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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1. Akuntansi Biaya 

Perkembangan dan kemajuan setiap perusahaan tidak terlepas dari faktor 

intern dan faktor ekstern, untuk itu dibutuhkan suatu alat kontrol bagi manajemen 



dalam perusahaan yaitu Akuntansi Biaya dimana akuntansi biaya menyediakan 

informasi secara rinci. 

Untuk memberikan pemahaman lebih luas mengenai Akuntansi Biaya, 

maka berikut ini akan disajikan berbagai pendapat mengenai definisi Akuntansi 

Biaya serta pengertian-pengertian lain yang terkait. 

 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi Biaya menyediakan informasi mengenai biaya secara terperinci 

dan dapat digunakan sebagai alat kontrol manajerial untuk aktifitas-aktifitas 

perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas dan efisiensi, serta 

membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Informasi 

tersebut berguna bagi manajemen dalam mengelola perusahaan antara lain 

dalam menentukan harga pokok produksi atau jasa yang dihasilkan. 

Akuntansi Biaya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi 

manajemen dan akuntansi keuangan dalam fungsinya untuk mengukur dan 

melaporkan setiap informasi keuangan dan non keuangan yang terkait dengan 

biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi. 

Definisi Akuntansi Biaya menurut Mulyadi  (2005:7) , adalah: 

“ Akuntansi Biaya adalah proses pencatatan, peringk asan, 

penggolongan dan penyajian biaya pembelian dan penj ualan produk 

atau jasa dengan cara tertentu, serta penafsiran te rhadap hasilnya. “  

 

Definisi Akuntansi Biaya menurut Sunarto (2003 :1) , adalah:  



“ Akuntansi Biaya adalah bagian dari akuntansi keua ngan yang 

membahas mengenai penentuan harga pokok produk yang  berkaitan 

dengan klasifikasi, pengukuran, pengumpulan, analis is biaya 

produksi.” 

 

Definisi Akuntansi Biaya menurut Muhadi dkk (2001:1),  adalah: 

“Ditinjau dari aktivitasnya, akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai 

proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pe nyajian biaya-

biaya pembuatan dan penjualan barang jadi (produk) atau penyerahan 

jasa, dengan cara-cara tertentu serta menafsirkan h asilnya. Apabila 

ditinjau dari fungsinya, akuntansi biaya dapat dide finisikan sebagai 

suatu kegiatan yang menghasilkan informasi biaya ya ng dapat dipakai 

sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputu san.” 

 

Dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi Biaya 

merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, perhitungan, 

pengevaluasian, dan penyajian biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk memproduksi suatu produk atau barang. 

 

2.1.2 Tujuan Akuntansi Biaya 

Secara umum Akuntansi Biaya bertujuan untuk menyediakan informasi 

biaya atau harga pokok produksi (HPP) yang sangat diperlukan untuk bisa 

mengambil keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal 

perusahaan. Tujuan Akuntansi Biaya adalah untuk menghasilkan laporan biaya 

yang dibutuhkan manajemen untuk membantu manajer dalam mengelola 

perusahaan. 



 

Akuntansi Biaya dibagi menjadi tiga tujuan pokok menurut Mulyadi (2005:7 ), 

yaitu: 

1. “ penentuan harga pokok produk. Akuntansi Biaya bertujuan untuk 

mencatat, menggolongkan dan merangkum biaya-biaya p embuatan 

produk atau pelayanan jasa. 

2. pengendalian biaya. Akuntansi Biaya bertujuan un tuk memantau 

kesesuaian yang dianggarkan, menganalisa penyimpang an dan 

mencari penyebabnya. 

3. pengambilan keputusan khusus. Akuntansi Biaya be rtujuan untuk 

menyediakan informasi biaya yang relevan dengan kep utusan yang 

dibuat.”  

 

 

 

 

 

 

Tujuan Akuntansi Biaya menurut Supriyono (2000:14) , adalah: 

“Menyediakan informasi yang diperlukan manajemen da lam mengelola 

perusahaan, yaitu informasi biaya yang bermanfaat u ntuk:  

1. perencanaan dan pengendalian biaya 

2. penentuan harga pokok produk atau jasa yang diha silkan  

perusahaan dengan teliti dan tepat 

3. pengambilan keputusan oleh manajemen.” 

 

 



Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa akuntansi biaya 

dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1. perencanaan 

2. pengendalian biaya 

3. penentuan harga pokok produksi 

4. pengambilan keputusan  

 

 

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya Akuntansi Biaya mempunyai 

tujuan untuk menyediakan informasi tentang biaya-biaya yang akan digunakan 

manajemen dalam perencanaan, pengendalian biaya, penentuan harga pokok 

produksi, penetapan pendapatan periodik dan berbagai laporan tentang kondisi 

keuangan serta pengambilan keputusan yang diperlukan untuk kelangsungan 

hidup perusahaan. 

 

 

2.2. Biaya 

Konsep biaya telah berkembang sesuai kebutuhan akuntan, ekonom dan 

insinyur. Istilah biaya (cost) sering digunakan sebagai sinonim dari beban 

(expense), tetapi beban didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang 

atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan 

laba. Beban diukur dengan nilai penurunan dalam aktiva atau peningkatan dalam 

utang yang berkaitan dengan produksi atau penyerahan barang dan jasa dalam 



arti luas beban termasuk biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat 

dikurangkan dari pendapatan. 

 

2.2.1. Pengertian Biaya 

Biaya merupakan suatu obyek yang dicatat, digolongkan, dan diringkas 

serta disajikan oleh akuntansi biaya dan beban seringkali diartikan sama padahal 

berbeda. Oleh karena itu para ahli akuntansi dan ekonom memberikan definisi 

sebagai berikut: 

 

 

 

Menurut Sprouse dan Moonitz  yang dikutip dalam bukunya Carter & Usry  

(2002:29), biaya adalah: 

“Akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai nilai t ukar, pengeluaran, 

pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam akuntan si keuangan, 

pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diw akili oleh 

penyusutan saat ini atau dimasa yang akan datang da lam bentuk kas 

atau aktiva lain. “ 

 

     Menurut Hongren  (2005:34), biaya adalah: 

“Biaya sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan a tau dilepaskan 

untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya diukur dal am unit uang yang 

harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan barang a tau jasa.” 

 

Menurut Masiyah Kholmi dan Yuningsih (2003:11) , biaya adalah: 



“ Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi atau nila i ekuivalen kas 

yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa  yang 

diharapkan memberi manfaat saat sekarang atau dimas a akan datang 

bagi organisasi.” 

 

Menurut Mulyadi (2005:8) , pengertian biaya adalah: 

“ Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber e konomi yang 

diukur dalam satuan uang yang terjadi atau yang kem ungkinan terjadi 

untuk tujuan tertentu. Biaya dalam arti sempit adal ah pengorbanan 

sumber ekonomi dalam pengolahan bahan baku.” 

 

Menurut Muhadi dkk (2001:10) , biaya adalah: 

“ Dalam arti sempit biaya ( expense) didefinisikan sebagai bagian dari 

harga pokok yang dikorbankan di dalam usaha untuk m emperoleh 

penghasilan. Sedangkan dalam arti luas, biaya didef inisikan sebagai 

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan  mata uang 

yang telah terjadi dan mungkin akan terjadi untuk m encapai tujuan 

tertentu”. 

 

 

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa: 

1. Biaya merupakan suatu sumber daya dan bagian dari harga pokok yang 

dikorbankan atau dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini 

adalah untuk mendapatkan barang dan jasa yang biasanya diukur dalam 

satuan uang serta diharapkan dapat memberi manfaat untuk masa sekarang 

atau pada masa yang akan datang bagi organisasi atau perusahaan. 

2. Dalam definsi biaya ada empat unsur pokok yaitu:  



• Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 

• Diukur dalam unit satuan uang 

• Untuk memperoleh penghasilan berupa barang dan jasa 

• Pengorbanan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu 

 

2.2.2 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya sangat penting untuk membuat ikhtisar yang berarti atas 

data biaya. Klasifikasi biaya adalah suatu proses pengelompokkan secara 

sistematis atas keseluruhan elemen yang ada dalam golongan tertentu yang 

lebih ringkas. Klasifikasi biaya yang tepat merupakan hakekat bagi manajemen 

untuk mengumpulkan dan menggunakan informasinya dengan cara seefektif 

mungkin. 

 

Klasifikasi yang paling umum digunakan didasarkan pada hubungan antara 

biaya dengan berikut ini:  

1. produk 

2. volume produksi 

3. departemen, proses, pusat biaya atau subdivisi lain 

4.  periode akuntansi 

5. suatu keputusan, tindakan atau evaluasi 

         

Adapun klasifikasi biaya menurut Mulyadi (2005:14-17 ), adalah sebagai 

berikut: 



1. Penggolongan biaya menurut obyek pengeluaran. 

Pada cara penggolongan ini nama obyek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Contoh: pengeluaran untuk bahan bakar digolongkan 

sebagai biaya bahan bakar. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam pe rusahaan. 

Pada cara penggolongan ini biaya dibagi menjadi: 

a. Biaya produksi , adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk yang selesai atau berhubungan dengan 

produksi dari suatu barang, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Contoh: biaya 

depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan 

penolong. 

b. Biaya pemasaran , adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

pemasaran produk (biaya tersebut dibebankan dalam menjual produk 

atau jasa). Contoh: biaya iklan, biaya angkutan dari gudang perusahaan 

ke gudang pembeli, biaya contoh (sample). 

c. Biaya administrasi dan umum , adalah biaya untuk mengkoordinasi 

kegiatan produksi dan pemesanan produk, biaya ini dibebankan dalam 

rangka pembimbingan, pengawasan, dan pelaksanaan kerja suatu 

perusahaan dan meliputi gaji yang akan dibayarkan pada manajemen dan 

staff tata usaha. Contoh: biaya fotocopy, biaya pemeriksaan akuntan, 

biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian 

hubungan masyarakat. 



3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan  sesuatu yang 

dibiayai,  biaya dibagi menjadi: 

a. Biaya langsung  (direct cost), adalah suatu obyek biaya terkait dengan 

suatu obyek biaya dan dapat dilacak ke biaya tertentu dengan cara yang 

layak secara ekonomis (biaya efektifitas), biaya ini terjadi dimana 

penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. 

Contohnya: biaya operasi mesin 

b. Biaya tidak langsung  (indirect cost), adalah suatu obyek biaya berkaitan 

dengan suatu biaya namun tidak dapat dilacak  ke obyek biaya tertentu 

dengan cara yang layak secara ekonomis, biaya ini terjadi tidak 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya biaya yang terjadi di 

Departemen Pembangkit Tenaga Listrik. 

4. Penggolongan biaya menurut perilaku dalam hubungann ya dengan 

perubahan volume kegiatan , biaya tersebut terdiri dari: 

a. Biaya variabel , didefinisikan sebagai biaya yang secara total meningkat 

secara proposional (sebanding) terhadap peningkatan dalam aktifitas dan 

menurun secara proposional terhadap penurunan dalam aktifitas. Contoh: 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya semi variabel , didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan 

karakteristik–karakteristik baik dari biaya tetap maupun dari biaya 

variabel.  



c. Biaya tetap/ fixed, didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak 

berubah saat aktifitas bisnis meningkat atau menurun. Contoh: gaji 

direktur produksi. 

d. Biaya semi fixed, didefinisikan sebagai biaya yang tetap untuk tingkat 

volume kegiatan tertentu dengan jumlah yang konstan pada volume 

produksi tertentu. 

5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfa atnya. 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya terdiri dari: 

a. Pengeluaran modal  (capital expenditure), adalah biaya yang mempunyai 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi 

tersebut adalah satu tahun kalender). Contoh: pengeluaran untuk 

pembelian aktiva tetap, biaya depresiasi, biaya amortisasi. 

b. Pengeluaran pendapatan  (revenue expenditure), adalah biaya yang 

hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi saat terjadinya 

pengeluaran tersebut. Contoh: biaya tenaga kerja, biaya iklan, biaya telex. 

 

2.3. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead adalah salah satu elemen biaya di dalam biaya produksi 

yang memerlukan akuntansi yang lebih rumit dibandingkan dengan akuntansi 

elemen biaya produksi lainnya, karena jika tidak mengerti akan sulit dalam 

menentukan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang mana 

lebih sederhana dibandingkan dengan biaya overhead tersebut.  

 



2.3.1. Pengertian Biaya Overhead 

Dalam menentukan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan suatu 

perusahaan terlebih dahulu akan memperhitungkan berapa besarnya biaya 

produksi. Terlalu besarnya biaya overhead tentu saja  secara langsung akan 

mempengaruhi harga pokok produksi dan pada akhirnya akan memperkecil 

tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan atau perusahaan dengan 

terpaksa meninggikan harga jualnya. 

 Biaya overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai bahan baku 

tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung dan semua biaya pabrik lainnya 

yang tidak dapat secara nyaman diidentifikasikan atau dibebankan secara 

langsung pada pesanan produk atau obyek biaya lainnya yang lebih spesifik. 

Definisi biaya overhead menurut Masiyah Kholmi dan Yuningsih 

(2003:55), adalah: 

“ Biaya overhead adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung atau semua biaya produk si tidak langsung, 

diantaranya adalah:  

1. bahan tidak langsung  

2. upah tidak langsung  

3. listrik dan air  

4. sewa gedung dan pabrik 

5. penyusutan gedung pabrik, peralatan atau mesin-m esin pabrik 

6. reparasi dan pemeliharaan  

7. pajak bumi dan bangunan pabrik 

8. asuransi pabrik .” 

Menurut Mulyadi (2005:193) , adalah: 



“ Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan ba ku 

dan biaya tenaga kerja langsung dalam perusahaan ya ng produksinya 

berdasarkan pesanan.” 

 

Menurut  Muhadi dkk (2001:10) , adalah: 

“ Biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung) adalah biay a 

produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga k erja langsung.” 

 

Menurut Supriyono (2000:21) , biaya overhead adalah: 

“ Biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung; yang elemennya dapat digolongkan ke dalam : 

1. biaya bahan penolong 

2. biaya tenaga kerja tidak langsung 

3. penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik 

4. reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik 

5. biaya listrik dan air pabrik 

6. biaya overhead lainnya. “ 

 

2.3.2. Klasifikasi biaya overhead 

 Pengklasifikasian biaya overhead pabrik dibagi ke dalam tiga cara 

penggolongan yaitu: 

1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 



Biaya-biaya produksi yang termasuk biaya overhead pabrik sifatnya 

dikelompokkan menjadi biaya sebagai berikut: 

a. 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. 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan  adalah berupa biaya suku cadang 

(spareparts), biaya bahan habis pakai (factory supplies), dan harga 

perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk kepentingan perbaikan 

dan pemeliharaan emplacement, perumahan, bangunan pabrik, mesin-

mesin dan equipment, kendaraan, perkakas laboratorium dan aktiva tetap 

lainnya yang digunakan untuk keperluan pabrik. 

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung  adalah tenaga kerja pabrik yang 

upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung pada produk atau 

pesanan tertentu. Biaya ini terdiri dari upah, tunjangan dan biaya 

kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung 

tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari:  

• Karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti 

departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel dan departemen 

gudang. 

• Karyawan tertentu yang bekerja didalam departemen produksi seperti 

keperluan departemen produksi, mandor. 

d. Biaya yang timbul akibat penilaian terhadap aktiva tetap  adalah biaya 

yang termasuk dalam  golongan ini adalah seperti biaya-biaya depresiasi 



emplacement pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas 

laboratorium, alat kerja dan aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk 

keperluan pabrik. 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu , biaya-biaya yang 

termasuk didalam golongan ini adalah seperti biaya-biaya asuransi 

gedung dan emplacement, asuransi mesin dan  equipment, asuransi 

kendaraan, biaya amortisasi kerugian trial run,  asuransi kecelakaan 

karyawan. 

f. Biaya overhead lainnya yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran tunai , yang termasuk didalam kelompok ini adalah biaya 

reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN. 

 

2. Penggolongan biaya overhead menurut perilakunya dalam 

hubungannya dengan perubahan volume produksi 

Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead dalam hubungannya 

dengan perubahan volume produksi, maka biaya overhead dibagi menjadi  tiga 

yaitu: 

a. Biaya overhead tetap  adalah biaya overhead yang tidak berubah dalam 

kisar perubahan volume kegiatan tertentu. 

b. Biaya overhead variabel  adalah biaya overhead yang berubah sebanding 

(proporsional) dengan perubahan volume kegiatan. 

c. Biaya overhead semi variabel  adalah biaya overhead yang berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 



Untuk keperluan penentuan tarif biaya overhead dan untuk pengendalian 

biaya, biaya overhead yang bersifat semi variabel dipecah menjadi dua unsur 

yaitu biaya tetap dan biaya variabel. 

 

3. Penggolongan biaya menurut hubungannya dengan de partemen  

Jika selain memiliki departemen produksi, perusahaan juga memiliki 

departemen-departemen pembantu (departemen pembangkit tenaga listrik, 

departemen bengkel, departemen air), maka biaya overhead pabrik meliputi 

biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, asuransi 

yang terjadi di depatemen pembantu tersebut. Ditinjau dari hubungan-hubungan 

yang ada dalam pabrik, biaya overhead terdiri dari: 

a. Biaya overhead langsung departemen  adalah biaya overhead yang terjadi 

dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dapat dinikmati oleh 

departemen tersebut. Contoh: biaya depresiasi, gaji mandor departemen 

produksi, dan biaya bahan penolong. 

b. Biaya overhead tidak langsung departemen  adalah biaya overhead yang 

manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contoh: biaya 

asuransi gedung pabrik dan biaya depresiasi pemeliharaan. 

 

2.3.3 Sifat-sifat biaya overhead 

Biaya overhead pabrik memiliki dua karakteristik yang harus atau perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan pembebanannya pada hasil produksi 



secara layak dan wajar. Karakteristik-karakteristik ini berkaitan atau mempunyai 

hubungan khusus antara biaya overhead dengan: 

1. Produk itu sendiri 

Tidak seperti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, 

biaya overhead merupakan bagian yang tidak terlihat (berwujud) dari produk 

atau barang jadi. Tidak ada bukti permintaan bahan baku atau kartu jam kerja 

karyawan yang mengindikasikan jumlah overhead yang digunakan oleh suatu 

pesanan atau produk, akan tetapi biaya overhead tetap merupakan bagian dari 

biaya produksi yang sama pentingnya dengan biaya bahan baku langsung 

maupun biaya tenaga kerja langsung karena meningkatnya otomatisasi 

overhead telah menjadi persentase dari total biaya produksi yang lebih besar 

sementara persentase biaya tenaga kerja langsung telah menurun. 

2. Jumlah volume produksi 

Biaya overhead dapat bersifat tetap, variabel, atau semi variabel. Biaya  

overhead tetap besarnya konstan tanpa memperdulikan perubahan dalam 

tingkat output dalam rentang yang relevan (biaya overhead tetap atau unit output 

bervariasi secara terbalik dengan volume produksi). Biaya overhead variabel 

berubah secara proporsional terhadap perubahan volume produksi dalam 

rentang yang relevan (biaya variabel atau unit output adalah konstan).  

Biaya overhead semi variabel tidak seluruhnya bersifat tetap maupun 

variabel jumlahnya berubah tidak secara proporsional terhadap perubahan 

volume produksi (saat volume berubah pola perilaku biaya overhead 

menyebabkan biaya produksi per unit berfluktuasi secara signifikan) akibatnya 



diperlukan beberapa metode untuk menstabilisasi jumlah overhead yang 

dibebankan ke unit produksi. 

 

2.4. Penentuan tarif biaya overhead 

Pada perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, biaya 

overhead dibebankan pada pesanan atau produk atas dasar tarif yang 

ditentukan dimuka adalah sebagai berikut: 

1. Pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya aktual atau yang 

sebenarnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok 

atau satuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. 

Hal ini akan berakibat pada pernyajian harga pokok persediaan  dalam 

neraca dan besar kecilnya laba atau rugi yang disajikan dalam laporan laba 

rugi, sehingga mempunyai kemungkinan akan keputusan-keputusan tertentu 

yang akan diambil oleh manajemen. Perubahan-perubahan yang biasanya 

terjadi dalam pembebanan biaya overhead atas dasar biaya aktual adalah 

sebagai berikut: 

• Perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan 

• Perubahan tingkat efisiensi produksi 

• Adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik, menyebar 

tidak rata selama jangka waktu setahun 

• Biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-

waktu tertentu 



2. Dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksi atau satuan pada 

saat pesanan selesai dikerjakan, padahal ada elemen biaya overhead yang 

baru dapat diketahui jumlahnya pada akhir bulan atau tahun. Sebagai contoh 

bila perusahaan memakai listrik yang kemudian biaya atau tagihannya baru 

dapat diketahui setelah bulan tertentu berakhir. 

 

2.4.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan ta rif yang ditentukan 

dimuka 

Pemilihan dasar yang paling tepat untuk menetapkan biaya overhead 

merupakan suatu hal yang sangat penting karena sistem biaya harus 

menyediakan data biaya yang tepat dikarenakan manajemen harus 

mendapatkan data yang berarti dan bernilai tinggi. Tujuan utama dalam 

pemilihan dasar adalah untuk memastikan pembebanan overhead dalam 

proposisi yang wajar terhadap sumber daya pabrik tidak langsung untuk 

pesanan, produk atau pekerjaan yang dilakukan. 

Tujuan kedua dalam pemilihan dasar adalah meminimalkan biaya dan 

usaha klerikal atau pekerjaan administrasi. Saat dua atau lebih dasar tersebut 

menghasilkan pembebanan overhead pabrik yang hampir sama untuk sama 

untuk setiap pesanan produk, maka dasar yang paling sederhana dan paling 

murah diukurlah yang sebaiknya digunakan. Meskipun biaya untuk mengelola 

berbagai metode berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dasar biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung cenderung menghasilkan 

usaha klerikal yang paling sedikit, karena data yang diperlukan diakumulasi 



untuk alasan lain dan dengan demikian langsung tersedia. Dasar jam tenaga 

kerja dan jam mesin umumnya perlu tambahan pekerjaan klerikal, karena usaha 

tambahan yang diperlukan untuk mengumpulkan data. 

Jenis, arti dan penggunaan unsur-unsur biaya overhead itu harus 

dipertimbangkan dalam menentukan tarif yang dapat diterapkan. Setidaknya ada 

lima faktor utama yang mempengaruhi pemilihan tarif overhead, yaitu: 

1.  Dasar yang digunakan   

Setelah anggaran biaya overhead disusun maka yang selanjutnya adalah 

pemilihan dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil biaya 

overhead kepada produk, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah: 

a. harus diperhatikan jenis biaya overhead yang dominan jumlahnya dalam 

departemen produksi 

b. harus diperhatikan sifat-sifat biaya overhead yang dominan tersebut dan 

eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan 

dipakai. 

   Berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya 

overhead kepada pabrik adalah: 

• output fisik , merupakan metode atau dasar yang paling sederhana dan 

paling langsung didalam pembebanan biaya overhead pabrik.  

Penggunaannya diformulasikan sebagai berikut: 

      Estimasi overhead pabrik 
 -------------------------------------------   =  overhead pabrik/unit 
  Estimasi unit yang diproduksi 
 
 



• biaya bahan baku langsung , dalam beberapa perusahaan suatu studi masa 

lampau menunjukkan hubungan (korelasi) yang tinggi antara biaya bahan 

langsung dan overhead. Maka sebaiknya pembebanan overhead pabrik 

dikaitkan dengan persentase biaya bahan, formulasinya adalah sebagai 

berikut: 

           Estimasi overhead pabrik                       overhead pabrik sbg              
         --------------------------------------  x 100 =      persentase dari biaya  
              Estimasi biaya bahan                          bahan baku langsung 
 

• biaya tenaga kerja langsung , menggunakan suatu dasar biaya tenaga kerja 

langsung untuk membebankan overhead pabrik ke pesanan atau produk 

memerlukan pembagian estimasi overhead dengan estimasi biaya tenaga 

kerja langsung untuk menghitung suatu persentase, formulasinya adalah 

sebagai berikut: 

Estimasi overhead pabrik                        overhead pabrik sbg  
       --------------------------------------   x 100 =        persentase dari  
               Estimasi biaya TKL                              biaya TKL              
  

• jam tenaga kerja langsung , dasar jam tenaga kerja langsung dirancang 

untuk mengalami kelemahan kedua dari penggunaan dasar biaya tenaga 

kerja langsung. Tarif overhead pabrik ini dihitung sebagai berikut: 

                Estimasi overhead pabrik               
             ------------------------------------  =          overhead pabrik / jam TKL 
                       Estimasi jam TKL 
 

• jam pemakaian mesin , saat mesin digunakan secara ekstensif maka jam 

mesin mungkin merupakan dasar yang paling sesuai untuk pembebanan 

overhead. Metode ini didasarkan pada waktu yang diperlukan untuk 



melakukan operasi yang identik (sejenis) oleh suatu mesin atau sekelompok 

mesin. Total jam mesin yang diharapkan akan digunakan diestimasi dan 

diberikan tarif/jam mesin ditetapkan sebagai berikut: 

  Estimasi overhead pabrik 
           -------------------------------------  =         overhead pabrik / jam mesin 
                 Estimasi jam mesin 
  

• transaksi , merupakan sekelompok biaya mungkin dapat diasosiasikan 

dengan suatu aktifitas tertentu yang tidak terwakili oleh dasar manapun 

sebelumnya. Misalnya biaya persiapan dapat dibebankan secara lebih sesuai 

ke produk berdasarkan tarif/persiapan. Pendekatan berdasarkan transaksi 

atas alokasi overhead, sering disebut sebagai perhitungan biaya berdasarkan 

aktifitas (Actifity Based Costing/ABC), yang mana ABC mengakui bahwa 

biaya overhead yang signifikan dapat saja lebih disebabkan oleh kapasitas 

lini produk dan oleh penanganan yang diperlukan oleh item khusus yang 

bervolume rendah dibandingkan oleh total volume produksi. 

 

2.  Pemilihan tingkat aktifitas 

Dalam perhitungan tarif overhead pabrik, sebagian besar bergantung pada 

tingkat aktifitas yang dipilih. Numerator dari tarif overhead pabrik adalah estimasi 

dasar alokasi untuk tingkat aktifitas tertentu dan denominatornya adalah estimasi 

dasar alokasi pada tingkat aktifitas yang sama. Semakin besar tingkat aktifitas 

yang diasumsikan maka semakin kecil bagian yang tetap tarif dalam overhead 

karena biaya                overhead tetap tersebut akan dibagikan pada jam 

pemakaian mesin,                upah pekerja langsung, jumlah jam tenaga kerja 



langsung dan                sebagainya. Sedangkan bagian variabel cenderung tetap 

konstan pada                berbagai tingkat kegiatan dalam rentang kegiatan yang 

relevan. 

• Kapasitas teoritis , terdiri dari suatu departemen, pabrik atau fasilitas lainnya 

yaitu kapasitas untuk memproduksi pada kecepatan penuh tanpa berhenti 

(interupsi). Hal ini dicapai jika pabrik atau departemen memproduksi pada 

tingkat seluruhnya/100% kapasitas yang ditetapkan (rated capacity). 

• Kapasitas praktis , adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-

kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern 

perusahaan, sangat tidaklah mungkin suatu perusahaan atau pabrik 

dijalankan pada kapasitas teoritis lebih dari beberapa menit atau jam, maka 

diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu dalam penentuan kapasitas. 

Dalam penentuan kapasitas praktis belum diperhitungkan apa saja sebab-

sebab yang berasal dari luar perusahaan (penurunan kapasitas produk). 

• Kapasitas aktual , mengacu pada jumlah output yang diperkirakan akan 

diproduksi selama periode tersebut. Pendekatan perencanaan dan 

pengendalian jangka pendek yaitu konsep kapitalis yang diharapkan 

menghendaki dipakainya suatu tarif dimana biaya overhead dan hasil 

produksi didasarkan pada jumlah keluaran aktual yang diharapkan dapat 

dihasilkan dalam periode produksi yang akan datang. Metode ini 

menyebabkan digunakannya tarif yang ditentukan lebih dulu dan yang 

berbeda untuk setiap proses produksi, tergantung pada kenaikan atau 

penurunan estimasi overhead dan biaya produksi tetapi pemakaian tarif yang 



ditentukan lebih dulu berdasarkan jumlah produksi aktiva yang diharapkan 

setiap kali disebabkan oleh adanya kesulitan untuk memulai prestasi kerja 

jangka pendek dalam kerangka tingkat kapasitas nominal atau jangka 

panjang. 

• Kapasitas normal , mengacu pada aktifitas rata-rata selama satu periode 

waktu yang cukup lama untuk meratakan fluktuasi. Kapasitas normal adalah 

kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau menjual produknya dalam 

jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya 

diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor intern 

perusahaan, dalam penentuan kapasitas normal ikut diperhitungkan juga 

kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. 

Tujuan penentuan kapasitas normal: 

1. penyusunan anggaran fleksibel departemen dan perhitungan tarif 

overhead pabrik yang ditentukan terlebih dulu. 

2. penentuan biaya standar dari setiap produk  

3. penjadwalan produksi 

4. pembebanan biaya ke persediaan 

5. penentuan titik impas atau titik pulang pokok (BEP) 

6. pengukuran pengaruh perubahan volume produksi 

Penentuan tarif biaya overhead pabrik atas dasar kapasitas praktis atau 

kapasitas normal merupakan pendekatan jangka panjang yang menghubungkan 

tingkat kegiatan perusahaan dengan kapasitas fisik pabrik dan tidak dipengaruhi 

oleh perubahan-perubahan penjualan yang bersifat sementara. Dengan 



pendekatan ini, tarif biaya overhead pabrik akan tetap konstan untuk jangka 

waktu yang relatif lama asalkan tidak ada penambahan atau pengurangan 

fasilitas pabrik ataupun jika terjadi perubahan besar pada tarif upah tenaga kerja 

tidak langsung dan harga-harga bahan penolong, bahan habis pakai pabrik 

(factory supplies) dan suku cadang. 

 

3.  Memasukkan atau tidak memasukkan overhead pabrik tetap 

Pada umumnya, prosedur akuntansi biaya akan membebankan semua  

biaya overhead pabrik kepada output produk dari periode tertentu.     Dibawah 

prosedur ini, maka perlakuan ini dinamakan dengan metode     biaya pokok 

penuh (full costing) atau metode biaya pokok konvensional     (conventional 

costing) maka biaya tetap dan biaya variabel akan     dimasukkan kedalam unsur 

perhitungan sepenuhnya. Jika yang hanya     diperhitungkan kepada biaya 

produk hanya sebatas biaya (beban)     variabelnya saja maka metode yang 

digunakan disebut metode biaya     pokok variabel (variable costing) atau direct 

costing. Full costing dan     direct costing merupakan dua konsep yang berbeda 

dan antara biaya     pokok penuh (full costing) dan biaya pokok variabel (direct 

costing)     akan memberikan hasil yang sama, jika di dalam perusahaan tidak 

ada     persediaan awal dan tidak ada persediaan akhir sedangkan yang     

dihasilkannya dapat dijual semuanya (100 % terjual). 

     

4.  Penggunaan satu atau beberapa tarif 



Biaya overhead pabrik biasanya dibebankan berdasarkan biaya/jam TKL 

bila hanya satu tarif biaya overhead pabrik yang dipakai untuk seluruh pabrik, 

karena prosedur ini dianggap paling mudah dan dapat diterima. Pemakaian tarif 

biaya overhead departemen mengharuskan dilakukan pertimbangan yang 

terpisah untuk biaya overhead dari tiap departeman produksi yang setiap kali 

menggunakan dasar-dasar yang berlainan untuk penerapan biaya overhead 

kepada departemen yang berbeda. 

 

2.5 Alokasi Biaya Overhead 

Alokasi menurut departemen (departementalisasi) bagi overhead pabrik 

berarti membagi pabrik menurut segmen-segmen yang disebut sebagai 

departemen, pusat biaya atau kelompok biaya yang akan dibebani dengan 

biaya-biaya yang akan terjadi. Dari segi akuntansi, pembagian pabrik menjadi 

sejumlah departemen yang terpisah menghasilkan kalkulasi biaya pekerjaan dan 

produk yang lebih tepat dan pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih 

dapat dipertanggung  jawabkan. Ini diperlukan agar biaya/unit dan total biaya 

tidak melampaui cakupan biaya yang telah ditentukan atau dianggarkan. 

Pada umumnya tarif biaya overhead pabrik hanya dihitung untuk 

departemen-departemen produksi saja, karena pengolahan biaya overhead jadi 

produk biasanya terjadi di departemen produksi. Oleh karena biaya overhead 

pabrik yang akan dibebankan pada produk tidak hanya terdiri dari biaya-biaya 

yang tidak terjadi dalam departemen-departemen produksi saja meliputi pula 

biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen-departemen pembantu. Maka 



dalam rangka penentuan tarif biaya overhead per departemen, biaya overhead 

pabrik departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. 

Alokasi biaya departemen pembantu ke departemen produksi ini dapat 

dilakukan dengan salah satu cara berikut ini: 

1. Metode alokasi langsung , dalam metode ini biaya overhead pabrik 

departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang 

menikmatinya. Metode ini digunakan bila jasa yang dihasilkan oleh 

departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, tidak 

ada departemen pembantu yang menggunakan jasa departemen pembantu 

yang lain. 

2. Metode alokasi bertahap , metode ini digunakan bila jasa yang dihasilkan 

departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja 

tetapi digunakan untuk departemen pembantu lainnya. Sebelum biaya 

overhead pabrik di dua departemen dialokasikan ke departemen produksi, 

perlu diadakan alokasi biaya overhead antar departemen pembantu yang 

saling menikmati jasa. Dengan demikian alokasi biaya overhead dari 

departemen pembantu ke departemen produksi dilakukan secara bertahap, 

dengan pertama kali mengalokasikan biaya overhead pabrik antar 

departemen pembantu baru kemudian mengalokasikan biaya overhead 

pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Metode alokasi ini 

dibagi jadi dua kelompok, yaitu: 



a. Metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik 

antar departemen-departemen pembantu. Yang termasuk ke dalam 

metode ini  adalah: 

- metode alokasi kontinyu 

 - metode aljabar 

b.  Metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal 

balik antara departemen pembantu. Yang termasuk dalam metode ini 

adalah metode urutan alokasi yang diatur (specified order costing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


