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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Pengertian UMKM dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 1, ayat 

1 sampai dengan 3 yaitu: 

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimilik, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

ini. 

 

2.1.1 Kriteria UMKM 

Pada undang-undang No. 20 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 

terdapat kriteria-kriteria yaitu: 

1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
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a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha,atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 

atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2500.000.000,00 

(dua miliar lima ratus juta rupiah). 

3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar). 

 

2.2 Tinjauan Umum Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya merupakan salah satu pengkhususan dalam akuntansi, sama 

halnya dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi pajak dan 

sebagainya. Ciri utama yang membedakan antara akuntansi biaya dengan 

akuntansi lainnya adalah kajian datanya. Akuntansi biaya mengkaji data-data 

biaya untuk digolongankan, dicatat, dianalisis, dan dilaporkan dalam laporan 

biaya produksi. 
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Akuntansi secara garis besar dapat di golongkan menjadi 2 tipe, yaitu 

akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya bukan merupakan 

tipe akuntansi sendiri yang terpisah dari 2 tipe akuntansi tersebut diatas, namun 

merupakan bagian dari keduannya. 

Mulyadi (2009) menjelaskan bahwa akuntansi dibagi menjadi dua tipe 

pokok yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan 

menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi pihak luar, sedangkan 

akuntansi manajemen untuk kebutuhan para manajer. 

Menurut Harrison, Horngren, Thomas, Suwardy (2011) 

“Accounting is an information system, it measures business activities, 

processes data into reports, and communicates results to decision makers who 

will make decisions that will impact the business activities.” 

 

Dari defini diatas dapat diartikan akuntansi adalah suatu sistem informasi, 

yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat 

keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. 

Akuntansi biaya secara khusus berkaitan dengan biaya produksi, 

perhitungan harga pokok produksi, pengendalian biaya dan bagaimana manfaat 

data biaya dalam mengambil keputusan. Untuk menentukan harga pokok secara 

teliti maka biaya perlu diklasifikasikan sehingga dapat dipisahkan antara mana 

biaya produk dan mana pula biaya yang bukan biaya produksi. 

Akuntansi biaya berfungsi sebagai sarana informasi bagi manajemen dalam 

melaksanakan perencanaan dan pengendalian atas biaya produksi, menentukan 

harga pokok produk atas hasil produksi, serta mengambil keputusan yang terbaik 

bagi perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Biaya  

Terdapat beberapa penafsiran mengenai pengertian akuntansi biaya, seperti 

yang dikemukakan oleh beberapa para ahli: 
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a. Wasilah A (2012) menjelaskan bahwa pengertian akuntansi biaya adalah 

“Akuntansi biaya adalah bidang khusus akuntansi yang berkaitan terutama 

dengan akumulasi dan analisis biaya untuk penentuan harga pokok produk 

yang dihasilkan, serta untuk membantu manajemen dalam perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan.” 

b. Kholmi dan Yuningsih (2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntansi 

biaya adalah : “Akuntansi biaya merupakan proses pelacakan, pencatatan, 

pengalokasian, pelaporan dan analisis terhadap berbagai macam biaya 

yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan barang dan jasa.” 

c. Armanto W (2012) “Akuntansi biaya merupakan 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.” 

d. Mulyadi (2009) Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau 

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

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya adalah: 

1. Suatu alat manajemen untuk menyusun rencana dan pengendalian atas 

biaya dari aktivitas suatu perusahaan dan dapat membantu dalam membuat 

suatu keputusan. 

2. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi dan menjual suatu barang 

atau jasa. Sehingga menghasilkan informasi biaya yang bermanfaat bagi 

manajemen. 

 

2.2.2 Siklus Akuntansi Biaya 

Siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku 

dalam proses produksi, dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja 
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langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk produksi, serta 

berakhir dengan disajikannya harga pokok produk jadi yang diserahkan oleh 

bagian produksi ke bagian gudang. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur 

bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi per satuan produk 

jadi yang diserahkan ke bagian gudang. 

Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur digunakan untuk 

mengikuti proses pengolahan produk, sejak dari bahan baku ke dalam proses 

produksi sampai dengan dihasilkannya produk jadi dari proses produksi tersebut. 

Siklus akuntansi biaya dapat pula digambarkan melalui hubungan rekening-

rekening buku besar. Untuk menampung biaya yang dikeluarkan dalam 

pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, di dalam buku besar dibentuk 

rekening-rekening antara lain : Barang dalam proses, Persediaan bahan baku, Gaji 

dan upah, Biaya overhead pabrik, Persediaan produk jadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mulyadi (2009) 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Biaya 

Penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli 

Biaya Overhead 
Pabrik 

Biaya tenaga kerja 
langsung 

Penentuan harga pokok 
bahan baku yang dipakai 

Pengumpulan biaya 
produksi 

Penentuan harga pokok 
produk jadi 
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2.2.3 Tujuan Akuntansi Biaya  

Di masa lalu, akuntansi biaya digunakan sebagai cara perhitungan nilai 

persediaan yang dilaporkan di neraca dan angka harga pokok penjualan yang 

disajikan di laporan laba rugi. Hal ini membatasi cakupan informasi yang 

dibutuhkan oleh manajer untuk pengambilan keputusan menjadi sekedar data 

biaya produk yang memenuhi aturan pelaporan eksternal. Definisi yang terbatas 

semacam itu tidak sesuai dengan masa sekarang dan merupakan deskripsi yang 

tidak akurat mengenai kegunaan informasi biaya karena sekarang manajemen 

dilengkapi dengan alat-alat akuntansi biaya yang diperlukan untuk perbaikan 

perencanaan aktivitas dan efisiensi, serta membuat keputusan yang bersifat rutin 

maupun strategis.  

Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok: penentuan harga pokok, 

pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Untuk memenuhi tujuan 

penentuan harga pokok produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan dan 

meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Menurut 

Wasilah A (2012) peranan akuntansi biaya sebagai berikut : 

1. Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi dalam 

kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksikan sebelumnya. 

Suatu aspek penting dari rencana adalah potensinya untuk memotivasi 

orang agar berkinerja dengan cara yang konsisten dengan tujuan 

perusahaan. 

2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian 

aktivitas, mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas. 

3. Mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan, dan menentukan biaya dari 

setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga dan 

untuk evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen atau divisi. 

4. Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi satu tahun 

atau untuk periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk menentukan 
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nilai persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dengan aturan 

pelaporan eksternal. 

5. Memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka 

panjang yang dapat mengubah pendapatan atau biaya. 

Manfaat lain akuntansi biaya menurut Armanto W (2012) adalah : 

1. Sebagai 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 informasi pada pihak eksternal berkenaan dengan seluruh aspek 

biaya operasi, misalnya untuk kepentingan pajak. 

 

2.3 Konsep Biaya 

Konsep biaya telah berkembang sesuai dengan kebutuhan akuntan, ekonomi 

dan insinyur. Akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai “suatu nilai tukar, 

pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan 

manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada tanggal 

akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau aset lain yang terjadi pada saat 

ini atau di masa yang akan datang. Sering kali, biaya disamakan dengan beban. 

Tetapi, beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar yang tertukar dari barang 

atau jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan 

laba. Beban mencakup semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat 

dikurangkan dari pendapatan. Setiap beban adalah biaya, tetapi tidak semua biaya 

adalah beban. Misalnya, aset adalah biaya tetapi bukan (belum menjadi) beban. 

 

2.3.1 Pengertian Biaya 

Menurut Wasilah A (2012), menyatakan bahwa pengertian biaya dalam arti 

luas adalah : 

“Biaya (cost) adalah pengeluaran-pengeluaran atau pengorbanan 

untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang 
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akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode 

akuntansi.” 

 

 

Menurut Hansen and Mowen (2009) menyatakan bahwa : 

“ Cost’s are cash or non cash assets are sacrificed for goods and services 

expected profits for the company in the present or the future.” 

 

Dari defini diatas dapat diartikan biaya adalah asset kas atau nonkas yang 

dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan keuntungannya bagi 

perusahaan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. 

 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009) menyatakan 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 dimaksudkan dalam neraca.” 

 

Menurut Horngren, Fosfor , Datar (2000) cost as a resource sacrificed or 

forgone to achieve a specific objective. For now, consider costs as being 

measured in the conventional accounting way, as monetary amounts (for 

example, dollars or pesos) that must be paid to acquire goods and services. 

Dari definisi diatas dapat diterjemahkan bahwa biaya menurut Menurut 

Horngren, Fosfor , Datar (2000), biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan 

untuk mencapai sasaran tertentu. Saat ini, biaya telah diukur dalam cara akuntansi 

konversional, sebagai jumlah moneter (misalnya rupiah, atau dollar) yang harus 

dibayar untuk mendapatkan barang dan jasa. 

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 

 



13 
 

 
 

2.3.2 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi dapat diartikan sebagai proses pengelompokan secara sistematis 

atau keseluruhan elemen yang ada ke dalam golongan tertentu yang lebih ringkas 

dengan tujuan memberikan informasi yang lebih penting. Umumnya 

penggolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan 

konsep different costs for different purposes. Klasifikasi biaya sangat penting 

untuk membuat ikhtisar yang berarti atas data biaya. Mulyadi (2009) 

menggolongkan biaya menjadi lima, yaitu: 

1. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran 

2. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok yaitu fungsi 

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

biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum sering pula disebut 

dengan istilah biaya komersial (commercial expenses). Oleh karena itu 

dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokan menjadi tiga 

kelompok: 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi yang siap jual. Menurut objek 

pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi dibagi menjadi 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik (factory overhead cost). Biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung disebut dengan biaya utama (prime cost), sedangkan 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sering 

disebut dengan istilah biaya konversi (conversion cost), yang 

merupakan biaya untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk 

jadi. 

b. Biaya Pemasaran  

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya biaya iklan, 

biaya promosi, biaya angkut dari gudang perusahaan ke gudang 
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pembeli dan gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan 

kegiatan pemasaran 

c. Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

Contohnya biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, dan 

personalia. 

3. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang 

Dibiayai 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokan menjadi dua golongan: 

a. Biaya Langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi karena adanya sesuatu 

yang dibiaya. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berhubungan langsung 

dengan proses produksi. Biaya tidak langsung dalam hubungannya 

dengan produk disebut biaya produksi tidak langsung atau biaya 

overhead pabrik (factory overhead costs). Biaya ini tidak mudah 

diidentifikasi dengan produk tertentu. Contoh biaya ini gaji mandor. 

 

4. Penggolongan Biaya Menurut Perilakunya dalam Hubungannya dengan 

Perubahan Volume Kegiatan 

Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

digolongkan menjadi: 

a. Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Semivariabel 
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Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel 

mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. 

c. Biaya Semi Fixed 

Biaya semi fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 

volume produksi tertentu. 

d. Biaya Tetap  

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 

volume kegiatan. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi 

dan penyusutan. 

5. Penggolongan Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi: 

a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditures) 

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi. Contoh pengeluaran modal adalah 

pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar 

terhadap aktiva tetap, dan untuk promosi besar-besaran. 

 

b. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditures) 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai 

manfaat dalam periode akuntansi dimana pengeluaran terjadi. Pada 

saat terjadinya, pengeluaran pendapatan dibebankan sebagai biaya. 

Contoh pengeluaran pendapatan antara lain biaya iklan, dan biaya 

penyusutan yang akan dilaporkan sebagai beban, mesin yang dibeli 

apabila dikonsumsi akan kehilangan kegunaan dan akan 

menimbulkan penyusutan.  

Kholmi & Yuningsih (2009) menjelaskan bahwa biaya digolongkan menjadi 

empat golongan besar: 

1. Umum (General) 
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a. Biaya bila dikaitkan dengan aktivitas perusahaan terbagi menjadi dua 

yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. 

Biaya produksi terdiri dari tiga unsur biaya yaitu biaya bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, sedangkan 

biaya non produksi meliputi biaya pemasaran (marketing cost) dan 

biaya administrasi dan umum (administration and general cost). 

b. Biaya bila dikaitkan dengan waktu pembebanan terbagi menjadi dua 

yaitu pengeluaran modal (capital expenditure) dan pengeluaran 

pendapatan (revenue expenditure). 

Pengeluaran modal yaitu pengorbanan sumber daya ekonomi 

perusahaan (cost) yang dapat dinikmati lebih dari satu periode 

akuntansi. Sedangkan pengeluaran pendapatan merupakan 

pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan yang dapat dinikmati 

manfaatnya dalam periode akuntansi, dimana biaya tersebut terjadi. 

c. Biaya bila dikaitkan dengan departemen dibagi menjadi dua yaitu 

departemen produksi dan departemen jasa. 

Departemen produksi merupakan kegiatan suatu departemen dimana 

biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan suatu produk 

dibebankan langsung kepada hasil produksi dan tidak dialokasikan 

lebih lanjut kepada departemen lain, sedangkan departemen jasa 

merupakan suatu unit bagian yang tidak langsung terlibat dalam proses 

produksi, sehingga biaya yang telah dikeluarkan dialokasikan kepada 

departemen yang telah menikmati jasanya 

2. Penentuan laba (Income Measurement) 

Biaya bila dikaitkan dengan penentuan laba terdiri dari: 

a. Biaya penuh  (Full Costing) 

Biaya penuh adalah semua elemen biaya produksi diperhitungkan 

sebagai harga pokok produksi. Dalam biaya penuh terdapat dua 

kelompok biaya yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak 

langsung (indirect cost). 

b. Biaya Variabel (Variable Costing) 
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Merupakan penentuan harga pokok produk yang hanya dihitung biaya 

produksi variabelnya saja, sedangkan biaya tetap diakui sebagai biaya 

periode. 

 

3. Perencanaan dan Pengendalian (Planning & Control) 

Biaya bila dikaitkan dengan perilaku biaya, volume, dan aktivitas 

perusahaan terbagi menjadi dua yaitu sebagai perencanaan (planning) dan 

sebagai pengendalian (control) sehingga biaya-biaya yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan dapat direncanakan terlebih dahulu dan akan 

dikendalikan oleh sebuah departemen sehingga pengeluarannya tidak 

melebihi standar yang ditetapkan. 

 

4. Pengambilan Keputusan ( Decision Making) 

Biaya bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan terdiri dari : 

a. Biaya Relevan (Relevant Cost) 

Merupakan biaya yang relevan atau berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan 

b. Biaya Tidak Relevan (Irrelevant Cost) 

Merupakan biaya yang kurang relevan atau tidak berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan. 

 

2.4 Harga Pokok Produksi 

Suatu perusahaan perlu menentukan harga pokok bagi produk yang 

dihasilkan, oleh karena itu harga pokok merupakan salah satu faktor yang ikut 

mempengaruhi penentuan harga jual dasar penentuan kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. Selain itu, harga pokok juga 

digunakan untuk menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Harga pokok dapat diketahui jumlahnya dari jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk. 
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2.4.1. Pengertian Harga Pokok Produksi 

Perhitungan harga pokok produksi dalam suatu perusahaan industri 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik pihak manajemen perusahaan maupun 

pihak luar perusahaan. Untuk memenuhi tujuan perhitungan harga pokok produksi 

tersebut akuntansi biaya mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas biaya-biaya 

pembuatan produk. 

 

Menurut Wasilah A (2012) pengertian harga pokok produksi 

(manufacturing cost) adalah biaya-biaya yang secara langsung berhubungan 

dengan produksi yaitu: biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung. 

 

Hansen and Mowen (2009) “harga pokok produksi mencerminkan total 

biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang 

hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya bahan 

langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.” 

 

Pengertian lain dikemukakan oleh Mulyadi (2009) berpendapat : 

“Harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk.” 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi 

merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan yang diukur dengan nilai mata uang 

untuk menghasilkan produk hingga siap untuk digunakan. Informasi mengenai 

harga pokok produksi ini sangat diperlukan oleh perusahaan sebagai suatu 

pedoman untuk menentukan harga jual, memperkirakan berapa keuntungan yang 

akan diperoleh dari penjualan suatu produk dan sebagai pengambilan keputusan . 

 

2.4.2. Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi 

Umumnya biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung ,dan biaya overhead pabrik.  
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a. Biaya Bahan Baku 

Pengertian bahan baku menurut Kholmi dan Yuningsih (2009) adalah 

sebagai berikut: 

  “Bahan baku merupakan bahan yang sebagian besar membentuk 

produk setengah jadi (barang jadi) atau menjadi bagian wujud dari suatu 

produk yang dapat ditelusuri ke produk tersebut.” 

 

Pengertian bahan baku menurut Mulyadi (2009) adalah sebagai berikut: 

  “Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur 

dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan 

sendiri. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya 

mengeluarkan sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga 

mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya 

perolehan lain. 

 

Akuntansi untuk pembelian bahan baku dijelaskan Carter (2009) sebagai 

berikut : 

 

Dr.Bahan baku   xxx 

   Cr.Utang usaha     xxx 

  

Saat bahan baku diterima, akun bahan baku di debit (sedangkan pada sistem 

persediaan periodik, yang di debit adalah akun pembelian). 

Sedangkan akuntansi untuk penggunaan bahan baku dijelaskan Carter (2009) 

bahwa bahan baku langsung untuk suatu pesanan dikeluarkan ke pabrik 

berdasarkan bukti permintaan bahan baku. Aliran bahan baku langsung dari 

gudang ke pabrik dipertanggungjawabkan sebagai tranfer biaya dari bahan 

baku ke barang dalam proses dengan jurnal sebagai berikut: 

Dr barang dalam proses  xxx 

Cr bahan baku     xxx 
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b. Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang digunakan dalam 

membuat barang. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu konversi biaya untuk 

mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya tenaga kerja yang termasuk 

dalam perhitungan biaya produksi digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja 

langsung dan tenaga kerja tidak langsung. 

 

Kholmi & Yuningsih (2009) menjelaskan bahwa pengertian biaya tenaga 

kerja langsung adalah sebagai berikut : 

“Biaya tenaga kerja langsung adalah kompensasi yang dibayarkan 

kepada tenaga kerja yang mengubah (konversi) bahan baku langsung 

menjadi produk setengah jadi (barang jadi ) atau menjadikan jasa kepada 

para pelanggan.” 

 

Bastian Bustami dan Nurlela (2009) menjelaskan bahwa pengertian biaya 

tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut : 

“Biaya tenaga kerja langsung adalah daya kerja fisik maupun mental 

yang merupakan sumbangsih manusia untuk menghasilkan suatu produk 

dan jasa tertentu.” 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009) untuk menentukan biaya 

tenaga kerja langsung pada suatu perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

Biaya Tenaga Kerja Langsung = Tarif upah x Jam kerja 

 

Kholmi & Yuningsih (2009) menjelaskan juga bahwa pengertian biaya tenaga 

kerja tidak langsung adalah sebagai berikut : 

“Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah kompensasi yang dibayarkan 

kepada tenaga kerja yang bekerja di pabrik tetapi tidak melakukan 

pekerjaan pengolahan secara langsung.” 
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Akuntansi untuk biaya tenaga kerja yang terjadi dijelaskan oleh Carter (2009) 

sebagai berikut: 

Dr beban gaji    xxx 

Cr beban gaji yang masih harus dibayar  xxx 

 

c. Biaya Overhead Pabrik 

Bastian Bustami dan Nurlela (2009) Biaya overhead pabrik adalah bahan 

baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung serta biaya tidak langsung 

lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk selesai atau tujuan 

akhir biaya. 

Biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (2009) adalah biaya yang mencakup 

semua biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang 

dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini : 

1. Biaya bahan penolong 

Biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk 

jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya 

relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. 

2. Biaya reparasi dan pemeliharaan 

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suka cadang (sparepart), 

biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan harga perolehan jasa dari 

pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan . 

3. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang 

upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau 

pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, 

tunjangan dan biaya kesejahteraan. 

4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap 

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok dalam kelompok ini antara 

lain biaya penyusutan mesin, bangunan pabrik, dan aktiva tetap lain yang 
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digunakan di pabrik. Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap setiap 

perusahaan dapat menentukan metode yang akan digunakan, rata-rata 

perusahaan menggunakan metode garis lurus (straight line method) untuk 

mempermudah dalam perhitungan. Perhitungan penyusutan aktiva tetap 

dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method)adalah 

sebagai berikut. 

 

Tarif Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa 

   Umur Ekonomis 

 

 

5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-

biaya asuransi gedung, asuransi kendaraan dan asuransi kecelakaan 

karyawan. 

6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran 

tunai 

Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain 

biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan. 

Perhitungan alokasi tarif overhead pabrik menggunakan metode 

departementalisasi menurut Mulyadi (2009) adalah sebagai berikut : 

Tarif Overhead Pabrik =Unit yang di produksi x Biaya Overhead Pabrik 

Total Produksi 

 

Ayat jurnal biaya overhead pabrik menurut Bustami dan Nurlela (2009) 

adalah sebagai berikut : 

Jurnal pembebanan BOP kepada produk 

Dr BOP    xxx 
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Cr Bahan Penolong   xxx 

Cr Tenga Kerja Tidak Langsung   xxx 

Cr Biaya penyusutan     xxx 

Cr BOP lain-lain     xxx 

 

Jurnal BOP sesungguhnya  

Dr BOP sesungguhnya  xxx 

Cr Akumulasi penyusutan mesin  xxx 

Cr Asuransi dibayar dimuka    xxx 

Cr Kas      xxx 

Jurnal menutup BOP dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya  

 Dr BOP dibebankan   xxx 

 Cr BOP sesungguhnya   xxx 

 

2.5 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode dalam menentukan harga pokok produksi ada dua cara yaitu metode 

harga pokok berdasarkan pesanan dan metode harga pokok berdasarkan proses. 

Mulyadi (2009). 

 

1. Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Costing) 

Harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk 

dimana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak secara terpisah 

dan setiap pesanan kontrak dapat dipisahkan identitasnya. 
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Metode harga pokok pesanan biasanya digunakan oleh perusahaan– 

perusahaan yang membuat produksinya berdasarkan pesanan, bentuk dan 

kualitas produk dibuat sesuai keinginan pemesan. 

a. Karakteristik metode harga pokok pesanan 

1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan 

spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga 

pokok produksi secara individual. 

2. Biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan 

produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan 

biaya produksi tidak langsung 

3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung, sedangkan biaya biaya produksi tidak 

langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. 

4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok 

produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya 

terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam 

harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka. 

5. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai 

diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk 

yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. 

 

b. Kartu Harga Pokok 

Kartu harga pokok pesanan adalah suatu formulir untuk 

mengikhtisarkan biaya-biaya yang dibebankan pada masing-masing 

pekerjaan (job) yang terdiri atas bahan langsung, tenaga kerja langsung, 

dan overhead pabrik. 

Fungsi kartu harga pokok pesanan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan 

2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan 

3. Memantau realisasi biaya produksi 
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4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan 

5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam 

proses yang disajikan dalam neraca. 

 

2. Metode Harga Pokok Proses (Process Costing) 

Harga pokok proses adalah salah satu dari metode akumulasi biaya 

yang menghimpun biaya berdasarkan departemen-departemen dalam 

menentukan harga pokok per unit. Biasanya metode ini digunakan dalam 

kondisi produksi yang bersifat masal dan dilaksanakan secara 

berkesinambung. Tujuan dari metode ini adalah menentukan harga pokok 

atau biaya per unit dengan membagi biaya pada suatu periode tertentu 

dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. 

Karakteristik dari metode harga pokok proses menurut Wasilah A (2012) 

adalah sebagai berikut: 

a. Biaya diakumulasikan menurut departemen atau pusat biaya, dan 

bukan berdasarkan pekerjaan pesanan seperti halnya dalam metode 

harga pokok pesanan. 

b. Biaya produksi dibebankan kepada akun barang dalam proses dari 

masing-masing departemen. 

c. Jumlah unit dari barang dalam proses dalam setiap departemen harus 

dinyatakan dalam bentuk tingkat penyelesaian dan unit yang dianggap 

selesai, diperoleh dengan mengkonversikan jumlah unit yang belum 

selesai secara proporsional dengan tingkat penyelesaian pada akhir 

periode 

d. Biaya per unit dihitung menurut departemen atau pusat biaya 

e. Pada saat produksi selesai dalam suatu departemen produksi, jumlah 

unit yang selesai dan biayanya dipindahkan ke departemen produksi 

berikutnya atau gudang barang jadi 

f. Untuk mengumpulkan, mengikhtisarkan, dan menghitung biaya secara 

total maupun per unit menurut masing-masing departemen digunakan 

formulir laporan biaya produksi. 
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2.5.1 Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Metode perhitungan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan 

unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan 

unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat dua metode yaitu Full 

Costing dan Variable Costing. 

1. Full Costing 

Pengertian full costing menurut Mulyadi (2009) adalah : 

 

“Full Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur-unsur biaya produksi ke dalam harga 

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

langsung, dan biaya overhead pabrik.” 

 

Unsur-unsur harga pokok pokok produksi menurut metode full costing 

sebagai berikut: 

Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja langsung   xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  xxx 

Biaya overhead pabrik tetap   xxx   

Harga pokok produksi   xxx 

 

Penentun harga pokok berdasarkan full costing umumnya ditujukan 

untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal. 

Laporan laba rugi yang disusun dengan metode ini menitikberatkan pada 

penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi pokok 

yang ada pada perusahaan yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, serta 

fungsi administrasi dan umum. 

 

Laporan laba rugi menurut metode full costing akan tampak sebagai berikut: 
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Penjualan       xxx 

Harga pokok penjualan     xxx 

Laba kotor atas penjualan   xxx 

Biaya komersial 

Pemasaran    xxx 

Administrasi dan umum  xxx  xxx 

Laba bersih      xxx 

 

 

2. Metode Variable Costing 

Penentuan metode variable costing menurut Mulyadi (2009) adalah: 

 

“Variable costing merupakan 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 harga pokok produksi menurut metode variable costing 

terdiri dari unsur biaya produksi sebagai berikut: 

 

Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja langsung   xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  xxx 

Harga pokok produksi   xxx 

 

Penentuan harga pokok berdasarkan variable costing pada umumnya 

ditujukan untuk pihak manajemen untuk pengambilan kebijakan harga. 

Laporan laba rugi yang disusun dengan metode ini pada penyajian biaya sesuai 

dengan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan.  
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Laporan laba rugi menurut metode variable costing akan tampak sebagai 

berikut: 

Penjualan       xxx 

Dikurangi biaya-biaya variabel 

Biaya produksi variabel   xxx 

Biaya pemasaran variabel  xxx  (xxx) 

Laba kontribusi      xxx 

Dikurangi biaya-biaya tetap 

Biaya produksi tetap   xxx 

Biaya pemasaran tetap   xxx  (xxx) 

Laba bersih usaha       xxx 

 

3. Metode Activity Based Costing (ABC System) 

Menurut Wasilah A (2012) pengertian activity based costing (ABC system) 

adalah sebagai berikut : 

“ ABC (Activity Based Costing) didefinisikan sebagai suatu sistem 

pendekatan  perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-

aktivitas yang ada di perusahaan.” 

 

Menurut Horngren, Fosfor , Datar (2000) bahwa: 

“Activity Based Costing (ABC) system refine costing systems by focusing 

on invidual activities asthe fundamental cost object. An activity is an event, 

task or unit of work with a specified puspose.” 

 

Dari definisi diatas dapat diterjemahkan bahwa activity based costing 

(ABC) adalah suatu sistem yang perhitungan biaya dengan berfokus pada 

kegiatan individu sebagai objek biaya yang fundamental berdasarkan peristiwa, 

tugas atau unit kerja dengan tujuan tertentu. 

Jika perusahaan menggunakan activity based costing (ABC) didalam 

akuntansi biaya produksinya, maka perusahaan biasanya memilih beberapa 
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aktivitas yang merupakan pekerjaan pokok yang dilakukan di departemen yang 

mengonsumsi overhead. 

Manfaat penerapan sistem activity based costing (ABC) adalah sebagai 

berikut. 

a. Membantu mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses 

produksi, baik per departemen, per produk ataupun per aktivitas. Hal 

ini mungkin dilakukan dengan proses activity based costing (ABC), 

mengingat penerapan sistem ABC harus dilakukan melalui analisis atas 

aktivitas yang terjadi di seluruh perusahaan. 

b. Membantu pengambilan keputusan dengan lebih baik karena 

perhitungan biaya atas suatu objek biaya menjadi lebih akurat, hal ini 

disebabkan karena perusahaan lebih mengenal perilaku biaya overhead 

pabrik dan dapat mengalokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan 

untuk objek biaya yang lebih menguntungkan. 

Kelebihan dari sistem activity based costing (ABC) adalah sebagai berikut. 

a. Biaya produksi lebih akurat, baik pada industri manufaktur maupun 

industri jasa lainnya khususnya jika memiliki proporsi biaya overhead 

pabrik yang lebih besar. 

b. Biaya activity based costing (ABC) memberikan perhatian pada 

semua aktivitas, sehingga semakin banyak biaya tidak langsung yang 

dapat ditelusuri pada objek biayanya. 

c. Sistem activity based costing (ABC) cukup fleksibel untuk menelusuri 

biaya berdasarkan berbagai objek biaya. Baik itu proses, pelanggan, 

area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. 

Walaupun penerapan sistem activity based costing (ABC) memiliki banyak 

keuntungan, tetapi penerapan tersebut tidak membuat seluruh biaya akan mudah 

dibebankan kepada objek biayanya dengan mudah. Hal ini disebabkan biaya-

biaya yang dikelompokkan dalam sustaining level ketika dialokasikan sering kali 

juga menggunakan dasar yang bersifat arbiter. 
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2.6 Harga Jual 

Penentuan harga jual merupakan salah satu tugas manajemen dalam 

membuat suatu keputusan dalam mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan 

diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam menetapkan harga jual pihak 

manajemen membutuhkan informasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi produk pesanan. 

2.6.1 Pengertian Harga Jual 

Menurut Mulyadi (2009) pengertian harga jual adalah sebagai berikut : 

“Harga jual adalah taksiran biaya non produksi dibagi jumlah produk 

yang diharapkan ditambah laba perunit produk yang diharapkan.” 

Faktor yang mempengaruhi harga jual sebagai berikut : 

1. Permintaan konsumen 

2. Selera konsume 

3. Jumlah pesaing 

4. Harga jual yang ditentukan pesaing 

5. Biaya 

 

2.6.2 Metode Penentuan Harga Jual 

Menurut Mulyadi (2001)  dalam menentukan harga jual dibagi dalam empat 

metode, yaitu : 

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 penentuan 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 (tambahan diatas jumlah biaya). 
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Harga jual suatu produk atau jasa dalam keadaan normal di tentukan 

sebagai berikut : 

   Harga jual = Taksiran biaya penuh + laba yang diinginkan 

  

Dengan demikian ada dua unsur yang diperhitungkan dalam penentuan 

harga jual ini, taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan. Taksiran biaya 

penuh di hitung dengan menambahkan taksiran biaya langsung produksi dan 

taksiran biaya tidak langsung produksi. Sedangkan laba yang diharapkan dihitung 

berdasarkan investasi yang ditanamkan untuk menghasilakn produk atau jasa. 

Dalam penentuan harga jual, taksiran biaya langsung produksi dipakai 

sebagai dasar penentuan harga jual. Sedangkan taksiran biaya tidak langsung 

produksi ditambahkan kepada laba yang diharapkan untuk kepentingan 

perhitungan persentase mark up. 

Rumus perhitungan harga jual atas dasar biaya secara umum dapat 

dinyatakan dalam persamaan berikut ini : 

  Harga Jual = Biaya langsung produksi + Persentase 

 

 Persentase markup = Laba yang diharapkan + Biaya tidak langsung 

     Biaya langsung produksi 

 

2. Penentuan Harga Jual Dalam Cost Type Contract 

Cost type contract adlah kontrak pembuatan prosuk 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 ditebtukan dengan perhitungan sebagai berikut : 
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Biaya penuh sesungguhnya    Rp xxx 

Laba ... % x biaya penuh sesungguhnya  Rp xxx 

Harga yang harus dibayar oleh pembeli  Rp xxx 

 

3. Penentuan Harga Jual Pesanan Khusus 

Pesanan khusus merupakan pesan yang diterima oleh perusahaan diluar 

pesanan regular. Biasanya pembeli yang melakukan pesanan khusus ini 

meminta harga dibawah harga jual normal, bahkan seringkali dibawah 

biaya penuh. 

 

4. Penentuan Harga Jual Produk atau Jasa Yang Dihasilkan oleh 

Perusahaan Yang Diatur Dengan Peraturan Pemerintah 

Dalam penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah 

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

penentu harga jual tersebut menggunakan pendekatan full costing 

dengan metode cost pricing saja. 

 

 

 


