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BAB II 

BAHAN RUJUKAN  

 

2.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

 Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan 

penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, 

serta penafsiran terhadapnya. Sehingga menghasilkan informasi biaya yang 

bermanfaat bagi manajemen (Mulyadi,6:2009). 

Untuk lebih memahami pengertian dari akuntansi biaya, di bawah ini dikemukakan 

beberapa definisi akuntansi biaya menurut para ahli: 

a) Mulyadi (7:2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntansi biaya adalah: 

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan 

dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan 

cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan 

akuntansi biaya adalah biaya.” 

b) Mursyidi (11:2008) menjelaskan bahwa pengertian akuntansi biaya adalah: 

“Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan pelaporan biaya pabrikasi, dan penjualan produk dan 

jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadap hasil-

hasilnya.” 

c) Bastian Bustami dan Nurlela (3:2009) menjelaskan bahwa pengertian 

akuntansi biaya adalah: 

“Akuntansi biaya adalah suatu bidang yang mempelajari bagaimana 

cara mencatat, mengukur, dan melaporkan tentang informasi biaya yang 

digunakan dan membahas tentang penentuan harga pokok produksi 

dalam suatu produk yang diproduksi dan dijual dipasar.” 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya 

adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, perhitungan, dan penyajian biaya-
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biaya pembuatan dan penjualan produk barang maupun jasa dengan cara tertentu 

sebagai alat pembantu bagi manajemen dalam pengambilan keputusan 

(Mulyadi,6:2009). 

a) Fungsi Akuntansi Biaya 

 Akuntansi biaya merupakan alat yang dapat memberikan bantuan kepada 

manajemen dalam memimpin dan menjalankan operasi perusahaan, khususnya dalam 

pengambilan keputusan (Mulyadi,8:2009). 

 Mulyadi (11:2009) berpendapat bahwa : 

“Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukur pengorbanan nilai 

masukan tersebut guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang 

salah satu manfaatnya adalah untuk mengukur apakah kegiatan 

usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha tersebut. Akuntansi 

biaya juga menghasilkan biaya yang dapat dipakai oleh manajemen 

sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang 

dikorbankan untuk menghasilkan keluaran.” 

 Dilihat dari segi fungsi, akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan alat-

alat yang diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki 

kualitas dan efisiensi serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun 

strategis (Mulyadi,11:2009). Dalam hal tersebut maka akuntansi biaya dapat 

membantu manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai berikut : 

1. Menyusun dan melaksanakan rencana anggaran operasi perusahaan. 

2. Menetapkan metode perhitungan biaya dan prosedur yang menjamin adanya 

pengendalian dan jika memungkinkan pengurangan biaya atau pembebanan 

biaya dan perbaikan mutu. 

3. Menentukan nilai persediaan dalam rangka kalkulasi biaya dan menetapkan 

harga, evaluasi kinerja suatu produk, departemen atau divisi, dan sewaktu-

waktu memeriksa persediaan dalam bentuk fisik. 

4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi, tahunan, 

atau periode yang lebih singkat. 
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5. Memilih alternatif yang terbaik yang menaikan pendapatan ataupun 

menurunkan biaya. 

b) Tujuan Akuntansi Biaya 

 Dahulu akuntansi biaya hanya digunakan sebagai cara perhitungan atas nilai 

persediaan yang dilaporkan di neraca dan nilai harga pokok penjualan yang 

dilaporkan di laporan laba rugi. Pandangan ini membatasi cakupan informasi yang 

dibutuhkan oleh manajemen atas pengambilan keputusan dan menjadi sekedar data 

biaya produk guna memenuhi pelaporan eksternal. Definisi seperti ini tidak sesuai 

dengan masa sekarang dan tidak cukup menggambarkan kegunaan informasi biaya, 

karena sekarang manajemen dilengkapi dengan alat-alat akuntansi biaya yang 

diperlukan untuk perbaikan perencanaan aktivitas dan efisiensi, serta membuat 

keputusan yang bersifat rutin maupun strategis (Kholmi & Yuningsih,7:2009). 

 Menurut Kholmi & Yuningsih (10:2009), menjelaskan bahwa yang 

merupakan tujuan dari akuntansi biaya adalah menyediakan  informasi biaya yang 

diperlukan manajemen (pihak internal) dalam mengelola perusahaan untuk : 

1) Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan. 

2) Perencanaan dan pengendalian biaya. 

3) Pengambilan keputusan bagi manajemen. 

 

2.2  Biaya 

 Biaya merupakan tanggung jawab manajemen. Manajemen melakukan 

perencanaan biaya termasuk penetapan tujuan serta perinciannya, manajemen juga 

melakukan pengawasan atau pengendalian agar penetapan tujuan tersebut dapat 

tercapai. Dalam akuntansi keuangan, istilah biaya dikenal sebagai harga pokok yang 

telah memberikan manfaat dan telah habis dimanfaatkan, yang dapat diartikan 

sebagai pengorbanan ekonomi yang diukur dalam satuan mata uang yang sudah 

mampu akan terjadi untukmencapai tujuan tertentu yaitu menghasilkan barang dan 

jasa (Mursyidi,52:2008). 
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Sedangkan dalam akuntansi manajemen, menurut Mursyidi (51:2007) biaya 

mempunyai berbagai arti tergantung cara penggunaannya. Hal ini disebabkan karena 

banyaknya keragaman biaya dan banyaknya cara penggolongan biaya yang dilakukan 

berdasarkan keperluannya menurut pandangan manajemen. 

a) Pengertian Biaya 

 

 Biaya merupakan salah faktor penting dalam menentukan harga pokok 

produksi dan harga jual produk. Dalam akuntansi dikenal dua istilah, yaitu cost 

(biaya) dan expense (beban). 

 Menurut Mulyadi (8:2009) menyatakan bahwa pengertian biaya dalam arti 

luas adalah : 

“Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam 

satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan tertentu.” 

 Menurut Don R. Hansen and Maryanne M. Mowen (47:2009) menyatakan 

bahwa : 

“Cost is the cash or cash equivalent value safrifaced for goods and services 

that is expected to bring a current or future benefit to the organization.” 

Atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu: 

“Biaya adalah aset kas atau non kas yang dikorbankan untuk barang 

dan jasa yang diharapkan keuntungannya bagi perusahaan pada masa 

sekarang atau masa yang akan dating untuk organisasi.” 

 Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (7:2009) menyatakan bahwa : 

“Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya 

dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca.” 
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 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur dalam 

biaya, yaitu : 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi; 

2. Diukur dengan satuan mata uang; 

3. Yang telah terjadi atau secara potensial terjadi; dan  

4. Pengorbanan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. 

b) Pengklasifikasian Biaya 

 

Informasi biaya yang lengkap diperlukan oleh manajemen untuk tujuan-tujuan 

tertentu, antara lain: perencanaan, pengukuran, pengawasan, dan penilaian terhadap 

operasi perusahaan. Oleh karena itu, biaya yang banyak ragamnya perlu diadakan 

pengklasifikasian biaya sesuai dengan kebutuhan manajemen. Ada beberapa cara 

pengklasifikasian biaya dimana masing-masing cara pengklasifikasian dimaksudkan 

untuk berbagai kebutuhan yang berbeda, karena konsep akan menghasilkan informasi 

yang berbeda untuk kepentingan yang berbeda pula (Mursyidi,13:2008). 

 Beberapa pengklasifikasian biaya menurut Mursyidi (15:2008), antara lain: 

1. Biaya dalam hubungannya dengan produk 

a. Biaya bahan baku atau bahan langsung 

Biaya ini timbul karena pemakaian bahan. Biaya bahan baku merupakan harga 

pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang dan 

merupakan bagian dari harga pokok barang jadi yang akan dibuat. 

b. Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya ini timbul karena pemakaian tenaga kerja yang dapat secara langsung 

merubah bahan baku menjadi suatu produk dan pembebanan biayanya dapat 

ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan. 

c. Biaya overhead pabrik 

Biaya ini dapat terdiri dari bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak 

langsung, dan semua biaya produksi yang tidak dapat dibebankan secara 
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langsung pada suatu produk selain biaya bahan baku langsung dan biaya 

tenaga kerja langsung. 

2. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi 

a. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap merupakan biaya yang mempunyai tingkah laku tetap tidak 

berubah terhadap tingkatan volume produksi. 

b. Biaya variable (variable cost) 

Biaya variable merupakan biaya yang mempunyai tingkah laku yang berubah 

sesuai dengan perubahan volume produksi. 

3. Biaya dalam hubungannya dengan departemen pabrik 

a. Biaya langsung 

Biaya ini terjadi dan langsung dibebankan pada departemen yang 

bersangkutan dimana biaya tersebut terjadi. 

b. Biaya tidak langsung 

Biaya ini terjadi dan tidak dapat langsung dibebankan ke suatu departemen, 

namun dibebankan ke departemen menikmatinya melalui alokasi dan 

distribusi biaya. 

4. Biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi  

a. Pengeluaran modal 

Pengeluaran ini adalah apa yang disebut dengan harga pokok yang 

membentuk atau dianggap sebagai aktiva dan dibebankan terhadap 

penghasilan pada beberapa periode akuntansi melalui alokasi. 

b. Pengeluaran pendapatan 

Pengeluaran ini langsung di anggap sebagai beban dan mengurangi 

pendapatan pada periode akuntansi dimana pengeluaran tersebut terjadi. 
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Mulyadi (14:2006) mengklasifikasikan biaya menjadi lima klasifikasi besar, yaitu : 

1. Pengklasifikasian biaya menurut objek pengeluaran 

Menurut cara pengklasifikasian ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

pengklasifikasian biaya misal nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka 

semua biaya yang berhubungan dengan bahan bakar itu disebut biaya bahan 

bakar. 

2. Pengklasifikasian biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan 

a. Biaya produksi 

Biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap 

dijual. Biaya produksi dibagi menjadi tiga unsur yaitu bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

b. Biaya pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan dalam hubungannya 

dengan usaha untuk memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. 

c. Biaya administrasi dan umum 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk koordinasi kegiatan 

produksi dan pemasaran produk. 

3. Pengklasifikasian biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

a. Biaya langsung 

Biaya ini terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai. Dengan demikian biaya 

langsung akan mudah diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai. 

b. Biaya tidak langsung 

Biaya ini dalam hubungannya dengan produksi disebut dengan istilah biaya 

produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. 

4. Pengklasifikasian biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan 

a. Biaya tetap 
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Biaya yang tetap jumlah totalnya dalam kisaran volume produksi yang 

berubah-ubah. 

b. Biaya variable 

Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume 

produksi. 

c. Biaya semivariabel 

Biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume produksi, 

biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya overhead. 

5. Pengklasifikasian biaya menurut jangka waktu manfaat 

a. Pengeluaran modal 

Biaya ini mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh 

pembelian aktiva tetap. 

b. Pengeluaran pendapatan 

Biaya ini hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya 

pengeluaran tersebut. Contoh : biaya telepon, biaya iklan. 

 

2.3  Harga Pokok Produksi 

 Menurut Don R. Hansen & Maryanne M. Mowen (136:2009) suatu 

perusahaan perlu menentukan harga pokok bagi produksi yang dihasilkan, karena 

harga pokok itu merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penentuan 

harga jual dasar penentuan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan 

pengelolaan perusahaan. 

  

Harga pokok juga digunakan untuk menentukan besarnya keuntungan yang 

diperoleh suatu perusahaan. Suatu harga pokok dapat diketahui jumlahnya dari 

jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu 

produk tersebut (Don R. Hansen & Maryanne M. Mowen,58:2009). 

a) Pengertian Harga Pokok Produksi 
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 Perhitungan harga pokok produksi dalam suatu perusahaan industri bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan baik pihak manajemen perusahaan maupun pihak luar 

perusahaan. Untuk memenuhi tujuan perhitungan harga pokok produksi tersebut 

akuntansi biaya mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas biaya-biaya pembuatan 

produk. 

Don R. Hansen and Maryanne M. Mowen (60:2009) mengemukakan bahwa 

harga pokok produksi mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama 

periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah 

biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead. 

Pengertian yang lain dikemukakan oleh Mulyadi (17:2009) berpendapat : 

“Harga pokok produksi adalah biaya – biaya yang dikeluarkan dalam 

pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk.” 

Menurut Ahmad Firdaus (42:2009) pengertian harga pokok produksi (Manufacturing 

cost) adalah biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan produksi yaitu : 

biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. 

 Dari beberapa pernyataan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

Harga Pokok Produksi adalah biaya – biaya yang digunakan selama proses produksi 

dimana biaya – biaya tersebut terdiri dari biaya bahaan langsung, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. 

b) Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui besarnya biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Pada umumnya biaya 

produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik (Kholmi dan Yuningsih,20:2009). 

c) Biaya Bahan Baku 

 Pengertian bahan baku menurut Kholmi dan Yuningsih (26:2009) adalah 

sebagai berikut : 
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“Bahan baku merupakan bahan yang sebagian besar membentuk produk 

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

produk yang dapat ditelusuri ke produk tersebut.” 

Pengertian bahan baku menurut Mulyadi (295:2009) adalah sebagai berikut: 

“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur 

dapat diperoleh dari pembelian local, impor, atau dari pengolahan 

sendiri. Didalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya 

mengeluarkan sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga 

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

perolehan lain.” 

d) Biaya Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang digunakan dalam membuat 

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

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

perhitungan biaya produksi digolongkan kedalam biaya tenaga kerja langsung dan 

tenaga kerja tidak langsung. 

 Pengertian biaya tenaga kerja langsung menurut Kholmi dan Yuningsih 

(32:2009) adalah : 

“Biaya tenaga kerja langsung adalah kompensasi yang dibayarkan 

kepada tenaga kerja yang mengubah (konversi) bahan baku langsung 

menjadi produk setengah jadi (barang jadi) atau menjadikan jasa 

kepada pelanggan.” 

Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung menurut Kholmi dan Yuningsih 

(33:2009) adalah : 

“Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah kompensasi yang dibayarkan 

kepada tenaga kerja yang bekerja di pabrik tetapi tidak melakukan 

pekerjaan pengolahan secara langsung.” 
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e) Biaya Overhead Pabrik 

 Biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (2009:67) adalah biaya yang 

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

dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini : 

a. Biaya bahan penolong 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan 

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung  

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran 

tunai. 

Menurut Cecily A. Raiborn and Michael R. Kinney (2011:50) Biaya overhead 

Pabrik Overhead merupakan berbagai faktor atau biaya produksi yang tidak langsung 

untuk memproduksi sebuah produk atau menyediakan sebuah jasa. Maka, biaya 

overhead tidak memasukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Dengan 

tenaga kerja langsung menjadi sebuah bagian yang semakin lebih kecil dari biaya 

produk, biaya overhead menjadi sebuah bagian yang lebih besar, dan biaya tersebut 

patut menerima perhatian yang lebih daripada perlakuannya di masa yang lalu. 

f) Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 Metode perhitungan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan 

unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi.  

Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi terdapat 

dua pendekatan yaitu metode full costing dan metode variable costing. Perbedaan 

pokok antara kedua metode tersebut terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi 

yang bersifat tetap dan akan berakibat pada perhitungan harga pokok produkdan 

penyajian laporan rugi laba. 
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a) Metode Full Costing 

 Menurut Mulyadi (2009:18) yang dimaksud dengan full costing adalah : 

“Full costing (absorption costing) adalah penentuan harga pokok produk 

yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari 

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

pabrik yang bersifat variable (variable cost) maupun yang bersifat tetap 

(fixed cost).” 

 Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur harga pokok 

produk menurut metode ini meliputi : 

 Biaya bahan baku     Rp xxx 

 Biaya tenaga kerja langsung    Rp xxx 

 Biaya overhead pabrik tetap   Rp xxx 

 Biaya overhead pabrik variable   Rp xxx 

 Harga pokok produksi    Rp xxx  

 Penentuan harga pokok berdasarkan full costing pada umumnya ditujukan 

untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Laporan laba 

rugi yang disusun dengan metode ini menitikberatkan pada penyajian unsur-unsur 

biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi pokok yang ada di perusahaan yaitu 

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

 Dengan demikian laporan laba rugi menurut metode full costing akan tampak 

sebagai berikut : 

 Penjualan        Rp xxx 

 Harga pokok penjualan      Rp xxx  

 Laba kotor atas penjualan      Rp xxx 

 Biaya komersial: 

 Pemasaran    Rp xxx 

 Administrasi dan umum Rp xxx    Rp xxx 

 Laba bersih       Rp xxx 
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b) Metode Variable Costing 

Menurut Mulyadi (2009:19) menjelaskan yang dimaksud dengan variable costing 

adalah : 

“Variable costing (direct costing) adalah penentuan harga pokok produk 

yang hanya memasukan unsur-unsur biaya produksi yang bersifat 

variable (variable cost).” 

 Biaya produksi yang bersifat tetap pada Variable costing diperlakukan 

sebagai biaya periodik, artinya dibebankan sepenuhnya sebagai biaya periode 

akuntansi dimana biaya tersebut terjadi. Dari pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa unsur harga pokok produk menurut metode ini meliputi : 

 Biaya bahan baku    Rp xxx 

 Biaya tenaga kerja langsung   Rp xxx 

 Biaya overhead pabrik variable  Rp xxx 

 Harga pokok produksi    Rp xxx 

 Penentuan harga pokok berdasarkan variable costing pada umumnya 

ditujukan untuk pihak manajemen dalam rangka pengambilan kebijakan harga. 

Laporan laba rugi yang disusun dengan metode ini menitikberatkan pada penyajian 

biaya sesuai dengan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan. Dengan kegiatan, laporan laba rugi menurut metode variable costing akan 

tampak sebagai berikut : 

 Penjualan        Rp xxx 

 Harga pokok penjualan variable    Rp xxx 

 Batas kontribusi bersih     Rp xxx 

 Biaya komersial variable : 

 Pemasaran variable   Rp xxx 

 Administrasi dan umum variable Rp xxx   Rp xxx 
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 Batas kontribusi bersih      Rp xxx 

 Biaya tetap : 

 Overhead tetap    Rp xxx 

 Pemasaran tetap    Rp xxx 

 Administrasi dan umum tetap   Rp xxx  Rp xxx 

 Laba bersih       Rp xxx 

g) Metode Pembebanan Biaya 

 Pembebanan biaya produksi sangat ditentukan oleh cara pembebanan terhadap 

biaya-biaya dalam produksi perusahaan. perusahaan dapat membebankan biaya 

terhadap produk dengan menggunakan 3 metode yaitu sistem biaya sesungguhnya, 

sistem biaya ditentukan dimuka dan sistem biaya normal (Mulyadi,89:2009). 

h) Sistem Pembebanan Biaya pada Harga pokok produksi 

 Menurut Mulyadi (73:2009) di dalam akuntansi biaya, sistem yang dapat 

digunakan untuk mengalokasikan dan membebankan ke unit produksi, 

dikelompokkan menjadi 3 sistem, yaitu : 

a) Sistem Biaya Sesungguhnya (Historycal cost system) 

Sistem biaya sesungguhnya adalah suatu sistem dalam pembebanan harga 

pokok produk atau pesanan atau jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi 

atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Penyajian hasil baru akan dilakukan 

apabila semua operasi selesai pada periode akuntansi yang bersangkutan. 

b) Sistem Biaya Ditentukan Dimuka (predetermine cost system) 

Sistem biaya ditentukan dimuka adalah sistem dalam pembebanan harga 

pokok kepada produk atau pesanan atau jasa dihasilkan sebesar harga pokok 

yang ditentukan dimuka sebelum suatu produk atau jasa dikerjakan biaya 

ditentukan dimuka. 

c) Sistem Biaya Normal (normal cost system) 
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Sistem biaya normal adalah sistem pembebanan biaya kepada produk 

berdasarkan biaya yang sesungguhnya diserap untuk biaya bahan baku dan 

biaya bahan baku langsung, sedangkan biaya overhead pabrik berdasarkan 

biaya ditentukan dimuka 

2.4 Akuntansi Produk Bersama 

 Suatu perusahaan manufaktur yang memproduksi banyak produk pasti akan 

membutuhkan beberapa unsur-unsur biaya untuk memproduksi produknya tersebut. 

Diantaranya adalah biaya bersama dan biaya produksi bersama. 

 Istilah biaya bersama dapat dikaitkan dengan dua pengertian (Mulyadi,333:2005), 

diantaranya: 

1) Biaya overhead bersama (joint overhead cost) yang akan harus 

dialokasikan ke berbagai dokumen, baik dalam perusahaan yang kegiatan 

produksinya berdasarkan pesanan maupun yang kegiatannya dilakukan 

secara massa. 

2) Biaya produksi bersama yang dikeluarkan dalam proses produksi di mana 

akan menghasilkan berbagai macam produk. Untuk pembahasan 

selanjutnya, definisi ini yang akan dipakai. 

Pengertian pertama biaya bersama tersebut diatas disebut biaya bergabung 

(common cost), sedangkan pengertian kedua disebut biaya bersama (joint cost). Biaya 

bergabung adalah biaya-biaya untuk memproduksi dua atau lebih produk yang 

terpisah (tidak diolah bersama) dengan fasilitas sama pada saat yang bersamaan. 

Biaya bergabung dan biaya bersama mempunyai satu perbedaan pokok yaitu bahwa 

biaya bergabung dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai berbagai produk yang 

terpisah tersebut atas dasar sebab akibat, atau dengan cara menelusuri jejak 

penggunaan fasilitas. Biaya bergabung tidak meliputi biaya-biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. Di lain pihak biaya bersama tidak dapat diikuti jejak 

alirannya ke berbagai macam produk yang dihasilkan. Biaya bergabung merupakan 
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biaya tak langsung dalam hubungannya dengan produk-produk yang dihasilkan 

(Mulyadi,342:2005). 

a) Pengertian Biaya Bersama 

Dalam proses produksi perusahaan tertentu, kita sering menjumpai satu atau 

beberapa macam bahan baku dalam satu proses produksi yang sama menghasilkan 

beberapa macam produk. Singkatnya, satu input menghasilkan lebih dari satu output 

(Mulyadi,333:2005). 

Biaya-biaya yang dikeluarkan selama memproduksi beberapa produk secara 

bersamaanlah, yang dinamakan biaya bersama. Berikut pendapat para ahli mengenai 

biaya bersama (joint cost). 

Menurut Mulyadi (334:2005) menjelaskan yang dimaksud dengan Biaya 

Produk Bersama adalah : 

“Biaya produk bersama (joint product cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dangan 

saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya 

produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

dan biaya overhaead pabrik.” 

Menurut Mursyidi (159:2008) menjelaskan yang dimaksud dengan Biaya 

Bersama adalah: 

“Biaya bersama (joint cost) atau biaya produksi bersama (joint 

production cost) adalah biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang sama dalam satu 

kali proses produksi menghasilkan berbagai jenis produk utama.”  

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (148:2009) menjelaskan yang 

dimaksud dengan Biaya Bersama adalah: 
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“Biaya bersama adalah biaya yang diolah secara bersama seperti biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik untuk menghasilkan 

beberapa produk.” 

Perhitungan biaya produk bersama dan biaya produk sampingan diperlukan 

terutama ketika perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu atau terdiri dari 

beberapa produk. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang digunakan secara 

bersama oleh produk bersama. Perhitungan biaya ditujukan pada saat pembebanan 

biaya pada masing-masing produk. Pembebanan biaya dapat digunakan dalam 

menentukan persediaan, penentuan laba dan untuk pelaporan keuangan. Di samping 

itu manajemen perusahaan juga membutuhkan informasi biaya produk bersama dan 

biaya produk sampingan untuk tujuan perencanaan (Bastian Bustami dan Nurlela 

147:2009). 

b) Pengertian Produk Bersama 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (147:2009) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan produk bersama adalaah: 

“Produk bersama adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu 

rangkaian atau seri produk secara bersama atau serempak dengan 

menggunakan bahan, tenaga kerja dan biaya overhead secara bersama 

biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap 

produk, dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang 

relatif sama.” 

c) Karakteristik Produk Bersama 

Beberapa karakteristik produk bersama menurut (Bastian Bustami dan Nurlela 

149:2009): 

1) Produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai   

yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. 
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2) Setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses 

produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk menambah unit satu 

jenis produk yang dihasilkan maka kualitas produk yang lain akan 

bertambah secara proporsional. 

3) Dalam produk bersama dikenal dengan istilah split off point (titik pisah) 

adalah saat dimana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau 

dipisah ke masing-masing produk secara individual. 

4) Setelah split off point produk tersebut dapat dijual pada titik pisah (secara 

langsung) dan dapat juga dijual setelah dipisah (setelah diproses lebih 

lanjut) untuk memdapatkan produk yang lebih menguntungkan. Biaya 

yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut dengan 

biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah (sevarable costs). 

 

d) Jenis Produk Bersama 

Dalam produk bersama dapat menghasilkan menurut (Bastian Bustami dan 

Nurlela 148:2009): 

1. Produk utama (main products) 

Produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara 

bersama, namun mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan 

dengan produk lain atau produk sampingan. 

2. Produk sampingan (by products) 

Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi 

secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah 

dibandingkan dengan produk lain atau produk utama. 

Hubungan antara produk bersama dan produk-produk sampingan berubah, seperti 

halnya kelas-kelas produk dalam masing-masing. 
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Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan metode produksi 

diperkenalkan, produk baru dikembangkan beberapa produk lama tidak diproduksi 

lagio dan perubahan dilakukan dalam status lainnya. Produk sampingan hari ini 

mungkin besok merupakan produk utama, produk tambahan, atau buangan. Banyak 

produk samping dimulai sebagai bahan buangan, dan tumbuh menjadi penting, 

akhirnya sepenuhnya menjadi produk utama (Bastian Bustami dan Nurlela,149: 

2009). 

e) Alokasi Biaya  

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (149:2009) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan Alokasi Biaya adalah: 

“Alokasi biaya adalah pembebanan biaya secara proporsional dari biaya 

tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya.” 

Biaya bersama sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh 

karena itu untuk memudahkan dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya.  

Secara umum alokasi biaya tersebut ditujukan untuk berbagai alasan sebagai berikut 

(Bastian Bustami dan Nurlela,149:2009): 

1) Menghitung harga pokok dan menentukan nilai persediaan untuk tujuan 

pelaporan keuangan internal. 

2) Menghitung harga pokok dan menentukan persediaan untuk tujuan 

pelaporan eksternal. 

3) Menilai persediaan untuk tujuan asuransi. 

4) Menentukan nilai persediaan jika terjadi kerusakan terhadap nilai barang 

yang rusak. 

5) Biaya bahan yang hancur. 

6) Menentukan biaya departemen atau devisi untuk tujuan pelaporan kinerja 

eksekutif. 
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7) Pengaturan tarif karena adanya sebagian produk atau jasa yang diproduksi 

dikenakan peraturan harga. Misalnya di Amerika Serikat produksi minyak 

mentah dan gas alam dilakukan bersama tetapi gas alam dikenakan 

peraturan harga. 

Selain dari tujuan-tujuan diatas, Mursyidi (165:2008) juga memaparkan 

bahwa analisis biaya bersama dapat dijadikan informasi untuk perencanaan laba 

sekaligus penentuan harga jual yang relatif bersaing untuk setiap jenis produk 

bersama. 

Namun, pada dasarnya alokasi biaya bertujuan untuk, mengetahui berapa 

besar kontribusi masing-masing produk bersama terhadap pendapatan perusahaan dan 

mengetahui apakah seluruh biaya produksi yang dibebankan kepada masing-masing 

produk bersama sudah dihitung dengan seteliti mungkin. 

f) Metode Alokasi Biaya Produksi Bersama 

Menurut Mulyadi (360:2009), biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-

tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari empat metode di bawah 

ini: 

1) Metode nilai jual relatif 

2) Metode satuan fisik 

3)  Metode rata-rata biaya per satuan 

4) Metode rata-rata tertimbang 

 

1) Metode Nilai Jual Relatif 

Menurut Mulyadi (337:2005) bahwa Metode ini banyak digunakan untuk 

mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Dasar pikiran metode ini 

adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih 
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tinggi daripada produk yang lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk produk 

tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk yang lain. Oleh karena itu 

menurut metode ini, cara yang logis untuk mengalokasikan biaya bersama adalah 

berdasarkan pada nilai jual relatif masing-masing produk bersama yang dihasilkan. 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (150:2009), metode harga jual dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a. Harga Jual Diketahui Pada Saat Titik Pisah 

Apabila harga jual diketahui pada saat titik pisah maka biaya bersama 

dibebankan kepada produk berdasarkan nilai jual masing-masing produk terhadap 

jumlah nilai jual keseluruhan produk.  

Rumus Pembebanan Biaya 

 

  

 

 

b. Harga Jual Tidak Diketahui Pada Saat Titik Pisah 

Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada titik pisah, maka harga tidak dapat 

diketahui saat titik pisah. Produk tersebut memerlukan proses tambahan sehingga 

harga jual dapat diketahui sebelum dijual. Dasar yang dapat digunakan dalam 

menghasilkan biaya bersama adalah harga pasar hipotesis. Harga pasar hipotesis 

adalah nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya 

yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut.  

 

        Jumlah nilai jual masing-masing produk 

Pembebanan Biaya Bersama =                                         X Biaya Bersama 

         Jumlah nilai jual keseluruhan produk           

 



28 
 

 
 

 

Rumus Pembebanan Biaya Bersama 

 

 

 

Jumlah Nilai Jual Hipotesis 

2) Metode Satuan Fisik 

Menurut Mulyadi (338:2005) bahwa Metode satuan fisik mencoba 

mementukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentuakan 

oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini biaya bersama dialokasikan 

kepada produk atas dasar koefisien fisik kuantitas bahan baku yang terdapat dalam 

masing-masing produk. Koefisien fisik inidinyatakan dalam satuan berat, volume, 

atau ukuran yang lain. Dengan demikian metode ini menghendaki bahwa produk 

bersama yang dihasilakn harus dapat diukur dengan satuan ukuran pokok yang sama. 

Jika produk yang sama mempunyai satuan ukuran yang berbeda, harus ditentukan 

koefisien ekuivaliensi yang digunakan untuk mengubah berbagai satuan tersebut 

menjadi ukurna yang sama. 

Rumus Pembebanan Biaya 

 

3)  Metode Rata-Rata Per Satuan 

 

Dalam bukunya, Mulyadi (339:2005) memaparkan bahwa metode ini hanya 

dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan diukur 

dalam satuan yang sama.pada umumnya metode ini digunakan oleh yang 

        Jumlah nilai jual hipotetis masing-masing 

  produk setelah titik pisah              

Pembebanan Biaya Bersama =                                    X Biaya Bersama 

         Jumlah nilai jual hipotetis seluruh  

               Produk setelah titik pisah 

           Jumlah unit masing-masing produk 

Pembebanan Biaya Bersama =                                         X Biaya Bersama 

            Jumlah unit keseluruhan produk           
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menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi 

mutunya berlainan. Dalam metode ini harga pokok masing-masing produk dihitung 

sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Jalan pikiran yang mendasari 

pemakaian metode ini adalah karena semua produk dihasilkan dari proses yang sama, 

maka tidak mungkin biaya untuk memprodeksi satu satuan produk berbeda satu sama 

lain. 

Rumus Pembebanan Biaya 

 

Rumus Pembebanan Biaya 

 

 

 

4) Metode Rata-Rata Tertimbang 

Mulyadi (340:2005) memaparkan bahwa jika dalam metode rata-rata biaya per 

satuan dasar yang dipakai dalam pengalokasian biaya bersama adalah kuantitas 

produksi, maka dalam metode rata-rata tertimbang kuantitas produksi ini dikalikan 

terlebih dahulu dengan angka penimbang dan hasilnya baru dipakai sebagai dasar 

alokasi. Penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah 

bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan 

pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. 

Jika yang dipakai sebagai angka penimbang adalah harga jaul produk maka metode 

alokasinya disebut metode nilai jual relatif. 

Rumus Pembebanan Biaya 

 

Pembebanan Biaya Bersama = Biaya Per Unit X Jumlah unit masing-masing produk                           

     

          Jumlah Biaya Bersama 

Pembebanan Biaya Bersama =                                         X Biaya Bersama 

            Jumlah unit keseluruhan produk      

 

        Jumlah penimbang rata-rata setiap produk  

Pembebanan Biaya Bersama =                                         X Biaya Bersama 

                               Jumlah penimbang rata-rata seluruh produk 
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g) Jurnal yang diperlukan dalam alokasi biaya bersama 

1. Pembelian Bahan Baku Langsung 

Dr. Persediaan Bahan Baku   

                  Cr. Hutang Dagang         

2. Pemakaian Bahan Baku Langsung 

Dr. Barang Dalam Proses – Biaya Bahan Baku  

    Cr. Persediaan Bahan Baku         

3. Pembayaran gaji dan upah 

Dr. Utang gaji dan Upah   

             Cr. Kas     

4. Pencatatan biaya overhead pabrik  

Dr. Biaya Overhead Pabrik   

            Cr. Biaya Telepon                       

       Cr. Biaya Listrik   

       Cr. Biaya Pemeliharaan Mesin       

                   Cr. Biaya Penyusutan Gedung      

5. Pencatatan Biaya Produksi 

Dr. Barang Dalam Proses    

          Cr. Biaya Bahan Baku        

          Cr. Biaya Tenaga Kerja Langsung    

                   Cr. Biaya Overhead Pabrik     

6. Pencatatan Barang Selesai  

Dr. Persediaan Barang Selesai - X  

Dr. Persediaan Barang Selesai - Y   

Dr. Persediaan Barang Selesai - Z  

       Cr. Barang Dalam Proses      

 


