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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Manfaat 

Menurut Radiks Purba (1997:  ) mendefinisikan manfaat sebagi berikut : 

“Manfaat merupakan faedah yang diperoleh atau dihasilkan dari suatu 

kegiatan yang produktif”   

Sedangkan penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) 

didefinisikan sebagai: “pengenaan perihal mempraktekkan” 

Sedangkan menurut James A.F. Stonner yang dialih bahasakan oleh Alexander 

Sindoro (2001:306) mendefinisikan penerapan (implementasi) adalah 

“pelembagaan dan pengoperasionalisasian rencana yang telah 

dikembangkan”.   

 

2.2 Akuntansi Biaya 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

Menurut Mulyadi (2000:6) definisi biaya 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.” 

Adapun pengertian Akuntansi Biaya menurut Kusnadi (1999:2) adalah: 

 “Akuntansi biaya  adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, 
penghitungan, peringkasan, pengevaluasian dan pelaporan biaya pokok 
suatu produk (barang dan jasa) dengan metode dan sistem tertentu sehingga 
pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara 
efektif dan efisien.” 

 
Jadi secara umum pengertian akuntansi biaya  adalah suatu proses 

pencatatan, peringkasan, dan pelaporan biaya-biaya pembuatan produk dan biaya 

penjualan dengan menggunakan suatu metode yang akan berguna dalam 

pengambilan keputusan pihak manajemen. 

 

 



 
 
BAB II Tinjauan Pustaka 

 

 

Universitas Widyatama 

 

10

2.2.2. Tujuan dan Fungsi Akuntansi Biaya   

 Pada awalnya akuntansi biaya  hanya ditujukan untuk penentuan harga 

pokok produk atau jasa yang dihasilkan, akan tetapi dengan semakin pentingnya 

biaya non produksi, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi & umum, 

akuntansi biaya  saat ini ditujukan untuk menyajikan informasi biaya bagi 

manajemen baik biaya produksi maupun biaya non produksi. Adapun tujuan 

akuntansi biaya  menurut Mulyadi (2000:7) adalah: 

1. Penentuan Harga Pokok 

Untuk mengetahui tujuan penentuan harga pokok akuntansi biaya  mencatat, 

menggolongkan dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau 

penyerahan jasa. Biaya yang dikelompokkan dan disajikan adalah biaya yang 

telah terjadi di masa yang lalu atau dapat dikatakan dengan biaya historis. 

2. Pengendalian Biaya 

Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produksi. Jika biaya yang 

seharusnya ini ditetapkan, akuntansi biaya  bertugas untuk memantau apakah 

pengeluarkan biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya seharusnya. 

Akuntansi biaya  kemudian melakukan analisis terhadap penyimpangan biaya 

sesungguhnya dengan biaya yang seharusnya dan menyajikan informasi 

mngenai penyebab terjadinya selisih. Dari analisis penyimpangan tersebut 

pihak manajemen akan dapat mempertimbangkan tindakan koreksi, jika perlu 

dilakukan. 

3. Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan menyangkut masa yang akan datang. Oleh karena itu 

informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus selalu 

berhubungan dengan informasi yang akan datang. Akuntansi biaya  untuk 

pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya yang akan datang atau 

future cost.  

 

Sedangkan Tujuan atau manfaat akuntansi biaya  menurut 

Supriyono(1999:14) adalah sebagai berikut: 
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“Menyediakan salah satu informasi yang diperlukan manajemen dalam 
mengelola perusahaan, yaitu informasi biaya yang bermanfaat untuk: 

1. Perencanaan dan pengedalian biaya 
2. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan 

dengan tepat dan teliti. 
3. Pengambilan keputusan oleh manajemen. 
 

Jadi inti dari beberapa pendapat para ahli di atas menyatakan bahwa fungsi 

tujuan akuntansi biaya  yang paling utama adala sebaga alat bantu manajemen 

dalam melaksanakan perencanaan. Akuntansi biaya  membantu manajemen dalam 

membuat renca operasi yang terintegrasi dan sejalan dengan tujuan perusahaan. 

Fungsi Akuntansi Biaya menurut Kusnadi (1999:4) adalah: 

1. Melakukan perhitungan dan pelaporan biaya (harga) pokok suatu 
produk. 

2. Memperinci biaya (harga) pokok produk pada segenap unsurnya. 
3. Memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan 

beban. 
4. memberikan data bagi proses penyusunan anggaran. 
5. Memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai di dalam 

pengendalian manajemen. 
 
Sedangkan menurut Sulastiningsih dan Zulkifli (1999:81) fungsi akuntansi biaya 
adalah dapat membantu pihak manajemen untuk : 

1. Pelaporan kepada pihak ektern 
2. Untuk Perencanaan 
3. Untuk pengendalian 
4. Untuk penilaian prestasi 
5. Sebagai basis data biaya 

 
2.2 Biaya 

2.2.1. Definisi Biaya 

 Ada bermacam-macam definisi biaya yang diungkapkan oleh para ahli 

yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Menurut Kusnadi 

(1999:8) biaya adalah: 

“ Biaya didefinisikan sebagai manfaat (benefit) yang dikorbankan dalam 

rangka memperoleh barang dan jasa”. 

Definisi biaya yang dikemukakan oleh Horngren, dkk. (2003:30)menyatakan 

sebagai berikut: 
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“… Is a resource sacrificed or forgone to achieve a specific objective. It is 

usually measured as the monetary amount that must be paid to acquire goods 

and services” 

Mulyadi (2000:8-9) menerangkan definisi biaya adalah sebagai berikut: 

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan 

uang, yang telah terjadi atau yang kemugkinkan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu”. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya adalah suatu 

pengorbanan sumber ekonomi yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi 

untuk tujuan tertentu misalnya untuk mendapatkan barang atau jasa, dan dapat 

diukur dengan satuan uang. 

 
2.2.2. Klasifikasi Biaya 

 Klasifikasi atau penggolongan adalah proses pengelompokkan secara 

sistematis atas keseluruhan elemen yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu 

yang lebih ringkas untuk memberikan informasi yang lebih berarti. Agar data 

biaya dapat digunakan secara optimum oleh pihak manajemen baik untuk 

kepentingan-kepentingan lainnya maka biaya harus diklasifikasikan menurut 

berbagai dasar atau hubungannya. 

Penggolongan biaya menurut Supriyono (1999:18) adalah : 

1. “Penggolongan biaya sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan 
perusahaan. 

2. Penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi dimana biaya 
akan dibebankan. 

3. Penggolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap 
aktivasi atau kegiatan atau volume. 

4. Penggolongan biaya sesuai dengan objek atau pusat biaya yang 
dibiayai. 

5. Penggolongan biaya untuk tujuan pengendalian biaya. 
6. Penggolongan biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan” 

Sulastiningsih dan Zulkifli (1999:82-85) mengklasifikasikan biaya sebagai 

berikut: 

1. Objek Pengeluaran 
2. Fungsi Pokok Perusahaan 
3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiaya 
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4. Hubungan Biaya dengan Volume Kegiatan 
5. Atas Dasar Waktu 
6. Hubungan dengan Perencanaan, Pengendalian dan Pembuatan 

Keputusan 
 

2.2.2.1 Biaya dalam Hubungannya dengan Objek Pengeluaran 

 Prinsip dari penggolongan biaya ini berkaitan dengan tujuan pengeluaran 

atau nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan. Pada prinsipnya 

biaya tersebut dikeluarkan untuk tujuan apa, misalnya biaya untuk membayar gaji 

karyawan disebut biaya gaji, biaya mereparasi mesin disebut biaya reparasi. 

 
2.2.2.2 Biaya dalam Hubungannya dengan Fungsi Pokok Perusahaan 

 Dalam klasifikasi ini biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

pabrikasi terdiri dari: 

1. Biaya Produksi 

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan baku menjadi 

barang jadi. Biaya produksi ini terdiri dari tiga unsur biaya, yaitu:  

a. Bahan baku langsung (direct materials) adalah semua bahan yang 

membentuk bagian integral dari barang jadi dan yang dapat dimasukan 

langsung dalam kalkulasi biaya produk. 

b. Tenaga kerja langsung (direct labor) adalah karyawan yang 

dikerahkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. 

c. Overhead pabrik adalah biaya bahan tidak langsung, pekerja tidak 

langsung dan semua biaya pabrikasi lainnya yang tidak dapat 

dibebankan langsung ke produk tertentu. 

2. Biaya Komersil, dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yang terdiri 

dari: 

a. Biaya Pemasaran, mulai terjadi pada saat biaya pabrik terakhir yaitu 

pada saat proses pabrikasi telah selesai dan produk siap untuk dijual 

atau biaya-biaya yang terjadi dalam rangka mendapatkan dan 

memenuhi pesanan. 
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b. Biaya Administrasi dan Umum, merupakan biaya-biaya untuk 

mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan produksi 

dan pemasaran produk. 

 
2.2.2.3. Biaya dalam Hubungannya dengan Sesuatu yang Dibiayai 

 Biaya ini diklasifikasikan menjadi dua: 

a. Biaya langsung 

Adalah biaya yang terjadi karena ada sesuatu yang dibiayai. Apabila 

sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada maka biaya langsung ini tidak 

akan terjadi. Dengan demikian biaya langsung akan mudah 

diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya langsung terdiri 

dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Tidak Langsung 

Adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu 

yang dibiayai. Biaya tidak langsung ini tidak mudah diidentifikasi 

dengan produk tertentu. 

 
2.2.2.4. Biaya dalam Hubungannya dengan Volume Produksi 

 Untuk keperluan pengendalian biaya dan pengambilan keputusan, biaya 

dapat digolongkan sesuai dengan tingkah lakunya dalam hubungannya dengan 

volume produksi, yaitu: 

1. Biaya Variabel 

Mulyadi (2000:510) menerangkan biaya variabel sebagai berikut: 

“Biaya yang jumlah totalnya sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan”. 

Dalam literature lain, definisi biaya variabel menurut Horngren, dkk. 

(2003:32):  

“A variable cost changes in total in proportion to changes in the related 

level of total activity or volume”. 

Sedangkan Sulistiningsih dan Zulkifli (1999:84) mendefinisikan biaya 

variabel adalah 
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“Biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Sedangkan biaya per unitnya tetap.” 

Jadi, Biaya variabel mempunyai karakteristik berikut ini: 

a. Perubahan jumlah total dalm proporsi yang sama dengan perubahan volume. 

b. Biaya per unit konstan walaupun volume berubah dalam rentang yang 

relevan. 

c. Mudah dan tepat untuk dibebankan ke departemen operasi. 

d. Merupakan tanggung jawab kepala departemen tertentu. 

Contohnya adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. 

Ada beberapa overhead pabrik dan biaya non pabrikasi yang termasuk 

dalam kategori biaya variabel. Beberapa diantaranya biaya overhead yang 

biayanya diklasifikasikan sebagai biaya variabel, yaitu perlengkapan, bahan 

baker, biaya penerimaan barang, biaya komunikasi, upah lembur dan 

sebagainya. 

2. Biaya Tetap 

Definisi biaya tetap menurut Horngren, dkk. (2000:32) adalah : 

“A fixed cost remains unchanged in total for given time period despite 

wide changes in the related level of total activity or volume”. 

Definisi mengenai biaya tetap juga dikemukakan oleh Mulyadi 

(2000:507), yaitu : 

“Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar 

perubahan volume kegiatan tertentu”. 

Sedangkan menurut Sulistiningsih dan Zulkifli (1999:83) mendefinisikan 

biaya tetap adalah: 

“Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan 
tertentu relative tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume 
kegiatan. Sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik 
dengan perubahan volume kegiatan. 
 
Jadi biaya tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
a. Jumlah total tetap dalm suatu tingkat output yang relevan. 

b. Penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang 

relevan. 
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c. Dapat dibebankan pada departemen-departemen berdasarkan 

kepentingan manajemen. 

d. Tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manajemen 

eksekutif daripada penyelia operasi. 

 

3. Biaya Semi-variabel  

Mulyadi (2000:512) menerangkan definisi biaya semi-variabel sebagai 

berikut: 

“Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsure tetap dan 
variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah 
biaya minimum untuk menyediakan jasa sedangkan unsure biaya 
variabel merupakan bagian dari biaya semivariabel yang dipengaruhi 
oleh perubahan volume kegiatan”. 
 

Hal serupa dikemukakan oleh Abdul Halim (1996:8) bahwa: 

“Biaya semivariabel yakni biaya yang selalu berubah tetapi 

perubahannya tidak proposional (sebanding) dengan perubahan 

kegiatan atau volume kegiatan”. 

 Jadi, ciri-ciri biaya semivariabel adalah: 

a. Mencakup suatu jumlah yang sebagian tetap dalam suatu tingkat output 

yang relevan dan sebagian lagi berubah sebanding dengn perubahan 

output. 

b. Disebut juga mixed assets, contohnya biaya listrik dan telepon. 

Listrik dan telepon dapat dikategorikan sebagai biaya semivariabel karena 

terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

 

2.2.2.5 Biaya dalam Hubungannya dengan periode Akuntansi 

 Biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

1. Pengeluaran Modal (capital expenditure) 

Adalah biaya-biaya yang memberikan manfaat lebih dari dari satu periode 

akuntansi. 
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2. Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditure) 

Adalah biaya-biaya yang hanya bermanfaat di dalam periode akuntansi 

dimana biaya tersebut terjadi. 

 

2.2.2.6 Biaya dalam Hubungannya dengan Perencanaan, Pengendalian, dan 

Pembuatan Keputusan 

Biaya diklasifikasikan ke dalam delapan golongan yaitu : 

1. Biaya Standard  dan Biaya dianggarkan 

Biaya standard an biaya yang dianggarkan merupakan rencana yang akan 

digumakan untuk mengendalikan operasi melalui analisis penyimpangan 

biaya yang terjadi dibanding dengan realisasinya. 

2. Biaya Terkendali (controllable costs) dan Biaya Tidak Terkendali 

(uncontrollable costs) 

Biaya terkendali merupakan biaya yang dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh manajer tertentu, sedangkan biaya tidak terkendali 

merupakan biaya yang tidak secara langsung dikelola oleh otoritas manajer 

tertentu. 

3. Biaya Tetap Commited dan Discretinionary 

Biaya tetap commited merupakan biaya tetap yang timbul dan jumlah 

maupun pengeluarannya dipengaruhi oleh pihak ketiga dan tidak bias 

dikendalikan oleh manajemen. Contoh, biaya depresiasi, gaji top 

manajemen, biaya asuransi dengan kontrak jangka panjang. Sedangkan 

biaya tetap discretionary merupakan biaya tetap yang jumlahnya 

dipengaruhi oleh keputusan manajemen. Contoh biaya advertensi, biaya 

riset dan pengembangan. 

4. Biaya Variabel Teknis (engineered variable costs) dan Biaya Kebijakan 

(discretionary variable costs) 

Biaya variabel teknis adalah biaya variabel yang sudah diprogramkan atau 

distandarkan seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

Sedangkan biaya variabel kebijakan adalah biaya variabel yang tingkat 
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variabilitasnya diperngaruhi kebijakan manajemen, seperti biaya iklan 

yang ditetapkan 20% dari total pendapatan. 

5. Biaya Relevan (relevant costs) dan Biaya Tidak Relevan (irrelevant costs) 

Biaya Relevan (relevant costs) dalam pembuatan keputusan merupakan 

biaya yang secara langsung dipengaruhi oleh pemilihan alternative 

tindakan oleh manajemen. Biaya tersebut dapat ditiadakan apabila 

diinginkan. Sedangkan biaya tidak relevan (irrelevant costs) merupakan 

biaya yan tidak dipengaruhi oleh keputusan manajemen. Bila operasional 

mesin merupakan biaya relevan apabila biaya mesin A dan mesin B 

jumlahnya sama. 

6. Biaya Terhindarkan (avoidable costs) dan Biaya Tidak Terhindarkan 

(unavoidable costs) 

Konsep biaya ini biasanya digunakan untuk pembuatan keputusan 

penggantian aktiva tetap. Biaya terhindarkan adalah biaya yang dapat 

dihindari dengan diambilnya suatu alternative keputusan. Sedangkan biaya 

tak terhindarkan adalah biaya yang tidak dapat dihindari pengeluarannya. 

7. Biaya Diferensial (differential costs) dan Biaya Marjinal (marginal costs) 

Biaya diferensial menurut akuntan dapat diartikan tambahan total biaya 

akibat adanya tambahan penjualan sejumlah unit tertentu. Definisi yang 

lain, biaya diferensial merupakan biaya relevan yang berkaitan dengan 

pembuatan keputusan pemilihan alternative masa yang akan datang (future 

cost). Sedangkan biaya marjinal menurut ekonom, beranggapan bahwa 

untuk memaksimumkan laba, produksi harus berada pada tingkat dimana 

biaya marjinal sama dengan penghasilan marjinal. 

8. Biaya Kesempatan (opportunity costs) 

Biaya ini merupakan pendapatan atau penghematan biaya yang 

dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternative tertentu. 
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  Biaya Produksi 

 Pengertian Biaya Produksi 

Pengertian biaya produksi menurut Usry dan Carter (2004:40) yang 

bukunya Cost Accounting yang diterjemahkan oleh Krista  adalah: 

“ Biaya manufaktur-juga disebut biaya produksi atau biaya pabrik 

biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya: bahan 

baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ”. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2000:14) biaya produksi adalah: 

“biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap untuk dijual”. 

Menurut objek pengeluarannya secara garis besar biaya produksi ini dibagi 

menjadi: 

1. Biaya Bahan Baku Langsung 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

3. Biaya Overhead Pabrik. 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulakan bahwa biaya produksi adalah 

biaya yang timbul dari kegiatan produksi yaitu kegiatan yang merupakan proses 

pengubahan bahan baku menjadi barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja dan 

fasilitas pabrik. 

 

2.3.1.1 Biaya Bahan Baku Langsung 

Menurut Sunarto (2003:22) bahan baku adalah: 

“Bahan yang identitasnya dapat dilacak pada barang jadi, seperti 

bahan kertas adalah pulp, bahan baku semen adalah batu kapur, 

bahan baku tegel adalah semen”. 

Sedangkan menurut Horngren, dkk (2000:39) mengemukakan: 

Direct material costs are the acquisition costs of all materials that 

eventually become part of the cost object, and that can be traced to the 

cost object in an economically feasible way”. 
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 Jadi yang dimaksud dengan biaya bahan baku langsung adalah gabungan 

dari dari semua biaya bahan yang membentuk satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari barang jadi dan dapat ditelusuri baik fisik maupun nilainya dalam 

wujud produksi yang dihasilkan. Besarnya biaya bahan baku langsung ditentukan 

oleh biaya perolehannya yaitu sejak pembelian sampai dengan biaya tersebut 

dapat digunakan dalam proses produksi. 

 

2.3.1.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Menurut Mulyadi (2000:343) mengemukakan : 

“Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk 

penggunaan tenaga kerja manusia”. 

  
 Jadi yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang 

dikeluarkan atau dibebankan karena adanya pembayaran upah kepada tenaga kerja 

yang langsung ikut serta dalam membentuk produksi akhir. Biaya ini dapat 

ditelusuri karena secara jelas dapat diukur dengan waktu yang dinyatakan dalam 

jam kerja. Untuk satu unit produk dinyatakan berapa jam kerja yang dibebankan. 

 

2.3.1.3 Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Horngren, dkk (2000:39) mengemukakan: 

“Indirect manufacturing costs are all manufacturing costs that are 

considered part of the cost object, unit finished or in process, but that 

cannot be traced to that object in an economically feasible way”. 

 
 Jadi Biaya Overhead pabrik adalah biaya produk selain biaya biaya bahan 

baku dan tenaga kerja langsung yang timbul dan dibebankan terhadap pabrik 

karena sifatnya sebagai bagian yang memiliki eksistensi dalam produksi akhir 

maupun hanya memberikan pelayanan guna menunjang, memperlancar, 

mempermudah atau sebagai penggerak kegiatan itu sendiri. Umumnya biaya ini 

sukar ditelusuri secara kongkrit dalam produk akhir. Biaya overhead pabrik dapat 

dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: 
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1. Biaya Variabel 

Adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Contohnya: biaya bahan baker, biaya bahan 

pembungkus. 

2. Biaya Tetap 

Adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan 

tertentu. Contohnya : Biaya penyusutan peralatan 

3. Biaya Semivariabel 

Adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsure biaya tetap dan unsure 

biaya variabel. 

 

2.4 Pengendalian Biaya Produksi 

2.4.1 Pengertian Pengendalian 

Usry dan Carter (2004:6) dalam bukunya Cost Accounting yang 

diterjemahkan oleh Krista  mendefinisikan pengendalian sebagai berikut: 

“Usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan. Aktivitas-
aktivitas dimonitor terus-menerus untuk memastikan bahwa hasilnya 
berada pada batasan yang diinginkan. Hasil actual untuk setiap 
aktivitas dibandingkan dengan rencana, dan jika ada perbedaan yang 
signifikan, tindakan perbaikan dapat dilakukan”. 
 

Menurut Welsch, Hilton & Gordon (2000:7) dalam bukunya Budgeting 

yang dialih bahasakan oleh Purwantiningsih & Maudy Warouw 

mengatakan bahwa Pengendalian adalah: 

“Suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja efisien yang 
memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan. kegiatan ini 
mencakup (a) menetapkan tujuan dan standar (b) membandingkan 
kinerja yang diukur dengan tujuan dan standar yang telah 
ditetapkan, dan (c) menekankan pencapaian sukses dan upaya 
memperbaiki kesalahan”. 

 

 Dari pendapat-pendapat di atas dikatakan bahwa pada dasarnya 

pengendalian adalah suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengukur dan 
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memperbaiki standar yang telah digunakan sebagai ukuran pelaksanaan sehingga 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian 

Menurut Wilson, James & Heckrert (1997:252) dalam bukunya 

Cotrollership  yang dialih bahasakan oleh Tjintjin fenix Tjendera  tujuan 

pengendalian adalah: 

“Untuk memperoleh jumlah produksi atau hasil yang sebenar-
benarnya dengan kualitas yang dikehendaki, dari pemakaian 
sejumlah bahan tertentu, tenaga kerja, usaha atau fasilitas, yaitu 
memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dengan biaya sekecil mungkin 
dalam kondisi-kondisi yang ada”. 

 

 Dihubungkan dengan biaya, tujuan pengendalian adalah untuk 

memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah produk atau hasil yang 

sebesar-besarnya dengan kualitas yang dikehendaki yang dapat dihasilkan atau 

dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di 

perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk menjaga agar proses produksi selalu 

berjalan dengan baik, maka diperlukan pengendalian yang baik dan proses 

produksi itu sendiri. Pengendalian itu tentu saja harus dipilih dan ditetapkan 

metode yang paling tepat, sehingga pengendalian produksi dapat berhasil dengan 

memuaskan. 

 

2.4.3 Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian manajemen menurut Welsch, Hilton & Gordon 

(2000:13) dalam bukunya Budgeting yang dialih bahasakan oleh 

Purwantiningsih & Maudy Warouw  adalah: 

“Mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian 
organisasi suatu perusahaan dan melaksanakan perbaikan apabila 
diperlukan dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan dapat 
mencapai sasaran, tujuan, kebijakan, dan standar yang telah 
ditetapkan secara efisien”. 

 



 
 
BAB II Tinjauan Pustaka 

 

 

Universitas Widyatama 

 

23

 Hasil akhir dan fungsi pengendalian tidak hanya berupa suatu laporan atas 

prestasi kerja, melainkan akan mencakup juga pertimbangan-pertimbangan 

berikut ini: 

1. Bantuan dalam menetapkan norma-norma untuk pengendalian. 

2. Evaluasi terhadap norma standar, termasuk analisa yang berhubungan 

dengan itu. 

3. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang sesungguhnya 

dibandingkan dengan prestasi kerja yang telah distandarkan. 

4. Pengembangan trends dan hubungan-hubungan untuk membantu para 

pimpinan operasional. 

5. Memastikan bahwa melalui tinjauan yang berkesinambungan, sistem dan 

prosedur dapat menyediakan data yang diperlukan dan yang paling 

berguna, atas basis yang paling praktis dan ekonomis. 

 

2.4.4 Kriteria Pengendalian yang efektif 

 Menurut Lewis, Goodman & Fandt (2004:499) menyebutkan bahwa: 

“To be effective ini detecting and correcting unacceptable performance, a 

control system must satisfy several criteria. The system must : 

a. Related to organizational strategy 

b. Utilize all steps in control process 

c. Composed of obtjective and subjective measures 

d. Timely in feedback reporting 

e. Acceptable to diverse workforce 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian harus 

memenuhi beberapa kriteria agar dapat berjalan efektif dalam memcapai tujuan 

dan sasaran perusahaan. 

  

2.4.5 Pengendalian Biaya Produksi 

2.4.5.1 Pengertian Pengendalian Biaya Produksi 

Menurut George R Terry (2003:178) dalam bukunya Guide to 

Management yang dialih bahasakan oleh J. Smith 
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“Pengendalian biaya merupakan kunci pengendalian manajemen 
yang dianggap sebagai salah satu kunci manajemen yang paling 
umum digunakan. Komponen biaya utama yaitu upah, bahan baku 
dan biaya overhead pabrik perlu dipisahkan menurut jenis biaya dan 
juga menurut pertanggungjawaban”. 

 

 Dapat dikatakan menurut pendapat di atas bahwa pengendalian biaya 

produksi merupakan suatu tindakan manajemen dalam usaha pencapaian tujuan 

perusahaan dengan cara membandingkan rencana yang dibuat sebelum kegiatan 

produksi dilaksanakan dengan biaya sesungguhnya yang terjadi setelah proses 

produksi dilaksanakan. 

 

2.4.5.2 Proses Pengendalian Biaya Produksi 

2.4.5.2.1 Pengendalian Biaya Bahan Baku 

  Pengendalian biaya bahan baku tergantung pada sejauh mana pemakaian 

bahan baku tersebut telah dijalankan secara efektif. Bila pemakaian bahan baku 

dapat dikonsumsi dengan terkendali, maka biaya pun dapat terkendali. 

 Dalam fase yang seluas-luasnya, arti dari pengendalian bahan bkau adalah 

penyediaan bahan baku dengan kualitas dan kuantitas yang diisyaratkan pada 

waktu dan tempat yang diperlukan dalam proses produksi. Hal ini mengandung 

implikasi bahwa bahan yang diperoleh tidak boleh berlebihan jumlahnya dan 

mesti dipertanggung jawabkan secara penuh dan dipergunakan sesuai dengan 

yang dimaksudkan. Jadi jelas bahwa pengendalian bahan baku yang luas 

lingkupnya dan harus mencakup banyak fase atau bidang pengendalian, seperti 

rencana dan spesifikasi, pembelian, penerimaan dan pemeliharaan, persediaan, 

penggunaan bahan sisa dan pemborosan. 

 

2.4.5.2.2 Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung 

  Pengendalian biaya tenaga kerja berkisar pada pengukuran prestasi 

pelaksanaan yang sebenarnya terhadap tolak ukur atau standar dan mengadakan 

tindak lanjut terhdap alas an terjadinya penyimpangan dari standar ini. 

Berhasilnya proyek akan bergantung pada sistem upah yang layak dan standar-

standar kualitatif dan kuantitatif yang efektif. 
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2.4.5.2.3 Pengendalian Biaya Overhead Pabrik 

  Pengendalian biaya overhead pabrik dengan sistem biaya standar adalah 

serupa dengan pengendalian biaya bahan baku dan upah langsung. Biaya 

overhead pabrik telah makin banyak bertambah begitu perusahaan semakin rumit, 

dalam artian semakin banyaknya mesin dan peralatan canggih yang digunakan. 

Dengan bertambahnya investasi dalam mesin, dapat meningkatkan produtivitas 

dan mengurangi jam tenaga kerja langsung. Maka pengendalian biaya penyusutan, 

biaya penggunaan tenaga listrik, perbaikan dan pemeliharaan mesin mendapat 

perhatian yang lebih besar dari manajemen. Meskipun faktor-faktor ini agak 

menyulitkan, tapi cara pendekatan dasar bagi pengendalian ini pada pokoknya 

adalah sama seperti yang telah diterapkan terhadap biaya-biaya langsung, yaitu 

penetapan standar, pengukuran prestasi sebenarnya terhadap standar, dan 

pengambilan tindakan perbaikan. 

 

2.5 Biaya Standar 

2.5.5 Pengertian Biaya Standar 

Definisi biaya standar menurut Horngren (2003:253) adalah :  
“ Standard costing is costing method that trace direct costs to output 
produced by multiplying the standard prices or rates by the standard 
quantities of input allowed for actual output produced and allocated 
indirect costs on the basis of the standard indirect rates times the 
standard quantities of the allocation bases allowed for the actual outputs 
produced”.  
 

Kusnadi (1999:253) pengertian biaya standar adalah: 

“Biaya yang diharapkan dapat tercapai untuk proses satu produk 

tertentu dalam kondisi normal”. 

Sedangkan menurut Masiyah kholmi dan Yuningsih (2003:141): 

“Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang 

merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 

membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan 

tertentu”. 
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 Biaya standar merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang 

sesungguhnya. Jika biaya yang sesungguhnya menyimpang dari biaya standar, 

maka dianggap benar adalah biaya standar, sepanjang asumsi-asumsi yang 

mendasari penentuannya tidak berubah. 

 

2.5.6 Manfaat dan Kelemahan Biaya Standar 

Ada beberapa manfaat dari penggunaan biaya standar yang ditujukan 

untuk membantu perencanaan dan pengendalian operasi dan dalam 

menetapkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh keputusan 

manajemen terhadap tingkat biaya dan laba. Menurut Kusnadi 

(1999:254) manfaat biaya standar adalah sebagai berikut:  

“1. Pengawasan biaya  

2. Penetapan harga (biaya) pokok produk 

3. Perencanaan budget 

4. Penetapan harga jual produk 

5. Pemeliharaan catatan 

Kelemahan biaya standar menurut Mulyadi (2000:416-417) adalah 

sebagai berikut : 

“1. Tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat 
dihitung dengan tepat meskipun telah ditetapkan dengan 
jelas jenis standar apa yang ditentukan oleh perususahaan, 
tetapi tidak jaminan bahwa biaya standar telah ditetapkan 
dalam perusahaan secara keseluiruhan dengan ketaatan 
atau kelonggaran yang relatif sama. 

2. Seringkali standar cenderung menjadi kaku atau tidak 
fleksibel, meskipun dalam jangka waktu pendek, keadaan 
produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan 
perbaikan standar jarang sekali dilakukan.” 

 

2.5.7 Jenis-jenis Biaya Standar 

Sulistiningsih dan Zulkifli (1999:226) membagi jenis standar sebagai 

berikut: 

 



 
 
BAB II Tinjauan Pustaka 

 

 

Universitas Widyatama 

 

27

1. Standar Teoritis atau Standar teknis 

Yaitu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang 

sempurna, di mana semua pelaksana dan fasilitas dapat bekerja 

dengan tingkat yang paling efisien 

2. Standar Dasar (Basic Standard) atau Standar Historis 

Yaitu standar yang didasarkan pada informasi masa lalu. Standar 

ini memberikan kerangka kerja untuk membandingkan kinerja 

beberapa periode  

3. Standar Pelaksanaan Terbaik yang Dapat Dicapai (Currently 

attainable Standard) 

Yaitu suatu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang 

efisien. Standar ini telah memperhitungkan hambatan-hambatan 

yang tidak dapat dihindari terjadinya. Standar ini sering disebut 

standar normal. 

 
2.5.8 Prosedur Penentuan Biaya Standar 

Menurut Mulyadi (2000:419) proses penentuan biaya standar adalah 
sebagai berikut: 

“1. Biaya Bahan Baku Standar 

2. Biaya Tenaga Kerja Standar 

3. Biaya Overhead Pabrik Standar”. 

2.5.8.1 Biaya bahan Baku Standar 

Standar biaya bahan baku terdiri dari: 

1. Standar harga bahan baku 

Standar harga bahan baku menurut Supriyono (1999:102) adalah:  

“biaya bahan baku yang seharusnya terjadi dalam pengolahan satu 

satuan produk”.  

Menurut Mulyadi (2000:420) sebagai berikut: 

“Harga yang dipakai harga standar yang dapat berupa: 
a. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, 

biasanya untuk jangka waktu satu tahun. 
b. Harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. 
c. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam 

jangka panjang”. 
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 Pada umumnya harga standar bahan baku ditentukan pada akhir 

tahun dan pada umumnya digunakan selama tahun berikutnya, tetapi pada 

harga standar ini dapat diubah bila terjadi penurunan atau kenaikan harga 

yang bersifat luar biasa. 

 

2. Standar kuantitas bahan baku 

Mengenai penerapan standar kuantitas bahan baku ini Mulyadi 

(2000:419) mengemukakan: 

“Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan 
menggunakan: 
a. Penyelidikan teknis 
b. Analisis catatan masa lalu dalam bentuk : 

• Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk 
produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu 
di masa lalu. 

• Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam 
pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling 
buruk di masa lalu. 

• Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam 
pelaksanaan pekerjaan yang paling baik”. 

 

2.5.8.2 Biaya Tenaga Kerja Standar 

Standar biaya tenaga kerja menurut Supriyono (1999:106) adalah: 

“Biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya terjadi di dalam 

pengolahan satu satuan produk”. 

Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsure yaitu: 

1. Jam Tenaga Kerja Standar 

Jam tenaga kerja standar adalah standar waktu pemakaian tenaga 

kerja yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan suatu produk 

tertentu. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah: 

a. Tata letak pabrik (plant layout) yang efisien dengan peralatan 

yang modern sehingga dapat melaksankan produksi yang 

maksimum dengan biaya minimum. 



 
 
BAB II Tinjauan Pustaka 

 

 

Universitas Widyatama 

 

29

b. Pengembangan staff perencanaan produksi,  routing, 

scheduling agar aliran proses produksi lancer tanpa terjadi 

penundaan dan kesimpangsiuran. 

c. Pembelian bahan baku direncanakan dengan baik, sehingga 

tersedia pada saaat dibutuhkan untuk produksi. 

d. Standarisasi karyawan dan metode-metode kerja dengan 

instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga 

proses produksi dapat dilaksanakan dibwah kondisi yang 

paling baik. 

Jam kerja standar menurut Mulyadi (2000:421) dapat ditentukan dengan cara: 

“a. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu 

pekerjaan dari kartu harga pokok (cost sheet) periode yang lalu.  

b. membuat test-run operasi produksi di bawah keadaan normal yang 

diharapkan. 

c.  mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja 

karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. 

d.  Mengadakan taksiran yang wajar, yang didasarkan pada pengalaman 

dan pengetahuan operasi produksi dan produk. 

 

2. Tarif Upah Standar 

Standar tarif upah merupakan penetapan di muka mengenai tarif upah tenaga kerja 

untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Standar tarif upah ini sering 

merupakan faktor yang tidak seluruhnya dpat dikendalikan oleh manajemen 

karena penetapan standar tarif upah ini banyak ditentukan atas dasar: 

a. Perjanjian dengan organisasi karyawan. 
b. Data upah masa lalu, yang digunakan sebagai tarif upah standar 

adalah rata-rata dihitung dan rata-rata tertimbang atau median upah 

karyawan masa lalu. 

c. Penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. 
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2.5.8.3 Biaya Overhead Pabrik Standar 

Menurut Supriyono (1999:109) biaya overhead pabrik standar adalah:  

“Biaya overhead pabrik yang seharusnya terjadi di dalam mengolah 

satu satuan produk”. 

 
 Biaya overhead dibebankan kepada produk tertentu atas dasar tarif yang 

ditentukan di muka. Ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan dalam 

penetapan standar tarif biaya overhead, yaitu: 

1. Memilih tingkat kapasitas yang digunakan, yaitu: 

a. Kapasitas Teoritis, yaitu kapasitas pabrik atau departemen untuk 

menghasilkan produk pada kecepatan penuh, tanpa terhenti selama 

jangka waktu tertentu. 

b. Kapasitas Praktis, yaitu kapasitas teoritis dikurangi kerugian-

kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-

hambatan intern perusahaan. 

c. Kapasitas Normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

berproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang, dimana 

sudah diperhitungkan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat 

dihindari karena kebutuhan-kebutuhan intern maupun ekstern 

perusahaan. 

d. Kapasitas Sesungguhnya yang Diharapkan, yaitu kapasitas 

sesungguhnya yang diperhitungkan akan dapat tercapai dalam 

tahun yang akan datang. 

2. Memilih dasar pembebanan biaya overhead kepada produk 

Adal berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya 

overhead pabrik kepada produknya, diantaranya: 

a. Unit produksi 

b. Biaya bahan baku langsung 

c. Biaya tenaga kerja langsung 

d. Jam kerja langsung 

e. Jam mesin 
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3. Setelah mempertimbangkan tingkat kapasitas dan dasar pembebanan, 

maka dilaksanakan penaksiran biaya overhead yang akan terjadi (biaya 

overhead yang dianggarkan) kemudian mengklasifikasikan biaya overhead 

ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 

4. Penetapan tarif biaya overhead 

Rumus :    Taksiran biaya overhead 

     Taksiran dasar pembebanan 

 
Tarif biaya overhead ini terdiri dari : 

a. Tarif biaya overhead tetap 

Rumus :    Taksiran biaya overhead tetap 

        Taksiran dasar pembebanan 

 
b. Tarif biaya overhead variabel 

Rumus :    Taksiran biaya overhead variabel 

                     Taksiran dasar pembebanan 

 
2.6 Analisis Penyimpangan Biaya Sesungguhnya dari Biaya Standar 

Penyimpangan biaya standar sesungguhnya dari biaya standar disebut 

dengan selisih (variance). Selisis biaya sesungguhnya dengan biaya 

standar dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya, 

untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang 

merugikan. Analisis penyimpangan menurut Mulyadi (2000:424-448) 

terdiri dari: 

“1. Analisis selisih biaya produksi langsung, terdiri dari 3 model: 

a. Model satu selisih (the one-way model) 

b. Model dua selisih (the two-way model) 

c. Model tiga selisih (the three-way model) 

2. Analisis selisih biaya tenaga, terdiri dari: 

a. Selisih tarif upah 

b. Selisih efisiensi upah 

c. Selisih tarif/efisiensi upah 
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3. Analisis selisih biaya overhead pabrik, terdiri dari 4 model: 

a. Model satu selisih (the one-way model) 

b. Model dua selisih (the two-way model) 

c. Model tiga selisih (the three-way model) 

d. Model empat selisih (the four-way model) 

 

2.6.5 Analisis Selisih Biaya Produksi Langsung 

2.6.5.1 Model Satu Selisih 

Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar 

tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada 

satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan 

selisih kuantitas. Dalam analisis model ini dapat digambarkan dengan 

rumus sebagai berikut: 

St = (Hst x Kst) – (Hs x Ks)  

Dimana: 

 Hst = Harga Standar 

 Kst = Kuantitas Standar 

 Hs = Harga Sesungguhnya 

 Ks = Kuantitas Sesungguhnya 

 
2.6.5.2 Model Dua Selisih  

Dalam analisis selisish ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya 

standar dipecah menjadi dua selisih yaitu: 

- Selisih Harga 

- Selisih Kuantitas atau efisiensi 

Rusmus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

a. Rumus perhitungan selisih harga 

SH = (Hst - Hs) x Ks 

b. Rumus perhitungan selisih kuantitas 

SK = (Kst – Ks) x Hst 
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Dimana : 

SH = Selisih Harga 

SK = Selisih Kuantitas 

Hst = Harga Standar 

 Kst = Kuantitas Standar 

 Hs = Harga Sesungguhnya 

 Ks = Kuantitas Sesungguhnya 

 Dalam hubungannya dengan biaya bahan baku analisis selisih biaya bahan 

baku menjadi selisih harga dan selisih kuantitas ditujukan untuk membebankan 

tanggung jawab terjadinya masing-masing jenis selisih tersebut kepada manajer 

yang bertanggung jawab. Selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab 

manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab 

manajer fungsi produksi. 

 

2.6.5.3 Model Tiga Selisih 

Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya yang 

sesungguhnya dipecah menjadi tiga macam, yaitu: 

- Selisih Harga 

- Selisih kuantitas 

- Selisih Harga atau kuantitas 

Hubunganya harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas 

sesungguhnya dapat terjadi dengan tiga kemungkinan berikut ini: 

1. Harga standard an kuantitas standar masing-masing lebih besar atau 

lebih kecil dari kuantitas dan harga sesungguhnya 

2. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya 

3. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya 
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2.6.5.3.1 Harga standard dan kuantitas standar masing-masing lebih besar 

atau lebih kecil dari kuantitas dan harga sesungguhnya 

Rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi 

harga standard dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari 

harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat dinyatakan 

dalam persamaan berikut ini: 

a. Untuk menghitung selisih harga 

SH = (Hst – Hs) x Kst 

b. Untuk menghitung selisih kuantitas 

SK = (Kst – Ks) x Hst 

c. Untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih 

harga atau kuantitas 

SHK = (Hst – Hs) x (Kst – Ks) 
         Dimana : 

  SH = Selisih Harga 

SK = Selisih Kuantitas 

Hst = Harga Standar 

   Kst = Kuantitas Standar 

   Hs = Harga Sesungguhnya 

    Ks = Kuantitas Sesungguhnya 

 

2.6.5.3.2 Harga Standar Lebih Rendah dari Harga Sesungguhnya Namun 

sebaliknya Kuantitas Standar Lebih tinggi dari Kuantitas 

Sesungguhnya 

Jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya namun sebaliknya 

kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya maka selisih gabungan 

yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Dengan demikian 

perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi seperti ini dengan 

model-model selisih dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

a. Untuk menghitung selisih harga 

SH = (Hst – Hs) x Ks 
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b. Untuk menghitung selisih kuantitas 

SK = (Kst – Ks) x Hst 

c. Selisih harga atau kuantitas sama dengan nol 

                                Dimana : 

  SH = Selisih Harga 

SK = Selisih Kuantitas 

Hst = Harga Standar 

   Kst = Kuantitas Standar 

   Hs = Harga Sesungguhnya 

    Ks = Kuantitas Sesungguhnya 

Karena selisih harga atau kuantitas sama dengan nol, maka dengan 

demikian tidak akan terjadi selisih biaya yang menjadi tanggungjawab 

bersama diantara manajer. 

 

2.6.5.3.3 Harga Standar Lebih Tinggi dari Harga Sesungguhnya namun 

Sebaliknya Kuantitas Standar Lebih Rendah dari kuantitas 

Sesungguhnya 

Jika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya 

kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya maka selisih 

gabungan tidak akan terjadi. Dengan demikian perhitungan selisih harga 

dan kuantitas seperti ini dengan model tiga selisih dilakukan dengan rumus 

berikut ini: 

Untuk menghitung selisih harga 

SH = (Hst – Hs) x Kst 

a. Untuk menghitung selisih kuantitas 

SK = (Kst – Ks) x Hs 

b. Selisih harga atau kuantitas sama dengan nol 

                                Dimana : 

  SH = Selisih Harga 

SK = Selisih Kuantitas 

Hst = Harga Standar 
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   Kst = Kuantitas Standar 

   Hs = Harga Sesungguhnya 

    Ks = Kuantitas Sesungguhnya 

 
2.6.6 Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja  

1. Selisih tarif Upah 

Rumus untuk selisih tarif upah adalah: 

(TUst – TUs) x JKst 

2. Selisih efisiensi Upah 

Rumus untuk selisih efisiensi upah adalah: 

(JKst – JKs) x TUst 

3. Selisih Tarif atau Efisiensi Upah 

(JKst – JKs) – (TUst – TUs) 

Dimana : 

 TUst = Tarif Upah Standar     TUs = Tarif Upah Sesungguhnya 

 JKst = Jam Kerja Standar      JKs = Jam Kerja Sesungguhnya 

 

2.6.7 Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik 

2.6.7.1 Model Satu Selisih 

Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara 

mengurangi biaya overhead pabrik dengn tarif standar pada kapasitas 

standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. 

2.6.7.2 Model Dua Selisih 

Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model satu selisih 

dapat dipecah menjadi dua macam selisih yaitu: 

a. Selisih  yang terkendalikan  

Selisih terkendalikan adalah perbedaan biaya overhead sesungguhnya 

dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar. 
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b. Selisih Volume 

Selisih Volume adlah perbedaan antara biaya overhead yang 

dianggarkan pada jam kerja dengan biaya overhead pabrik yang 

dibebankan kepada produk (kapasitas standard dan tarif standar) 

2.6.7.3 Model Tiga Selisih 

Selisih biaya overhead yang dihitung dengan model satu selisih dapat 

dipecah menjadi tiga macam yaitu: 

a. Selisih pengeluaran 

Selisih pengeluaran adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya 

dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas 

sesungguhnya. 

b. Selisih kapasitas 

Selisih kapasitas adalah perbedaan antara biaya overhead yang 

dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead 

pabrik yang dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya 

(kapasitas sesungguhnya dengan tarif standar) 

c. Selisih efisiensi  

Selisih efisiensi adalah tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan 

selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. 

2.6.7.4 Model Empat Selisih 

Model empat selisih ini merupakan perluasan model tiga selisih. Dalam 

model ini selisih efisiensi dalam model tiga selisih dipecah lebih lanjut 

menjadi dua selisih berikut ini: 

1. Selisih efisiensi variabel 

2. selisih efisiensi tetap 

 

2.7 Perbaikan Terhadap Standar 

Standar harus diubah hanya apabila kondisi yang mendasari penentuannya 

telah mengalami perubahan. Mengenai kapan standar harus diubah ada dua 

pendapat yaitu pendapat yang pertama mengatakan bahwa standar tersebut keliru 

ditetapkan. Pendapat kedua mengatakan bahwa jika standar diperbaiki dalam 
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akuntansi perubahan tersebut akan menghancurkan standar sebagai alat ukur 

efisiensi. Oleh karena itu meskipun standar yang telah ditetapkan telah mengalai 

kekeliruan, perbaikan standar harus ditunda sampai akhir periode akuntansi. 

Jalan tengah dari pertentangan dua pendapat tersebut adalah ditinjau dari 

segi praktisnya, apabila terjadi perubahan yang penting dalam metode produksi, 

tenaga kerja atau bahan baku yang dipakai baik kuantitas maupun kualitasnya, 

maka standar harus segera diubah. Setiap sistem harga pokok standar harus 

ditinjau secara periodic sehingga harus dilaksanakan perbaikan jika standar 

tersebut ternyata keliru atau menjadi ketinggalan terhadap metode produksi. 


