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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Akuntansi Biaya 

 Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe 

keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya bukan merupakan tipe 

akuntansi tersendiri yang terpisah dari dua tipe akuntansi tersebut diatas, namun 

merupakan bagian dari keduanya. 

 Akuntansi biaya dapat merupakan bagian dari akuntansi keuangan jika 

proses pencatatan biaya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar 

perusahaan. Dalam hal ini proses akuntansi biaya harus memperhatikan 

karakteristik akuntansi keuangan. Akuntansi biaya juga dapat merupakan bagian 

dari akuntansi manajemen jika proses pencatatan biaya ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak luar perusahaan. Dalam hal ini akuntansi biaya harus 

memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen.  

 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya  

Menurut Horngren, Foster Datar, (2006;2), pengertian akuntansi biaya 

adalah sebagai berikut :  

“ Cost accounting provides imformation for management accounting 

and financial accounting. Cost accounting measures, analyzes, and 

reports financial and nonfinancial information relating to the costs of 

acquiring or using resources in an organization.” 
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 Menurut pendapat Mulyadi (2000;6), pengertian akuntansi biaya adalah 

sebagai berikut: 

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk 

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

 Pengertian yang dikemukakan oleh Supriyono R.A (1999;12) 

menyatakan:  

“Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang 

merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam 

transaksi-transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan 

informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.”  

 

 Sedangkan pengertian lain yang dikemukakan oleh Kusnadi, HMA 

(1999;2), mengemukakan bahwa : 

“Akuntansi biaya adalah pengidentifikasian, pencatatan, perhitungan, 

peringkasan, pengevaluasian dan pelaporan biaya pokok suatu 

produk (barang atau jasa) dengan metode dan system tertentu 

sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan 

bisnis secara efektif dan efisien.” 

 

 Dari berbagai definisi akuntansi biaya di atas diambil keputusan bahwa 

akuntansi biaya merupakan alat bantu manajemen yang terdiri dari suatu system 

dalam bentuk metode dan prosedur mengenai pencatatan, perhitungan, 

penggolongan, peringkasan, pengevaluasian dan penyajian laporan-laporan biaya 

yang tepat secara terperinci untuk mengakumulasikan, mengklasifikasikan, 

mengikhtisarkan, dan menginterprestasi informasi biaya dengan tujuan 
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perencanaan dan pengendalian aktifitas perusahaan, pengambilan keputusan dan 

penetapan harga pokok. 

 

2.1.2 Tujuan Akuntansi Biaya  

Menurut Mulyadi (1999;7) akuntansi biaya memiliki tiga tujuan pokok, 

yaitu : 

“a. Penentuan harga pokok produksi 

Dengan cara mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya – 

biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa.   

b. Pengendalian biaya 

Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang 

seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk.   

c. Pengambilan keputusan khusus. 

Ini menyangkut masa yang akan datang, oleh karena itu informasi 

yang relevan dengan pengambilan keputusan selalu berhubungan 

dengan informasi yang akan datang”. 

Sedangkan tujuan akuntansi biaya menurut Kusnadi (1999;3) adalah: 

“a. Penentuan harga pokok produk 

b. Menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajemen. 

c. Sebagai alat perencanaan 

d. Pengendalian biaya 

e. Memperkenalkan berbagai metode 

f. Pengambilan Keputusan Khusus.     

g. Menghitung Laba Perusahaan Pada Setiap Periode Tertentu.  

h. Menghitung dan menganalisis berbagai sebab terjadinya      

ketidakefektifan dan ketidak efisienan”.    
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Berikut penjelasan tujuan akuntansi biaya, adalah sebagai berikut 

1. Penentuan harga pokok produk 

Dalam penentuan harga pokok produk, akuntansi biaya mencatat, 

menggolongkan dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk (barang dan 

jasa) 

2. Menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajemen. 

Manajemen perusahaan berusaha berhasil mencapai tujuan perusahaan 

dengan cara yang efektif dan efisien. Ukuran efisien dapat dilihat dari 

indikasi biaya. Umumnya semakin tinggi biaya akan semakin rendah tingkat 

efisiensinya. 

3. Sebagai alat perencanaan 

Perencanaan bisnis sangat terkait kepada penghasilan dan biaya. Tanpa 

perencanaan biaya maka manajemen perusahaan akan sulit melakukan 

pengendalian biaya 

4. Pengendalian biaya 

Pengendalian biaya dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya yang 

seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya 

yang sesungguhnya terjadi. 

5. Memperkenalkan berbagai metode 

Penetapan biaya yang tepat sangat diperlukan baik yang digunakan untuk 

informasi yang dibutuhkan kalangan eksternal maupun yang dibutuhkan oleh 

kalangan manajemen. Di dalam akuntansi biaya, banyak sekali metode dan 
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pendekatan yang diperkenalkan sehingga bagi mereka yang berkepentingan 

akan mengetahui metode mana yang paling efektif dan efisien. 

6. Pengambilan    Keputusan    Khusus.     

Akuntansi biaya  merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam 

transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam 

bentuk laporan biaya.  

7. Menghitung Laba Perusahaan Pada Setiap Periode Tertentu.  

Untuk mengetahui laba perusahaan manajemen juga harus mengetahui jumlah 

biaya yang dikeluarkan dan biaya ini merupakan salah satu komponen dari 

laba.           

8. Menghitung dan menganalisis berbagai sebab terjadinya ketidakefektifan      

dan ketidak efisienan.    

 Di  dalam akuntansi  biaya juga  dibahas  batas maksimum yang harus 

diperhatikan di dalam menetapkan biaya yang diperlukan di dalam melakukan 

suatu aktivitas atau di dalam membuat suatu produk. Jika terjadi beda dengan 

yang sesungguhnya maka perbedaan dan  penyebab perbedaan serta akibat   yang 

ditimbulkannya harus dianalisis secara tepat dan cepat kemudian dicari berbagai 

solusi yang terbaik. 

 Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan akuntansi biaya 

adalah:  

1. Sebagai alat perencanaan sebelum produksi dimulai manajemen harus 

mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang diprioritaskan, kemudian 
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membuat taksiran biaya yang diperlukan dalam proses produksi yang 

akan mempermudah untuk melakukan pengendalian biaya.  

2. Sebagai alat untuk menetapkan harga setelah diketahui biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan dimana manajemen harus mengumpulkan, 

mencatat dan mengklasifikasikan semua biaya-biaya tersebut, sehingga 

manajemen dapat menghitung harga pokok per unit. 

3. Pengendalian biaya  

Caranya dengan membandingkan antara biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya yang 

sesungguhnya terjadi. 

4. Pengambilan keputusan khusus 

Akuntansi biaya merupakan alat manajemen dalam memonitor dan 

merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi 

biaya dalam bentuk laporan biaya. 

 

2.2 Biaya  

 Biaya dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai pengorbanan untuk  

memperoleh sesuatu (manfaat). Pengorbanan dapat diukur dengan uang tunai 

yang dibelanjakan, aktiva tetap yang ditransfer, jasa yang diberikan dan lain 

sebagainya.  

 Biaya merupakan obyek yang dicatat, digolongkan, diringkas dan 

disajikan oleh Akuntansi biaya. 
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2.2.1 Pengertian Biaya 

 Dalam Akuntansi Biaya istilah biaya (cost) harus dibedakan dengan istilah 

beban (expense), dibawah ini diuraikan beberapa pengertian biaya dan beban 

adalah: 

Pengertian biaya dan beban menurut Kusnadi (1999;8) adalah: 

“ Biaya didefinisikan sebagai manfaat (benefit) yang dikorbankan 

dalam rangka memperoleh barang dan jasa. Beban didefinisikan 

sebagai biaya yang telah memberikan suatu manfaat (benefit) dan 

sekarang telah berakhir expired. “  

 

 Sedangkan pengertian biaya menurut Mulyadi , beliau mendefinisikan 

biaya dalam arti luas dan dalam arti sempit. 

Pengertian arti luas menurut Mulyadi (2000;8),  adalah: 

“Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan 

akan terjadi untuk tujuan tertentu.” 

Pengertian arti sempit menurut Mulyadi (2000;10),  adalah: 

“Sedangkan biaya dalam arti semput adalah pengorbanan sumber 

ekonomi untuk memperoleh aktiva.”  

Biaya dalam arti luas mengandung 4 unsur pokok, yaitu : 

1. Biaya merupakan sumber ekonomi 

2. Diukur dalam satuan uang 

3. Yang telah terjadi dan atau yang secara potensial akan terjadi 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 
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Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Biaya (cost) adalah pengorbanan sumber ekonomi yang memiliki manfaat di 

masa yang akan dating dan merupakan aktiva yang dicantumkan dalam 

neraca. 

2. Beban (expense) adalah pengorbana sumber ekonomi yang memiliki  manfaat 

disaat terjadinya pengorbanan sehingga dicatat dalam perkiraan rugi laba. 

 

2.2.2 Penggolongan Biaya 

 Informasi biaya disajikan untuk memenuhi keperluan pemakainya. 

Penggunaan informasi biaya harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan 

informasi biaya oleh pemakainya. Teknik penyajian informasi berpedoman pada 

konsep “Different cost for different purpose”. Artinya untuk tujuan penggunaan 

informasi biaya yang berbeda diperlukan penggolongan biaya yang berbeda pula.  

 Mulyadi (1999;14) menggolongkan biaya sebagai berikut: 

“1. Penggolongan Biaya Menurut Obyek Pengeluaran 

2. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan. 

a. Biaya Produksi 

b. Biaya Pemasaran  

c. Biaya administrasi dan umum 

3. Penggolongan Biaya menurut Hubungan Biaya dengan sesuatu 

yang dibiayai. 

a. Biaya langsung (direct cost) 

b. Biaya tidak langsung (Indirect cost) 

4. Penggolongan Biaya menurut perilakunya dalam hubungannya 

dengan perubahan volume kegiatan 

a. Biaya Variabel 
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b. Biaya Semi variable 

c. Biaya Semi Fixed  

d. Biaya tetap 

5. Penggolongan Biaya atas dasar jangka waktu Manfaatnya 

a. Pengeluaran Modal (capital expenditure) 

b. Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditure)” 

 

Berikut penjelasan penggolongan biaya : 

1. Penggolongan Biaya Menurut Obyek Pengeluaran 

Dalam penggolongan ini, obyek pengeluaran merupakan dasar penggolongan 

biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar disebut “Biaya 

bahan bakar”. 

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. Oleh karena itu dalam 

perusahaan manufaktur biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok : 

a. Biaya Produksi 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi 

mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji 

karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik yang langsung maupun 

yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Menurut obyek 

pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi : 

Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan biaya overhead 
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pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi (conversion cost), 

yang merupakan biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. 

b. Biaya Pemasaran  

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, gaji 

karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pemasaran. 

c. Biaya administrasi dan umum 

Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Contoh gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi dan 

personalia.  

3. Penggolongan Biaya menurut Hubungan Biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan 

menjadi 2 golongan: 

a. Biaya langsung (direct cost) 

Adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya karena adanya 

sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak 

akan terjadi. Dengan demikian biaya langsung akan mudah di 

identifkasikan dengan sesuatu yang dibiayai. 

b. Biaya tidak langsung (Indirect cost) 

Adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang 

dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut 
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dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. 

Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. 

4. Penggolongan Biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan 

a. Biaya Variabel 

Biaya variable adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Semi variable 

Biaya semi variable adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Biaya semi variable mengandung unsure 

biaya tetap dan unsure 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 tertentu. Contohnya gaji direktur produksi.  

5. Penggolongan Biaya atas dasar jangka waktu Manfaatnya 

a. Pengeluaran Modal (capital expenditure) 

Adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

(biasanya periode akuntansi adalah satu tahun kalender). Pengeluaran 
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modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva dan 

dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara 

didepresiasi, diamortisasi suatu dideplesi. Contoh Pengeluaran Modal 

adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap.  

b. Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditure) 

Adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode terjadi 

pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran pendapatan ini 

dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang 

diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan 

ini antara lain adalah biaya iklan, biaya telex dan biaya tenaga kerja. 

 

2.3 Harga Pokok Produksi 

2.3.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

 Kusnadi (1999:43) mengemukakan Harga Pokok Produksi sebagai 

berikut: 

“Harga pokok barang yang diproduksi sama dengan bahan langsung, 

upah langsung dan overhead pabrik yang telah dibebankan produksi 

(dengan asumsi tidak ada persediaan awal dan persediaan akhir).”  

  

 Sedangkan Mardiasmo (1994:9), mengemukakan pengertian Harga 

Pokok Produksi adalah: 

“Penggunaan berbagai sumber ekonomi yang digunakan untuk 

menghasilkan produk.” 
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 Pengertian lain yang dikemukakan oleh Mulyadi (2000:17) menyatakan 

bahwa:  

“Harga pokok Produksi terbentuk dari biaya produksi  yang terdiri 

dari biaya bahan baku biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik”  

 Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harga pokok 

produksi merupakan semua pengeluaran dan beban yang dikeluarkan baik 

langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan suatu barang dalam 

perusahaan indistri disebut produksi, yang meliputi biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik (dengan asumsi tidak ada 

persediaan awal dan persediaan akhir). 

 

2.3.2 Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi 

 Salah satu pembentuk harga pokok produksi adalah biaya produksi. 

Menurut Mulyadi (1999; 295) biaya produksi dapat digolongkan kedalam: 

“1. Biaya bahan baku. 

2.  Biaya tenaga kerja langsung. 

e. Biaya overhead pabrik”. 

 Berikut ini dijelaskan satu persatu mengenai pengertian dari masing-

masing unsur tersebut: 

1. Biaya Bahan Baku 

Menurut Mulyadi (1999; 295)  
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“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyuluruh 

produk jadi. Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku 

yang dipakai dalam pengolahan produk.” 

 Menurut Alan (2003 ; 6) bahan dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu: 

“1. Bahan baku adalah bahan yang akan diolah menjadi bagian produk 

selesai dan pemakaiannya dapat diikuti jejaknya. 

2. Bahan penolong (indirect material) adalah bahan yang akan diolah 

menjadi bagian produk selesai dan pemakaiannya tidak dapat 

diikuti jejak atau manfaatnya pada produk selesai tertentu”. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja langsung merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan 

oleh karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang 

dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. 

Menurut Alan (2003 ; 7) Biaya tenaga kerja pabrik digolongkan ke dalam: 

 “a.  Biaya tenaga kerja langsung (direct labour) adalah balas jasa yang 

diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat 

diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produk  tertentu yang 

dihasilkan perusahaan. 

b. Biaya tenaga kerja tidak langsung (indirect labour) adalah balas jasa 

yang diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya tidak 

dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produk tertentu 

yang dihasilkan perusahaan”. 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Mulyadi (1999 ; 208)  

“Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku 

dan biaya tenaga kerja langsung” 
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Menurut Mulyadi (1999 ; 68)  biaya-biaya produksi yang termasuk dalam 

biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu: 

  “a. Biaya bahan penolong 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan 

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

f. Biaya overhead lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran 

tunai”. 

 
 Apabila perusahaan memiliki departemen pembantu didalam pabrik, 

semua biaya departemen pembantu merupakan elemen biaya overhead pabrik. 

 

2.4 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

 Pengumpulan harga pookok produksi sangan ditentukan oleh cara 

produksi. Secara garis besar, cara memproduksi produk dapat dibagi menjadi 2 

macam produksi atas dasar pesanan dan Produksi atas dasar massa. Perusahaan 

yang berproduksi berdasarkan pesanan melaksanakan pengolahan produknya atas 

dasar pesanan yang diterima dari pihak luar. Contoh perusahaan yang berproduksi 

berdasarkan pesanan antara lain adalah perusahaan percetakan, perusahaan mebel.  

 Perusahaan yang berproduksi berdasarkan produksi massa melaksanakan 

pengolahan produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Contoh perusahaan 

yang berproduksi massa antara lain perusahaan semen, pupuk, bumbu masak.  

  Secara ekstrim pola pengumpulan harga pokok dapat dikelompokkan 

menjadi dua metode yaitu : 1) Metode Harga Pokok Pesanan dan 2) Metode 

Harga Pokok Proses. Penerapan metode tersebut pada suatu perusahaan 
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tergantung pada sifat atu karakteristik kegiatan produksi perusahaan tersebut yang 

akan mempengaruhi metode pengumpulan harga pokok yang digunakan.  

 

2.4.1 Metode Harga Pokok Pesanan 

 Metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok 

produksi dimana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa 

secara terpisah dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. 

 Pengolahan produk akan dimulai setelah datangnya pesanan dari 

langganan pembeli melalui dokumen pesanan penjualan (sales order). Atas dasar 

pesanan penjualan akan dibuat perintah produksi (production order) untuk 

melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.  

 Metode harga pokok pesanan dipengaruhi pleh karakteristik usaha 

perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. Menurut Mulyadi 

(1999;41) karakteristik usaha perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: 

“1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus , jika 

pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan 

dan mulai dengan pesanan berikutnya. 

2. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh 

pemesan. Dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda 

dengan pesanan yang lain. 

3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk 

memenuhi persediaan digudang”.  

 
 Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan 

yang digunakan dalam perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan 

spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok 

produksinyua secara individual. 

2. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungan dengan produk 

menjadi 2 kelompok berikut ini: Biaya produksi langsung dan biaya 

produksi tidak langsung. 

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

kerja langsung sedangkan 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 kedalam harga pokok pesanan 

berdasarkan tariff 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 produksi yang dihasilkan 

dalam pesanan yang bersangkutan.  

 

2.4.2 Metode Harga Pokok Proses 

 Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok 

produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya 

bulan, triwulan, semester atau tahun. Metode pengumpulan biaya produksi 

ditentukan oleh karakteristik proses produksi perusahaan. Menurut Mulyadi 
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(1999;69) dalam perusahaan yang berproduksi massa karakteristik proses 

produksinya adalah sebagai berikut: 

“1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 

 2. Produk yang dihasilkan dari bulan kebulan adalah sama. 

3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi 

yang berisi rencana produksi standar untuk jangka waktu tertentu”.  

 
 Atas dasar karakteristik kegiatan produksi dalam perusahaan yang 

berproduksi massa metode pengumpulan biaya produksi dalam perusahaan 

tersebut memuliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Perusahaan menghasilkan produk yang homogen, bentuk produk bersifat 

standar dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli.  

2. Mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode 

akuntansi.  

3. Pembedaan biaya produksi langsung dan tidak langsung seringkali tidak 

diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam 

produk. 

4. Biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku 

dan bahan penolong dan biaya tenaga kerja (baik langsung maupun tidak 

langsung). Biaya overhead pabrik ini dibebankan kepada produk sebesar 

biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. 

5. Metode harga pokok proses menghitung harga pokok produksi per satuan 

dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama 

periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama 
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periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode 

akuntansi (biasanya akhir bulan). 

 

2.5 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

 Penentuan harga pokok produksi dipengaruhi oleh pendekatan yang 

digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi yang diperhitungkan 

dalam harga pokok produksi. Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi. Dalam 

memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi, menurut 

Mulyadi (2000;132) dalam memperhitungkan unsur–unsur biaya ke dalam harga 

pokok produksi terdapat  2  pendekatan : 

“ 1. Metode Full Costing 

         2. Metode Variabel Costing”. 

 

2.5.1 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 berprilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian 

harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya 

produksi berikut ini : 
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Biaya bahan baku               X X 

Biaya Tenaga Kerja Langsung             X X 

Biaya Overhead pabrik variabel                                           X X 

Biaya overhead pabrik tetap                                                 X X                                        

Harga pokok produksi                                                          X X 

 

 Harga pokok produk yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri 

dari unsur harga pokok 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). 

 

2.5.2 Variabel Costing 

 Variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel kedalam 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 variabel costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini: 

Biaya bahan baku               X X 

Biaya Tenaga Kerja Langsung             X X 

Biaya Overhead pabrik variabel                                           X X 

Biaya overhead pabrik tetap                                                 X X                                        

Harga pokok produksi                                                          X X 
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 Harga pokok produksi 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 nonproduksi 

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

biaya administrasi dan umum). 

 

 


