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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Akuntansi Manajemen 

 Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan 

berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa 

informasi akuntansi yang dibutuhkan pemakai. Akuntansi manajemen merupakan 

salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan-

laporan sebagai satu satuan untuk kepentingan pihak internal dalam rangka 

melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian. 

 Definisi akuntansi manajemen menurut S. Munawir (2002:287) adalah proses 

dalam suatu organisasi untuk menghasilkan informasi yang digunakan manajemen 

dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan aktivitas organisasi. 

 Sedang menurut Charles T.Horngren (1993:3) definisi akuntansi manajemen 

adalah: “Management Accounting is process of identifying, measuring, 

accumulating, analyzing, preparing, interpreting and communicating information 

that help manager that fulfill organizational objective.” 

  Akuntansi manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses identifikasi, 

pengukuran, akumulasi, analisis, penyajian, penafsiran, dan penyampaian informasi 



 

 

21

 

yang bersifat keuangan atau kegiatan yang digunakanoleh manajer untuk 

merencanakan, menilai, mengontrol organisasi, dan meyakinkan bahwa sumber 

kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

2.1.1 Akuntansi Manajemen Sebagai Salah Satu Tipe Akuntansi 

 Akuntansi manajemen sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan 

merupakan salah satu tipe dari beberapa tipe akuntansi: akuntansi keuangan, 

akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Sebagai salah satu tipe akuntansi, 

akuntansi manajemen merupakan suatu pengolahan informasi keuangan yang 

digunakan untuk menghasilkan informasi akuntansi bagi kepentingan pemakai intern 

organisasi. 

 

2.1.1.1 Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan 

 Sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan terdiri dari dua subsistem 

yang utama yaitu sistem informasi akuntansi keuangan dan sistem informasi 

akuntansi manajemen (sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem 

informasi manajemen perusahaan secara keseluruhan). 

Kedua subsistem akuntansi tersebut mempunyai perbedaan baik dalam tujuannya, 

sifat dari inputnya, dan jenis proses yang digunakan untuk mentransfer atau 

mengolah input menjadi output. Akuntansi keuangan pada umumnya menyajikan 

informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Karena laporan yang dihasilkan 

akuntansi keuangan akan disajikan oleh berbagai macam pihak maka penyusunannya 

harus didasarkan pada kriteria yang diterima umum. Sedangkan informasi akuntansi 

manajemen diperlukan oleh manajemen suatu perusahaan (untuk kepentingan intern), 

maka tidak dibatasi oleh suatu prinsip yang berterima umum. Kriteria pokok untuk 

akuntansi manajemen adalah manfaat. Oleh karena itu, akuntansi manajemen tidak 

didasarkan suatu prinsip yang berterima umum, namun pada kriteria yang ditetapkan 

oleh manajemen bersangkutan. 

 Untuk memperjelas perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi 

keuangan, Charles T. Horngren (2000:2) menyebutkan “Management accounting 

measure and reports financial and nonfinancial information that helps managers 
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make decisions to fulfill the goals of an ornagization. Management accounting 

focuses on internal reporting. Financial accounting focuses on reporting to 

external parties. It measures and records business transaction and provide 

financial statement that are based on generally accepted accounting principles.” 

 

2.1.1.2 Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Biaya 

 Definisi akuntansi biaya menurut S.Munawir (2002:289) adalah sistem 

akuntansi yang khusus yang digunakan untuk mengumpulkan, menggolongkan, 

mencatat dan meringkas secara sistematis data biaya dalam suatu entitas atau 

perusahaan serta menyajikan dalam bentuk laporan-laporan biaya (terutama biaya 

produksi) kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi biaya. 

 Tujuan akuntansi biaya adalah menyediakan informasi biaya atau harga 

pokok produksi yang diperlukan pihak internal maupun eksternal. Manajemen 

merupakan pihak internal yang sangat membutuhkan informasi biaya terutama akan 

digunakan untuk menentukan harga pokok barang atau jasa yang dihasilkan, untuk 

perencanaan dan pengendalian biaya, serta untuk mengambilan keputusan. 

Menurut Charles T. Horngren (2000:3): Cost accounting provides information for 

both management accounting and financial accounting. It measures and reports 

financial and nonfinancial information that relates to the cost of acquiring or 

consuming resources by an organization.” 

  Ditinjau dari pengertian dan tujuan akuntansi biaya serta pengertian akuntansi 

manajemen, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi biaya merupakan bagian dari 

akuntansi manajemen, atau bahkan akuntansi biaya merupakan salah satu bidang 

akuntansi manajemen, karena akuntansi biaya menghasilkan informasi untuk pihak 

internal. 

 

2.1.2 Akuntansi Manajemen Sebagai Salah Satu Tipe Informasi 

 Informasi merupakan suatu fakta, data pengamatan, persepsi, atau sesuatu 

yang lain yang menambah pengetahuan. Informasi diperlukan manusia untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

selalu menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung ketidakpastian, dan 



 

 

23

 

selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif tindakan diantara sekian banyak 

alternatif yang tersedia. 

 Informasi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: informasi kualitatif 

dan informasi kuantitatif. Informasi keuangan merupakan informasi kuantitatif 

karena informasi ini menggunakan satuan uang sebagai ukurannya. 

 Terdapat tiga tipe informasi akuntansi manajemen (Mulyadi:2001:17) yaitu: 

1. Informasi akuntansi penuh (Full Accounting Information) 

2. Informasi akuntansi diferensial (Differensial Accounting Information) 

3. Informasi akuntansi pertanggungjawaban (Responsibility Accounting 

Information) 

 

Ketiga informasi akuntansi manajemen tersebut dapat meliputi aktiva, pendapatan, 

dan/atau biaya. Informasi akuntansi manajemen menyangkut informasi masa lalu dan 

informasi masa yang akan datang, tergantung untuk apa informasi disajikan. 

 

2.1.2.1 Informasi Akuntansi Penuh 

 Pembahasan informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek 

informasi. Objek informasi dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, 

departemen, divisi, perusahaan sebagai keseluruhan. Jadi informasi akuntansi penuh 

adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan/atau seluruh sumber 

yang dikorbankan suatu objek informasi. Unsur yang membentuk informasi penuh 

adalah total aktiva, total pendapatan, dan/atau total biaya. 

Adapun manfaat informasi biaya penuh adalah (Mulyadi, 2001:54): 

1. Pelaporan keuangan (financial statement items) 

2. Analisis kemampuan menghasilkan laba (analysis of profitability) 

3. Jawaban atas pertanyaan “berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu?” 

4. Penentuan harga jual cost-tipe contract 

5. Penentuan harga jual normal 

6. Penentuan harga jual yang diatur pemerintah 

7. Penyusunan program 
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2.1.2.2 Informasi Akuntansi Diferensial 

  Dalam pengambilan keputusan, manajemen menggunakan berbagai masukan 

didalam model pengambilan keputusan mereka, yang dapat bersifat keuangan, 

nonkeuangan, dan bahkan yang bersifat nonkuantitatif. Informasi akuntansi 

manajemen digunakan manajemen dalam rangka untuk menjalankan fungsinya, yaitu 

fungsi manajemen yang utama adalah planning atau perencanaan, coordinating atau 

koordinasi, dan controlling atau pengendalian. 

 Konsep informasi akuntansi diferensial adalah informasi akuntansi yang 

dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Menurut Mulyadi (2001:17) informasi 

akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan/atau 

biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan 

yang lain. Informasi ini memiliki dua unsur pokok yaitu merupakan informasi yang 

akan datang dan berbeda diantara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. 

Sedang menurut S.Munawir (2002:305) informasi akuntansi diferensial adalah 

informasi biaya yang akan terjadi di masa depan (future cost) yang diperkirakan akan 

berbeda untuk setiap alternatif dan bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan 

keputusan memilih suatu alternatif tindakan yang terbaik. Penentuan biaya 

diferensial didasarkan pada suatu prediksi biaya masa depan, informasi masa lalu 

sebagai landasan untuk melakukan prediksi. 

 Informasi akuntansi diferensial terdiri dari biaya, pendapatan, dan/atau aktiva. 

Informasi akuntansi diferensial yang hanya berkaitan dengan aktiva disebut aktiva 

diferensial (differential assets) dan hanya berkaitan dengan pendapatan disebut 

dengan pendapatan diferensial (differential revenues), dan yang hanya berkaitan 

dengan biaya disebut biaya diferensial (differential costs). 

 Adapun manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan 

keputusan jangka pendek yaitu (Mulyadi,2001:126) 

1. Membeli atau membuat sendiri (make or buy decision) 

2. Menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk (sell or process further) 

3. Menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha 

suatu bagian perusahaan (stop or continue product line) 

4. Menerima atau menolak pesanan khusus (special order decisions) 
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2.1.2.3 Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi 

pertanggungjawaban adalah penyusunan laporan prestasi yang dikaitkan kepada 

individu atau anggota-anggota kelompok suatu organisasi dengan suatu cara yang 

menekankan pada faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh individu atau anggota 

kelompok tersebut. 

 Untuk memperjelas definisi diatas, dapat ditinjau definisi informasi akuntansi 

pertanggungjawaban menurut S.Munawir (2002:305) adalah biaya, pendapatan, laba 

dan investasi yang terjadi pada suatu pusat pertanggungjawaban atas unit yang 

dipimpinnya, yang pada umumnya terdiri dari pusat biaya, pusat pendapatan, pusat 

laba, dan pusat investasi. Informasi pertanggungjawaban masa lalu digunakan untuk 

menilai prestasi atau kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, sekaligus untuk 

memotivasi manajer yang bersangkutan. Sedang informasi masa depan digunakan 

dalam perencanaan khususnya dalam proses penyusunan anggaran tahunan. 

 

2.2 Biaya Diferensial 

2.2.1 Pengertian Biaya 

 Charles T. Horngren (2000:28): “Accounting define cost as resource 

sacrificed or foregone to achieve a specific objective, it is usually measured as the 

monetary amount that must be paid to acquire goods and services.” 

 Biaya menurut S.Munawir (2002:307) didefinisikan “sebagai nilai kas atau 

jasa yang diperkirakan akan memberikan manfaat saat ini atau masa depan pada 

organisasi (pengorbanan yang terjadi dalam rangka untuk memperoleh suatu barang 

atau jasa yang bermanfaat) dikatakan setara dengan kas karena sumber daya nonkas 

juga dapat ditukarkan dengan barang dan jasa.” 

 Mulyadi (1999:8), menyebutkan pengertian biaya dalam arti luas adalah 

“pengorbanan sumber ekonomi yang ditukar dalam satuan uang, yang telah terjadi 

atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.”. Ada empat unsur pokok 

dalam definisi biaya tersebut diatas: 

a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 
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b. Diukur dalam satuan uang 

c. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi 

d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu  

 

 

 

 

2.2.2 Pengertian Biaya Diferensial 

 Menurut Mulyadi (2001:118): “ biaya diferensial adalah biaya masa yang 

akan datang yang diperkirakan akan berbeda (differ) atau terpengaruh oleh suatu 

pengambilan keputusan diantara berbagai macam alternatif. 

 Dalam buku akuntansi keuangan dam manajemen, S.Munawir (2002:498): 

“Biaya relevan juga disebut biaya diferensial karena biaya relevan adalah semua 

biaya yang akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan.” 

 Charles T. Horngren (2000:378) mengemukakan mengenai biaya relevan dan 

pendapatan relevan: “Relevant costs and relevant revenues are those expected 

future costs and expected costs revenue that differ among the alternative course of 

action being considered”. 

 

2.2.3 Karakteristik Biaya Diferensial 

 Menurut Charles T. Horngren (2000:378), ada dua karakteristik biaya 

diferensial (biaya relevan): “(a) the costs must occur in the future and (b) that they 

must differ among the alternative courses of action”. 

 Sedang karakteristik biaya diferensial menurut Mulyadi (2001:117) yaitu; 

1. Biaya diferensial sebagai biaya masa yang akan datang (future cost) 

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan berbagai macam alternatif untuk 

masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi biaya diperlukan sebagai 

dasar pengambilan keputusan masa yang akan datang. Biaya masa yang akan 

datang adalah biaya yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam periode yang 

akan datang.  

2. Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda 
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Karena banyaknya macam informasi akuntansi yang tersedia dalam suatu 

perusahaan, tidak mungkin semua informasi ini relevan dengan berbagai macam 

alternatif yang akan dipilih. Oleh karena itu, tidak semua tipe informasi akuntansi 

harus dilaporkan kepada manajemen untuk keperluan pengambilan keputusan. 

Biaya diferensial merupakan biaya yang akan datang dan berbeda diantara 

alternatif. Maka, biaya tersebut relevan dengan analisis yang dilakukan oleh 

manajemen untuk menjamin dalam pengambilan keputusan. 

2.2.4 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokkan secara sistematis atas 

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

memberikan informasi yang lebih mempunyai arti atau lebih penting.  

Informasi biaya dapat digunakan oleh manajemen. Kebutuhan informasi 

mendorong timbulnya berbagai cara penggolongan biaya sehingga dikenal konsep 

penggolongan biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda (differential costs for 

differential purposes).  

Klasifikasi biaya ini didasarkan pada tujuan manajemen, jika tujuan berbeda 

maka diperlukan cara penggolongan biaya pula. Jadi tidak ada cara penggolongan 

biaya yang dapat memenuhi informasi untuk semua tujuan. 

Mulyadi (1999:14) menggolongkan biaya menjadi lima bagian adalah sebagai 

berikut: 

1. “Objek pengeluaran 

 Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan 

 Dalam perusahaan manufactur, ada tiga faktor pokok yaitu faktor 

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

karena itu, dalam perusahaan manufactur, biaya dapat digolongkan 

menjadi tiga kelompok: 

a. biaya produksi 

b. biaya pemasaran 

c. biaya administrasi dan umum 
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3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

 Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan 

menjadi dua golongan: 

a. biaya langsung 

b. biaya tidak langsung 

 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan 

 Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

digolongkan menjadi: 

a. Biaya variabel 

b. Biaya semivariabel 

c. Biaya semifixed 

d. Biaya tetap 

5. Jangka waktu manfaatnya 

Atas dasar waktunya, biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. pengeluaran modal (capital expenditures) 

b.   pengeluaran pendapatan (revenue expenditures)” 

  

Untuk mendukung keputusannya, manajer membutuhkan data yang sesuai 

dengan tujuannya (different costs for differ purposes). Penggolongan ini didasarkan 

atas hubungan antara biaya dengan hal-hal dibawah ini, seperti yang dikemukakan 

Ussry, Hammer, dan Carter (1994:28): 

1. “The product (a single lot, batch, or unit of good or services) 

2. The volume of production 

3. The Manufacturing departments, processes, costs center, or other subdivisions 

4. The accounting period 

5. A decisions, action, or evaluation” 

 

1. Biaya Dalam Hubungannya Dengan Produk 
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 Proses penggolongannya biaya-biaya (cost and expense) dapat dimulai 

dengan mengaitkan biaya dengan operasi perusahaan. Dalam perusahaan, biaya 

operasi total terdiri dari biaya pabrik dan biaya komersial. 

a. Biaya pabrik sering juga disebut biaya produksi yaitu jumlah tiga unsur biaya 

terdiri dari bahan langsung, buruh langsung dan biaya overhead pabrik. 

1.  bahan langsung yaitu semua bahan yang membentuk bagian integral dari 

barang jadi dan yang dapat dimasukkan langsung dalam perhitungan biaya 

produk. Contohnya bahan langsung adalah kayu untuk membuat meja, 

minyak mentah untuk membuat bensin, dan lain-lain. 

2. buruh langsung yaitu biaya buruh yang dikeluarkan untuk mengubah bahan 

langsung menjadi barang jadi 

3. overhead pabrik (biaya tidak langsung) didefinisikan sebagai biaya dari bahan 

tidak langsung, dan semua biaya pabrik yang tidak dapat dibebankan 

langsung pada produk. Singkatnya biaya overhead pabrik meliputi semua 

biaya pabrikasi kecuali bahan langsung dan buruh langsung. 

▪ Bahan tidak langsung yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan guna 

menyelesaikan suatu produk tetapi pemakaiannya begitu sedikit atau 

begitu kompleks sehingga mereka tidak dapat dianggap sebagai bahan 

langsung. 

▪ Buruh tidak langsung yaitu biaya buruh yang tidak dikeluarkan dan tidak 

secara langsung mempengaruhi pembuatan atau pembentukan barang 

menjadi buruh tidak langsung mencakup gaji dari pengawas, kirik toko, 

dan pekerja lain yng bertugas dalam pemeliharaan yang tidak ada 

hubungannya dengan produksi. 

b. Biaya komersial dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: 

1.  Biaya pemasaran yaitu biaya-biaya yang terjadi pad saat proses pabrik telah 

selesai dan barang-barang yang sudah berada dalam kondisi siap jual. Biaya-

biaya ini mencakup biaya penjualan dan biaya pengiriman. 

2.  Biaya administrasi mencakup biaya yang dikeluarkan dalam mengatur dan 

mengendalikan organisasi. Contohnya adalah gaji wakil direktur. 
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2. Biaya Dalam Hubungannya Dengan Volume Produksi 

 Beberapa jenis biaya bervariasi langsung terhadap perubahan volume 

produksi atau biaya output, sedang yang lainnya secara relatif tetap jumlahnya. Biaya 

yang dalam hubungannya dengan volume produksi yaitu: 

a. Biaya variable adalah biaya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

variabilitas jumlah seluruhnya berbanding langsung dengan volume, biaya per 

unit relatif konstan meskipun volume berubah didalam tingkat yang relevan, 

dapat dibebankan pada bagian operasi dengan cukup mudah dan tepat dapat 

dikendalikan oleh seseorang kepala departemen tertentu. Biaya-biaya yang 

mempunyai ciri-ciri ini adalah bahan langsung dan buruh langsung. 

b. Biaya tetap mempunyai ciri-ciri adalah jumlah keseluruhan yang tetap didalam 

satu tingkat output yang relevan, dapat dibebankan pada bagian-bagian, atau 

departemen atas dasar keputusan manajemen atau menurut metode alokasi biaya 

dan tanggungjawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manajemen 

pelaksana daripada pengawas operasi. Contohnya adalah biaya penyusutan, pajak 

kekayaan, sewa dan sebagainya. 

c. Biaya semivariabel ini mencakup suatu jumlah yang sebagian tetap didalam satu 

tingkat output yang relevan dan bagian lainnya bervariasi sebanding dengan 

perubahan output. Misalnya, biaya listrik yang digunakan untuk penerangan 

cenderung untuk menjadi biaya tetap karena berapapun tingkat output yang 

dihasilkan, penerangan akan tetap diperlukan oleh pabrik yang sedang 

beroperasi. Sebaliknya, tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber daya untuk 

mengoperasikan peralatan akan bervariasi sesuai dengan pemakaian peralatan 

tersebut. 

 

3. Biaya Dalam Hubungannya Dengan Departemen Pabrik 

Untuk tujuan administrasi sebuah perusahaan dapat dibagi ke dalam 

departemen-departemen, bagian-bagian, atau fungsi-fungsi untuk mencapai 

pengendalian yang paling tinggi, para manajer departemen harus berperan serta 

dalam pengembangan anggaran dalam departemen atau pusat biaya mereka. 

Anggaran seperti ini harus secara jelas mengidentifikasikan biaya yang menjadi 
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tanggungjawab manajer tersebut dan pada akhir suatu periode pelaporan, efisien 

departemen tersebut dan keberhasilan manajer dalam pengendalian biaya dapat 

diukur dengan perbandingan biaya aktual dengan anggaran. 

Departemen tersebut adalah departemen produksi dan departemen jasa. 

a. Departemen produksi, operasi secara manual ataupun dengan mesin seperti 

membentuk atau merakit dilaksanakan secara langsung produk-produknya atau 

bagian-bagiannya. Biaya yang dikeluarkan departemen seperti ini akan 

dibebankan pada produk tersebut. 

b. Departemen jasa, depaetemen ini memberikan jasa-jasa yang bermanfaat bagi 

departemen-departemen jasa yang lazim dalam banyak perusahaan mencakup 

pemeliharaan, pembayaran gaji, akuntansi biaya, pengolahan data dan jasa 

penyediaan makanan. 

 

4. Biaya Dalam Hubungannya Dengan Satu Periode Akuntansi 

Biaya-biaya dapat digolongkan sebagai pengeluaran modal dan pengeluaran 

pendapatan. Pengeluaran modal yaitu suatu pengeluaran untuk mendapatkan manfaat 

dalam periode-periode di masa depan dan dicatat sebagai harta. Sedangkan 

pengeluaran pendapatan yaitu pengeluaran untuk memberikan manfaat dalam 

periode saat ini dan dicatat sebagai harta. 

Perbedaan antara pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan dapat 

dilakukan dalam mempertemukan (matching) biaya dengan pendapatan secara tepat. 

Dalam beberapa hal perbedaan tersebut tergantung bagaimana sikap manajemen 

terhadap pengeluaran dan sifat dari operasi perusahaan tersebut. 

 

2.2.4.1 Biaya Semivariabel dan Metode Pemisahan Biaya Semivariabel 

Menurut Hammer, Carter, Ussry (1994:42): “a semivariabel cost define as 

one that display both fixed and variabel characteristis.” 

Untuk tujuan perencanaan dan pengawsan maupun untuk pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan biaya, maka biaya semivariabel harus 

dipisahkan antara unsur atau komponen tetap dan komponen variabel. Secara umum 
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ada tiga pendekatan dalam pola perilaku biaya tersebut, yaitu (S.Munawir, 

2002:321): 

1. Pendekatan intuisi, kemauan, atau judgement manajemen 

2. Pendekatan analisis engineering atau pendekatan yang didasarkan pada hubungan 

fisik antara masukan atau input dengan keluaran atau output 

3. Pendekatan analisis biaya masa lalu dengan metode-metode yaitu metode 

tertinggi dan terendah (high low method), metode scartterplot atau scatter 

diagram, dan metode kuadrat terkecil (least square method) dan metode biaya 

berjaga (stand by method) 

 

Sebelum membahas masing-masing metode lebih mendalam, terlebih dahulu perlu 

direview lambang biaya dalam persamaan garis lurus 

Y = F + VX 

Dimana 

Y = total biaya aktivitas 

F = komponen biaya tetap 

V = biaya variabel per unit aktivitas 

X = ukuran output aktivitas 

 Dependent variabel adalah variabel yang nilainya tergantung nilai variabel 

lain, dalam persamaan diatas total biaya aktivitas merupakan depedent variabel yang 

merupakan biaya yang akan diprediksi. Variabel bebas (independent variabel) adalah 

variabel yang mengukur output aktiviats dan menjelaskan perubahan biaya aktivitas, 

merupakan pemicu aktivitas. Biaya aktivitas tetap (fixed activity cost) merupakan 

intercept parameter dan biaya variabel per unit aktiviats merupakan slop parameter. 

Pencatatan akuntansi hanya mengungkapkan X dan Y, nilai-nilai tersebut harus 

digunakan untuk mengestimasi parameter F dan V, komponen tetap dan variabel 

dapat diestimasi dan perilaku biaya gabungan (mixed cost) dapat diprediksi sebagai 

perubahan penggunaan aktivitas. 

 

1. Metode tertinggi –terendah 
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Dengan metode terendah dan tertinggi terlebih dahulu memilih dua titik yang 

akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V, dua titik tersebut adalah titik 

tertinggi dan tiitk terendah. Titik tertinggi diartikan sebagai suatu titik dengan tingkat 

aktivitas tertinggi, dan titik terendah diartikan sebagai tingkat aktiviats terendah. 

Batas atas dan batas bawah dalan jarak relevan (relevan range) sering dipilih untuk 

tujuan tersebut. X1 dan X2 merupakan titik pertama yaitu titik terendah dan X2 dan 

Y2 sebagai titik kedua yaitu titik tertinggi maka persamaan untuk menentukan slop 

dan intersep adalah: 

 

              Perubahan biaya            Y2 - Y1nnnnbYyyyyyyyyyyy 

          Perubahan aktivitas           X2 - X1 

 

 

F = total biaya semivariabel – biaya variabel = Y2- VX2 atau F = Y1-VX1 

 

2. Metode Scartterplot 

Metode titik tertinggi dan terendah tidak sebaik metode yang lain karena: 

pertama metode tersebut sering dapat menjadi apa yang disebut garis besar (outliers). 

Metode tersebut dapat mencerminkan hubungan biaya dan aktivitas tertentu sehingga 

formula biayanya dihitung dengan menggunakan dua titik yang mungkin tidak 

mencerminkan apa yanhg sebenarnya terjadi. Metode scartterplot dapat membantu 

manajemen untuk menghindari jebakan tersebut dengan memilih dua titik yang 

nampaknya dapat mencerminkan pola umum hubungan biaya dan aktivitas. Kedua, 

walaupun kedua titik tersebut bukan outliers, pasangan titik yang lain mungkin lebih 

represantatif. Metode scartterplot memberikan pilihan titik-titik yang lebih 

representatif. 

 

3. Metode Kuadrat Terkecil (least square method) 

Metode kuadrat terkecil merupakan metode yang terbaik karena 

mengidentifikasi fitting-line dengan mendasarkan teori statistik, yang formulanya 

adalah: 

 V  = = 
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Dalam rangka menghitung V dan F dapat dilakukan dengan menggunakan program 

komputer yang sudah banyak digunakan dalam praktek. 

4. Metode Biaya Berjaga (stand by cost method) 

Metode ini mencoba menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan 

andaikata perusahaan ditutup sementara, jadi produknya = 0 (nol). Biaya ini disebut 

biaya berjaga dan biaya berjaga ini merupakan bagian yang tetap. Perbedaaan antara 

biaya yang dikeluarkan selama produksi berjalan dan berjaga merupakan biaya 

variabel. 

 

2.2.5 Biaya Dalam Hubungannya Dengan Keputusan Yang Diusulkan, 

Tindakan Dan Evaluasi 

▪ Biaya tambahan (incremental cost) 

Menurut Charles T. Horngren (2000:385), biaya tambahan merupakan biaya 

yang relevan dalam pengambilan keputusan. “Incremental cost is the additional 

cost incorred for an activity.” Sedangkan menurut Mulyadi (2001:121): “Biaya 

tambahan adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang 

berkaitan dengan perubahan volume kegiatan dipilih. Jadi, biaya tambahan 

adalah suatu jumlah biaya diferensial yang bertambah yang merupakan akibat 

dari pemilihan alternatif kegiatan. 

 

▪ Biaya kesempatan (opportunity cost) 

Charles T. Horngren (2000:388) “Opportunity cost is the contribution to income 

that is forgone (rejected) by not using a limited in its next-best alternative use.” 

Menurut Mulyadi (2001:123) “Biaya kesempatan adalah pendapatan atau 

penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif 
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tertentu.” Jadi biaya kesempatan adalah pendapatan yang hilang akibat suatu 

pemilihan alternatif. 

 

▪ Biaya keluar dari kantong (out pocket cost) 

Biaya lain yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah biaya keluar dari 

kantong, definisinya adalah biaya yang kan memerlukan pengeluaran kas 

sekarang atau dalam jangka waktu dekat sebagai akibat dari keputusun 

manajemen (Mulyadi, 2001:123).  

Sedangkan menurut Hammer, Carter, Ussry (1994:614) “Differential cost 

include all cash expenditure required for the project or activity (fix cost as well 

as variable cost). The required cash outlays is referred to as out-pocket-cost.” 

Jadi biaya keluar dari kantong adalah biaya yang menyangkut pengeluaran kas 

yang harus digunakan untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan. 

  

▪ Biaya terbenam (sunk cost) 

Biaya terbenam ini merupakan biaya yang terjadi sebagai akibat dari 

pengambilan keputusan yang telah lalu (Mulyadi, 2001:123), biaya ini tidak 

relevan dalam pengambilan keputusan. Hammer, Carter, Ussry (1994:614) 

mengemukakan biaya terbenam sebagai “...expenditure that have been made 

and cannot be recovered, such as the excess of the book value of unneeded 

machine over its salvage value.” Contoh biaya ini adalah biaya depresiasi, 

deplesi, dan amortisasi (Mulyadi, 2001:123). 

 

2.3.  Pendapatan Diferensial 

2.3.1. Pengertian Pendapatan 

Standar Akuntansi Keuangan (IAI.2002:23:2) mengemukakan bahwa “Pendapatan 

adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal 

perusahaan selama periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, 

yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.” 

 

2.3.2. Pengertian Pendapatan Diferensial 
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Hammer, Carter, Ussry (1994:613), mengemukakan pendapatan diferensial dengan 

istilah yang berbeda, yaitu marginal revenue atau incremental revenue tetapi dari 

karakteristiknya dpat diketahui bahwa marginal revenue atau incremental revenue ini 

merajuk kepada pendapatan diferensial lebih lanjut dikatakan “When the expected 

benefit or a differensial cost study is revenues, it is reffered to as marginal 

revenue/increment or addition to the company’s total revenue for the period.” 

 Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka kita dapat memahami bahwa 

pendapatan diferensial adalah informasi masa yang akan datang yang berupa 

pendapatan yang berbeda pada alternatif keputusan dengan keputusan yang lain. 

 

2.4  Pengertian Analisis Biaya Diferensial 

 Analisis biaya diferensial ditunjukan untuk menentukan kenaikan 

penghasilan biaya serta marjin-marjin sehubungan dengan beberapa cara pemakaian 

fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Berikut ini adalah pengertian analisis 

biaya diferensial menurut Warren, Fess (1996:936) adalah: “Differential analysis 

focus on the effect of alternative sources of action and relevant revenue and cost.” 

 Hammer, Carter, Ussry (1994:613) mengemukakan: “ A differential cost 

study is an analysis undertaken to determine the desirability of a proposed project 

or activity that does not extend beyond one  year.” 

 Analisis biaya diferensial adalah suatu analisis yang digunakan untuk 

membandingkan perbedaan antara pendapatan dan biaya diantara alternatif yang ada 

untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan alternatif yang akan 

dipilih.  

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis biaya diferensial 

berguna untuk melakukan pemilihan alternatif masa yang akan datang, terutama 

untuk melakukan pengambilan keputusan yang bersifat jangka pendek. 

 

2.4.1 Manfaat Analisis Biaya Diferensial 

 Menurut Henry Simamora (1999:237): “Analisis diferensial bermanfaat dalam 

memutuskan untuk menurunkan harga jual dalam keputusan-keputusan khusus 
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jangka pendek, seperti akan menerima atau menolak pesanan khusus yang lebih 

rendah daripada harga normal.” 

Untuk itu analisis biaya diferensial berorientasi pada keputusqan yang bersifat jangka 

pendek. Menurut Hammer, Carter, Ussry (1994:616) ada sembilan manfaat analisis 

biaya diferensial: 

1. “Accepting or refusing certain orders 

2. Reducing the price of a single, special order 

3. Making a price cut in competitive market  

4. Evaluating make or buy alternative 

5. Expanding, shutting down, or eliminating a facility 

6. Increasing, curtailing, or stopping production of certain products 

7. Determining whether to sell to process further 

8. Choosing among alternative rouitngs in product manufacture 

9.   Determining the maximum price that can be paid for raw materials” 

 

2.4.2 Kebaikan Dan Kelemahan Analisis Biaya Diferensial 

Menurut Wilson and Calford (1991:511): 

1. “Where additonal sale may be made at reduced price, over and above direct 

cost, to another class of costumer, namely , private brand business or under 

another trade mane, etc. 

2. Where rate plant capacity can be utilized only at reduced prices an in other 

than reguler sales outlets. 

3.  Under circumtances where those addes sales at reduced prices do not create 

problems in the reguler market price. The use marginal cost is for short term 

desicin only the great danger is the tendency to secure a large and larger 

volume of sales on an incremental basis, with an ultimate deteriorating effect 

in the market and large share business that does not return it’s full and proper 

share of all costs. Further more, under such condition there is not return on 

assets employed from the product priced at not more than total costs.”   

 

Kesimpulan dari kebaikan analisis biaya diferensial: 
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1. Pada waktu penjualan tambahan pada golongan yang lain, yang menggunakan 

merek khusus, terlihat penjualan tersebut masih menguntungkan asalkan masih 

diatas biaya langsung. 

2. Dimanfaatkannya kapasitas menganggur untuk penjualn dengan harga yang lebih 

rendah diluar saluran penjualan reguler. 

3. Penjualan tambahan dengan harga yang lebih rendah tidak menimbulkan masalah 

dengan pasar reguler. 

Sedang kelemahannya adalah: 

1. Hanya untuk kepentingan jangka pendek 

2. Adanya kecenderungan untuk mencapai volume penjualan yang lebih besar atas 

dasar penambahan 

3. Tidak ada hasil pengembalian atas aset yang digunakan dalam produk yang 

harganya ditetapkan tidak melebihi biaya total 

 

2.5 Pesanan Khusus 

Menurut Charles T. Horngren (2000:381): “One type of decision taht affect 

output levels involves accepting or rejecting special order when where is idle 

production capacity and where the order has no long-run implication. We use the 

term one-time only special orders to describe these conditions.” 

Dalam hal ini, perusahaan dihadapkan pada masalah kapasitas mesin yang 

menganggur. Hal ini disebabkan pada waktu membeli mesin dan peralatan lain yang 

didasarkan pada kapasitas yang sesuai dengan taksiran permintaan pasar yang pang 

tinggi. Untuk memanfaatkan kapasitas mesin untuk sementara menganggur, 

manajemen dapat mempertimbangkan untuk menerima pesanan dengan harga 

dibawah harga jual normal. Fokus dari special order decision adalah menerima atau 

menolak order dengan harga khusus. Dikatakan pesanan khusus kalau dapat 

memenuhi syarat bahwa harga yang normal tersebut dalam rangka pemanfaatan 

kapasitas yang menganggur dan adanya jaminan bahwa penjualan tersebut tidak akan 

mempengaruhi penjualan rutin untuk barang yang sama. Dengan demikian, untuk 

dikatakan sebagai pesanan khusus harus memenuhi syarat (S.Munawir,2002:502): 

1. Harga jual per unit pesanan khusus dibawah harga jual normal 
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2. Perusahaan masih mempunyai kapasitas menganggur sehingga penambahan 

produksi untuk memenuhi pesanan khusus tersebut hanya mengakibatkan 

peningkatan biaya variabel sedangkan biaya tetap jumlahnya tidak berubah. Jika 

jumlah pesanan khusus melebihi kapasitas yang menganggur maka pesanan 

tersebut akan mengakibatkan biaya tetap sehingga tidak diterima. 

3. Dapat dilakukan pemisahan pasar antara pasar penjualan normal dengan pasar 

penjualan khusus, dalam arti bahwa pasar penjualan rutin tidak akan terganggu 

dengan adanya penjualan pesanan khusus tersebut. 

 

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka karakteristik pesanan khusus yaitu: 

1. Pesanan khusus termasuk kedalam pengambilan keputusan jangka pendek 

2. Pesanan khusus tersebut datanya sekali-kali, tidak rutin  

3. Jangka waktu pesanan khusus tersebut rata-rata kurang dari enam bulan 

4. Pesanan khusus tersebut diterima apabila ada kapasitas produksi yang 

menganggur 

5. Harga jual pesanan khusus lebih rendah dari pada harga jual normal 

6. Pesanan khusus tidak mempunyai implikasi jangka panjang, maksudnya dengan 

diterimanya pesanan tersebut tidak akan berpengaruh pada harga pasar, pesaing 

dan pelanggan lain. 

7. Dapat dilakukan pemisahan pasar. Diperlukan pemisahan pasar antara penjual 

biasa dengan penjual untuk melayani pesanan khusus, tujuan pemisahan tersebut 

agar harga jual kepada umum yang lebih tinggi atau rendah tidak rusak karena 

pengaruh harga jual pesanan khusus yang jumlahnya lebih kecil. 

 

2.6 Tahap Pengambilan Keputusan 

Hansen, Mowen (1997:649): “The six steps describing the recommended 

decision making process are as follows: 

1. Recognize and define problem 

2. Identity alternatives as posible to the problems, eliminate alternatives that 

clearly not reasible 
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3. Identity the costs and benefit associated with each feasible alternative, classify 

costs and relevant and irrelevant and eliminate ones from consideration 

4. Total to the relevant costs and benefits for each alternative 

5. Asses qualitative factors 

6.   Select the alternative with the greatest overall benefit.” 

 

2.7 Laba Diferensial 

2.7.1 Pengertian Laba 

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba dan besar 

kecilnya laba yang dicapai merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam 

mengelola perusahaannya. Oleh karena itu, manajemen harus mampu merencanakan 

dan sekaligus mencapai laba yang besar agar dapat dinilai sebagai manajemen yang 

sukses. 

 Meskipun ada berbagai cara untuk mengukur laba, semuanya itu berdasarkan 

pada konsep dasar bahwa laba adalah pengembalian (return) yang melebihi investasi. 

Menurut Mulyadi (2001:225) merupakan ukuran yang seringkali dipakai untuk 

menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan. Secara umum 

pengertian laba adalah selisih yang menguntungkan (positif) antara pendapatan yang 

dipenuhi dengan biaya-biaya yang merupakan salah satu tujuan bisnis. 

 

2.7.2 Pengertian Laba Diferensial 

Pengertian laba diferensial erat hubungannya dengan pengertian pendapatan 

diferensial dan biaya diferensial. Menurut Supriyono (1994:275), laba diferensial 

adalah laba yang akan datang yang berbeda diantara berbagai macam alternatif yang 

mungkin dipilih. Besarnya laba diferensial dihitung dari perbedaan antara laba pada 

alternatif tertentu dibandingkan dengan laba pada alternatif yang lainnya. Besarnya 

laba diferensial dinyatakan dalam rumus: 

 

 
Laba diferensial  =  Pendapatan diferensial – Biaya diferensial 
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Pedoman untuk menentukannya dengan tiga macam cara sebagai berikut: 

1. Jika alternatif keputusan mempunyai pendapatam diferensial dan biaya 

diferensial yang berbeda, maka laba diferensial adalah sebesar selisih antara 

pendapatan diferensial dengan biaya diferensial. 

2. Jika pendapatan pada alternatif keputusan besarnya sama, maka laba diferensial 

adalah sebesar biaya diferensial yaitu penghematan biaya antara alternatif yang 

satu dibandingkan dengan alternatif lainnya. 

3. Jika biaya pada alternatif keputusan besarnya sama, maka laba adalah sebesar 

pendapatan diferensialnya yaitu perbedaan antara pendapatan pada alternatif 

yang satu dibandingkan dengan pendapatan pada alternatif lainnya. 

 

Dibawah ini adalah karakteristik laba diferensial dan bukan merupakan laba 

diferensial yaitu sebagai berikut: 

 

Laba diferensial Bukan laba diferensial 

a. Laba masa yang akan datang 

b. Laba yang berbeda di antara berbagai 

alternatif keputusan 

 

a. laba masa lalu 

b. laba masa yang akan datang yang 

tidak berbeda di antara berbagai 

alternatif keputusan  

 

 

2.7.3 Jenis-jenis Laba 

Menurut Maxwell, Fox (1996:212): 

1. Laba kotor (gross profit) yaitu selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok 

barang 

2. Laba bersih (net profit) yaitu hasil jumlah dari total pendapatan dikurangi total 

biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama periode akuntansi. 

3. Laba bersih operasi (net operating profit), merupakan jumlah pendapatan operasi 

perusahaan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan tersebut. 
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2.8 Analisis Biaya Diferensial dalam Pengambilan keputusan Penerimaan 

Pesanan Khusus 

Telah dijelaskan secara garis besar pada latar belakang penelitian, bahwa 

apabila perusahaan dihadapkan pada berbagai kondisi yaitu meningkatnya kebutuhan 

masyarakat akan barang dan jasa baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan 

timbulnya persaingan yang ketat diantara perusahaan yang sejenis lainnya sehingga 

mendorong manajemen untuk mencapai tujuannya dengan memaksimalkan nilai 

perusahaan dan memperoleh laba yang optimum melalui penggunaan sumber-sumber 

daya perusahaan secara efektif dan efisien dalam semua aspek dan kegiatannya. 

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Dalam perencanaan, para 

manajer dihadapkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan 

berbagai macam alternatif diantaranya adalah menerima atau menolak pesanan 

khusus. Untuk memutuskan alternatif mana yang dipilih, pihak manajemen 

menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian manajemen terhadap penerimaan 

pesanan khusus tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan atau tidak. Apakah 

tidak akan merusak pasar reguler sedangkan harga pesanan khusus tersebut rata-rata 

dibawah harga penjualan produk reguler. 

Terdapat tiga syarat agar suatu pesanan dapat dikatakan sebagai pesanan khusus 

yaitu: 

1. Kapasitas yang menganggur 

2. Pasar yang berbeda 

3. Harga jual lebih rendah daripada produksi normal 

 

Di satu sisi, manajemen berpikir bagaimana cara meningkatkan laba 

perusahaan selain dari penjualan produk reguler, tapi di sisi lain manajemen berpikir 

akan dampak diterima pesanan khusus tersebut. Untuk mengurangi ketidakpastian 

yang sedang dihadapi, pihak manajemen membutuhkan informasi sehingga 

memungkinkan bagi manajemen untuk menentukan pilihan yang baik dan tepat. 

Sesuai dengan keadaan perusahaan yang harus memilih alternatif menerima atau 

menolak pesanan khusus, maka salah satu alat bantu manajemen dalam pengambilan 



 

 

43

 

keputusan adalah analisis biaya. Analisis biaya yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan ini adalah analisis biaya diferensial. 

 Adanya pesanan khusus ini berarti ada peluang bagi perusahaan tersebut 

untuk memperoleh tambahan pendapatan disamping kesempatan membuka peluang 

usaha dan memenfaatkan fasilitas menganggur. Oleh karena itu, jika manajemen 

dihadapkan pada pesanan khusus yang harganya dibawah harga jual normal, ada dua 

kemungkinan yaitu menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. 

 Jika dilihat sepintas, harganya yang diminta pemesan jauh berada dibawah 

harga jual normal sehingga seoleh-olah dengan menerima pesanan khusus tersebut 

perusahaan akan menderita kerugian. Dengan menggunakan analisis biaya 

diferensial, pesanan khusus tersebut dianalisis dan dihitung biaya yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan produk tersebut. Menurut Mulyadi (1994:146) mengemukakan 

kriteria pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut 

sebagai berikut: 

“Dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, 

informasi diferensial yang relevan adalah pendapatan diferensial dan biaya 

diferensial. Jika pendapatan diferensial (yaitu tambahan pendapatan 

dengan diterimanya pesanan khusus tersebut) lebih tinggi dibandingkan 

dengan biaya diferensial (tambahan biaya karena memenuhi pesanan 

khusus tersebut), maka pesanan khusus tersebut sebaiknya diterima. Di lain 

pihak, jika pendapatan diferensial lebih rendah dibandingkan dengan biaya 

diferensial maka pesanan khusus tersebut sebaiknya ditolak.” 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


