Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-

fungsi keuangan. 

Tarif FOH     =   Budget Overboard 

Pabrik 

  Basis Kegiatan pada Kapasitas 

Normal 
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2.5 Pengumpulan Biaya (Cost Accumulation)   

Menurut Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2006:125) 

metode pengumpulan harga pokok tergantung pada sifat, karakteristik dan 

pengelohan bahan menjadi produk selesai yang akan mempengaruhi metode 

pengumpulan yang digunakan. Pada umunya dalam akuntansi biaya membagi 

sistem pengumpulan biaya menjadi ke dalam dua kategori yaitu job order costing 

dan process costing. 

Berikut ini penulis mengutip beberapa pendapat dari literature-literatur 

akuntansi biaya mengenai sistem pengumpulan biaya. 

1. Pengumpulan Biaya Produksi berdasarkan Pesanan (Job Order Costing) 

Menurut Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2006:127) 

metode pengumpulan harga pokok berdasarkan pesanan. 

“Biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan (job) yang 

terpisah: suatu pesanan adalah output yang diidentifikasikan untuk 

memnuhi pesanan pelanggan tertentu atau untuk mengisi kembali 

suatu item persediaan.” 

Sedangkan Menurut Susan Irawati (2009: 41) juga menjelaskan bahwa:  

“Job order costing merupakan cara penentuan harga pokok produk 

dimana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, 

harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total 

biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah produk pesanan 

yang besangkutan.” 

Untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan secara efektif, pesanan 

harus dapat diidentifikasi secara terpisah. Agar rincian dari perhitungan biaya 

berdasarkan pesanan sesuai dengan usaha yang diperlukan, harus ada perbedaan 

penting dalam biaya per unit suatu pesanan dengan pesanan yang lain. 

Perhitungan biaya berdasarkan berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya 

bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan ke 

setiap pesanan.  
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2. Pengumpulan Biaya berdasarkan Proses (Process Costing) 

Menurut Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2006:156) 

dalam metode pengumpulan harga pokok berdasarkan proses. 

“Bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke 

pusat biaya. Biaya yang dibebankan ke setiap unit ditentukan dengan 

membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total 

unit yang diproduksi. Persyaratan utama adalah semua produk yang 

di produksi dalam suatu pusat biaya selama satu periode harus sama 

dengan dalam hal sumber daya yang dikonsumsi: bila tidak, 

perhitungan biaya berdasarkan proses dapat mendistrosi biaya 

produk.” 

 

2.6 Pengukuran Biaya (Cost Measurement) 

Menurut Hansen & Mowen, (2005:45) pengukuran biaya (cost 

measurement) terbagi menjadi dua sistem, yaitu: 

1. Sistem Harga Pokok Sesungguhnya (Actual Cost System), yaitu sistem 

pengukuran biaya produksi kepada produk atau pesanan yang 

dihasilkan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya dinikmati. Pada 

sistem ini, biaya baru dapat dihitung pada akhir periode setelah biaya 

sesungguhnya dikumpulkan. 

2. Sistem Harga Pokok Normal (Normal Cost System), yaitu sistem 

pengukuran biaya produksi dimana biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung dihitung berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi 

(actual) sedangkan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya yang 

ditentukan di muka (pedertemine). 

 

2.7 Pembebanan Biaya   

Metode penentuan harga pokok adalah cara memperhitungkan unsur-unsur 

biaya ke dalam proses produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya 

kedalam proses produksi, terdapat dua pendekatan yaitu Full Costing dan 

Variable Costing. 
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 Menurut Mulyadi (2005:17) adalah sebagai berikut: 

1. Biaya Standar (Full Costing) 

Full Costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang 

memperhitungkan semua umur biaya produksi ke dalam proses produksi, 

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

overhead pabrik, baik yang berprilaku variabel maupun tetap. Dengan 

demikian harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari 

unsur-unsur biaya produksi berikut ini: 

 

Metode Harga Pokok Produksi  

Metode Full Costing  

 

 Biaya Bahan Baku      XXX 

 Biaya Tenaga Kerja Langsung     XXX 

 Biaya Overhead pabrik variabel    XXX 

 Biaya Overhead pabrik tetap     XXX 

 Biaya Produksi      XXX 

 

Biaya produk yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari unsur 

biaya produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya 

overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan 

biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum). 

   

 

2. Sistem Biaya Standar ( Variable Costing) 

Variable Costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang 

hanya berperilaku variabel ke dalam proses produksi, terdiri dari biaya 

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

 

 

 

Full Costing = Biaya Produksi + Biaya Non Produksi  
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Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Metode Variabel Costing 

 Biaya Bahan Baku       XXX 

 Biaya Tenaga Kerja Langsung    XXX 

 Biaya Overhead pabrik variabel    XXX 

 Biaya Produksi      XXX 

 

Biaya produk yang dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri 

dari biaya produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik variabel) ditambah dengan biaya non produksi variabel 

(biaya pemasaran variabel dan biaya administrasi dan umum variabel) dan biaya 

tetap (biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran, biaya administrasi dan 

umum tetap). 

 

 

 

2.8 Perbandingan Metode Full Costing dan Variable Costing  

Metode Full Costing  maupun Variable Costing merupakan metode 

penentuan harga pokok produksi. Perbedaan pokok yang ada diantara kedua 

metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi tetap ini 

akan menpunyai akibat pada : 

1. Perhitungan Harga pokok produksi 

2. Penyajian Laporan laba rugi 

Menurut Mulyadi (2005:122) adalah sebagai berikut: 

1. Perbedaan Metode Full Costing dengan Metode Variable Costing Ditinjau 

dari Sudut Penentuan Harga Pokok Produksi. 

Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku 

tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas 

dasar tarif yang ditentukan dimuka kapasitas normal atau dasar biaya 

overhead pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik 

tetap akan melekat pada harga pokok persediaan produk dalam proses dan 

Variable  Costing = Biaya Variabel + Biaya 

Tetap 



20 
 

 
 

persediaan produk jadi yang belum laku dijual, dan baru dianggap sebagai 

biaya (unsur harga pokok penjualan) apabila produk jadi tersebut telah 

terjual. 

2. Perbedaan Metode Full Costing dengan Variable Costing Ditinjau dari 

Sudut Penyajian Laporan Laba Rugi. 

Ditinjau dari penyajian laporan laba rugi, perbedaan produk antara metode 

variable costing dengan full costing adalah terletak pada klasifikasi pos-

pos yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut.  Laporan laba rugi 

yang disusun dengan metode full costing menitikberatkan pada penyajian 

unsur-unsur biaya menurut hubungan dengan fungsi-fungsi pokok yang 

ada dalam perusahaan. 

 

Gambar 2.1 

Laporan Laba Rugi Full Costing 

 

 Sales (penjualan)      XXX 

 Cost of good sold (harga pokok penjualan)             (XXX) 

 Gross Profit (laba bruto)     XXX 

  Operational Cost (biaya operasional)              (XXX) 

 Earning before interst tax (EBIT)    XXX 

 Interest (bunga)                (XXX) 

 Earning before tax (EBT)     XXX 

 Tax (pajak)                 (XXX) 

 Earning after tax (Eat)     XXX 

Sumber : Mulyadi (2005) 

 

Dalam laporan laba rugi variable costing biaya tetap disajikan dalam satu 

kelompok tersendiri yang harus ditutup dari laba kontribusi yang diperoleh 

perusahaan sebelum timbul laba bersih. Dengan menyajikan semua biaya tetap 

dalam satu kelompok tersendiri dalam laporan laba rugi, manajemen dapat 

memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap ini dapat melakukan pengawasan 
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terhadap biaya tersebut, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

 

Gambar 2.2 

Laporan Laba Rugi Variable Costing 

 Sales (penjualan)                XXX 

 Variable Cost (biaya variabel)                        (XXX) 

 Contribution Margin (laba konribusi)             XXX 

 Fixed Asset (Biaya tetap)              (XXX) 

 Earning before Interest tax (EBIT)                 XXX  

 Interest (bunga)               (XXX) 

 Earning before tax (EBT)               XXX 

 Tax (pajak)                (XXX) 

 Earning before tax (EAT)               XXX 

Sumber :Mulyadi (2005) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


