
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

  

2.1 Akuntansi Biaya 

2.1.1 Pengertian Akutansi Biaya 

 Salah satu informasi yang diperlukan manajemen dalam mengelola 

perusahaan adalah informasi biaya. Informasi biaya yang tepat dapat membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, dalam perencanaan 

biaya dan pengendalian biaya dan akhirnya dapat membantu dalam penentuan 

harga pokok produk atau jasa yang lebih tepat. 

Menurut pendapat Mulyadi (2007;7) pengertian akuntansi biaya adalah 

sebagai berikut: 

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk barang atau jasa, 

dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya”. 

 Jadi akuntansi biaya merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, dan penafsiran tergantung untuk siapa proses teresebut ditujukan. 

Akuntansi biaya ditujukan pula untuk untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam 

perusahaan dan merupakan suatu metode dalam pengambilan keputusan pihak 

manajemen. 

 

2.1.2 Tujuan Akuntansi Biaya 

 Adapun tujuan akuntansi biaya adalah menyediakan salah satu informasi 

biaya yang diperlukan manajemen dalam mengelola perusahaan yaitu informasi 

biaya yang bermanfaat untuk: 

1. Perencanaan dan pengendalian biaya produksi. 

 Perencanaan bisnis sangat terkait kepada penghasilan dan biaya. Tanpa 

perencanaan biaya maka manajemen perusahaan akan sulit melakukan 

pengendalian biaya. Sedangkan pengendalian biaya dilakukan dengan cara 

membandingkan antara biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 

memproduksi satu satuan produk dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. 



 

 

2. Penentuan Harga Pokok Produksi atau jasa yang dihasilkan perusahaan 

dengan tepat dan teliti. 

 Akuntansi biaya mencatat, menggolongkan dan meringkas biaya-biaya 

pembuatan produk (barang atau jasa). 

3. Pengambilan keputusan oleh manajemen. 

 Akuntansi biaya merupakan alat manajemen dalam memonitori dan merekam 

transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam 

bentuk laporan biaya. 

4. Memperkenalkan berbagai metode. 

 Di dalam akuntansi biaya banyak sekali metode yang paling efektif dan 

efisien. 

5. Menghitung laba perusahaan pada setiap periode tertentu. 

 Untuk mengetahui laba perusahaan manajemen juga harus mengetahui jumlah 

biaya yang dikeluarkan dan biaya ini merupakan salah satu komponen dari 

laba. 

 
2.2 Biaya 

2.2.1  Pengertian Biaya 

 Dalam akuntansi biaya ini menjadi fokus pembahasannya adalah 

menghasilkan informasi biaya. Oleh karena itu, diperlukan pendefinisian biaya 

agar informasi biaya yang relevan. 

 Pengertian biaya menurut Kusnadi (2002:28) biaya adalah: 

“Biaya didefinisikan sebagai manfaat (benefit) yang dikorbankan dalam 

rangka memperoleh barang dan jasa”. 

 Menurut Hongren, dkk. (2003:30) biaya adalah: 

“…. is a result 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”. 

Biaya merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan 

manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat, biaya-biaya harus didasari 



 

 

oleh faktor yang relevan, diperhatikan dengan teliti dan dipertimbangkan oleh 

manajemen dalam melaksanakan fungsinya. 

 

2.2.2 Penggolongan Biaya secara Umum. 

 Setelah mengetahui definisi dari biaya yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli akuntansi, langkah selanjutnya adalah menggolongkan biaya-biaya yang ada 

sehingga informasi biaya tersebut lebih bermanfaat bagi manajemen atau pihak 

yang berkepentingan. 

 Akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang akan 

disajikan, untuk tujuan yang berbeda diperlukan cara penggolongan biaya yang 

dapat dipakai untuk semua tujuan menyajikan informasi biaya atau yang dikenal 

dengan “different costs for different purposes”. 

Biaya dapat digolongkan secara umum menurut: 

1. Objek pengeluaran. 

Dalam penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan. 

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok yaitu fungsi produksi, 

fungsi pemasaran dan fungsi administrasi & umum. Oleh karena itu dalam 

perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok 

yaitu: biaya produksi, biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam 

hubungannya sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi 

dua golongan, yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung 

(indirect cost). 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

Dalam hal ini dapat digolongkan menjadi: biaya variabel, biaya semi 

variabel, biaya semifixed dan biaya tetap. 

 

 



 

 

5. Atas jangka waktu manfaatnya. 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. 

 

2.3 Produksi 

Produksi merupakan suatu kegiatan yang menambah nilai guna dari 

barang-barang atau jasa-jasa. Dalam pengertian ini termasuk kegiatan ekstratif, 

agraris, darat, industri, perdagangan. Dalam arti umum produksi adalah 

penciptaan benda-benda atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan. 

 

2.3.1 Jenis-jenis Proses Produksi 

 Jenis-jenis proses produksi dapat dibedakan ke dalam dua cara, yaitu: 

1. Proses produksi yang terus menerus (continuous processes). 

Ciri-ciri produksi yang terus menerus: 

1) Biasanya produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, dengan variasi 

yang sangat kecil dan sudah distandarisasi. 

2) Prosesnya menggunakan sistem atau cara penyusunan peralatan 

berdasarkan urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan. 

3) Mesin-mesin yang dipakai bersifat khusus untuk menghasilkan produk 

tersebut, serta mesin-mesin tersebut otomatis sehingga pengaruh 

individual operator sangat kecil sekali. 

4) Apabila salah satu mesin rusak, maka seluruh proses produksi akan 

terhenti. 

5) Karena mesin yang bersifat khusus dan variasi produk yang kecil, maka 

jumlah tenaga kerja tidak terlalu banyak. 

6) Persediaan bahan mentah lebih rendah daripada produksi yang terputus-

putus. 

7) Karena mesin yang bersifat khusus, maka proses ini membutuhkan 

(maintenance specialis) yang mempunyai pengalaman yang banyak. 

8) Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan handling yang 

menggunakan tenaga mesin. 



 

 

2. Proses produksi yang terputus-putus (intermittent processes). 

Ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus: 

1) Biasanya produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil dan variasi yang 

besar. 

2) Proses ini biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan 

peralatan berdasarkan atas fungsi dalam proses produksi atau peralatan 

yang sama dikelompokkan pada tempat yang sama. 

3) Mesin-mesin tersebut kurang otomatis, serta pengaruh individual 

operator sangat diperlukan dalam pengerjaan produk tersebut. 

4) Proses produksi tidak akan terhenti walaupun salah satu mesin rusak. 

5) Persediaan bahan mentah yang tinggi. 

6) Bahan dipindahkan dengan peralatan handling yang fleksibel yang 

menggunakan tenaga manusia seperti kereta dorong. 

 

2.4 Biaya Produksi 

 Salah satu faktor penting dalam penentuan harga jual produk adalah 

informasi biaya produksi. Dengan adanya informasi biaya produksi maka 

perusahaan dapat mengambil keputusan apabila akan terus memproduksi suatu 

produk atau menghentikannya. Dengan informasi biaya produksi juga dapat 

diketahui produk manakah yang mendatangkan kerugian. Jika kita kaji lebih 

lanjut informasi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana informasi biaya 

tersebut dihasilkan, sehingga dapat mengukur dengan tepat biaya produksi 

tertentu, yang akhirnya keputusan dan strategi yang diambil perusahaan dapat 

berhasil. 

 Menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003;180), biaya produksi adalah: 

“Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 
bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Dimana biaya produksi 
menurut objek pengeluarannya dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik”. 
 

  



 

 

Dalam hubungannya dengan produk, biaya produksi dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 

1. Biaya Produksi Langsung 

Biaya produksi langsung adalah biaya produksi yang dapat dibebankan 

secara langsung kepada produk. Jenis biaya yang masuk ke dalam kategori 

ini adalah: 

a. Biaya bahan baku. 

 Biaya ini merupakan harga perolehan dari bahan baku yang digunakan 

dalam proses produksi. Biaya ini dibagi menjadi bahan baku utama 

yang dapat ditelusuri secara langsung kepada produk yang dihasilkan, 

dan biaya bahan baku penolong yang relatif lebih sulit untuk ditelusuri 

ke produk yang dihasilkan. 

b. Biaya tenaga kerja langsung. 

 Biaya ini merupakan imbal jasa atas pengorbanan keahlian dan tenaga 

dari para pegawai yang melakukan proses produksi, dan sifatnya dapat 

ditelusuri dengan mudah kepada produk yang dihasilkan. 

2. Biaya produksi tidak langsung (biaya overhead pabrik). 

Adalah biaya produksi yang tidak dapat secara langsung dibebankan kepada 

produk yang dihasilkan, atau merupakan biaya-biaya selain biaya bahan 

baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya seperti biaya 

pengawasan, supervisi, biaya mandor dan lainnya. 

 

2.4.1  Unsur-unsur Biaya Produksi 

 Biaya produksi meliputi semua biaya yang berhubungan dengan fungsi 

produksi yaitu semua biaya dalam rangka pengolahan produk jadi yang siap untuk 

dijual, yang terdiri dari unsur: 

1. Biaya bahan baku. 

Biaya bahan baku merupakan berbagai macam bahan yang diolah 

menjadi produk jadi dan pemakaiannya dapat diidentifikasikan secara 

langsung atau dapat diketahui jejaknya. 

 



 

 

Menurut Sunarto (2003;5) sebagai berikut: 

“Biaya bahan baku adalah biaya yang timbul karena pemakaian 
bahan. Biaya bahan baku merupakan harga pokok bahan yang 
dipakai dalam produksi untuk membuat barang jadi. Biaya bahan 
baku merupakan bagian dari harga pokok barang jadi yang akan 
dibuat”. 
 

Di dalam mengolah produk, selain digunakan bahan baku juga 

digunakan bahan penolong. Bahan penolong merupakan bahan yang diolah 

menjadi bagian dari produk jadi tetapi tidak dapat diidentifikasikan 

pemakaiannya pada produk tertentu. Pemakaian bahan penolong 

menimbulkan biaya bahan penolong. Pengalokasiannya dikategorikan 

sebagai biaya overhead pabrik. 

2. Biaya tenaga kerja. 

Penggunaan tenaga kerja di dalam pengolahan produk menimbulkan 

biaya tenaga kerja langsung. Menurut Horngren, dkk. (2006:35) adalah 

sebagai berikut: 

“Direct labor cost include the compensation of all manufacturing 
labor than can be traced to the cost object (work in process and than 
finished goods) but they cannot ber traced to that cost object in an 
economically feasible way”. 

 
Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang dapat 

diidentifikasikan pada produk tertentu. Biaya tenaga kerja adalah balas jasa 

yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsung dan jejak 

manfaatnya dapat diidentifikasikan pada produk tertentu, misalnya gaji 

kepala departemen personalia. 

3. Biaya overhead pabrik. 

Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya baku dan 

biaya tenaga kerja langsung, adapun yang menjadi elemen-elemennya yaitu: 

- Biaya bahan penolong 

- Biaya tenaga kerja tidak langsung 

- Biaya depresiasi dan amortisasi aktiva tetap 

- Biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap 



 

 

- Biaya listrik dan air pabrik 

- Biaya overhead pabrik lain-lain 

 

Ciri lainnya dari biaya produksi adalah berhubungan dengan perubahan 

volume produksi yaitu bahwa biaya produksi tidak langsung bersifat tetap, 

variabel atau semivariabel. Biaya produksi tidak langsung bersifat tetap secara 

relatif tetapi konstan walaupun volume produksi berubah-ubah, sedangkan per 

unit outputnya akan berlawanan dengan volume produksi. 

Maka untuk suatu pengendalian suatu analisis biaya, adalah sangat tepat 

menggunakan penentuan tarif biaya produksi tidak langsung yang dibayar 

dimuka, karena dapat dibandingkan dengan biaya produksi tidak langsung yang 

sesungguhnya terjadi. Terhadap selisih ini dapat diperlakukan sebagai 

pengurangan atau penambahan harga pokok produksi, selain itu dengan membagi 

biaya berdasarkan departemen yang ada di perusahaan. 

 
2.4.2  Metode Pengumpulan Biaya Produksi 

 Biaya produksi yang terjadi harus diakumulasikan untuk kepentingan 

perhitungan harga pokok produksi. Sifat pengolahan produk yang ditetapkan 

mempengaruhi metode yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi. 

Pada dasarnya sifat pengolahan produk dapat dibedakan ke dalam dua golongan, 

yaitu pengolahan produk yang didasarkan atas pesanan dan pengolahan produk 

yang merupakan produksi maya. Oleh karena itu metode pengumpulan biaya 

produksi dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Metode Harga Pokok Pesanan 

Metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan harga 

pokok produk, dimana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau 

kontrak secara terpisah di setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan 

identitasnya. Kegiatan produksi baru akan dilaksanakan apabila dokumen 

pesanan diterima dari konsumen, yang memuat jenis dan jumlah produk 

yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan diterima dan harus 

diserahkan. 



 

 

2. Metode Harga Pokok Proses 

Metode pengumpulan harga pokok produksi dimana biaya dikumpulkan 

untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, triwulan, tahun. Pada 

metode harga pokok proses, perusahaan menghasilkan produk yang 

homogen, bentuk bersifat standar tidak tergantung pada spesifikasi yang 

diminta pembeli. Pada umumnya penentuan harga pokok proses diterapkan 

dalam perusahaan yang membuat produknya secara manual dengan tujuan 

untuk mengisi persediaan meskipun tidak ada pesanan, sedangkan kegiatan 

perusahaan ditentukan oleh anggaran produksi atau rencana produksi untuk 

satuan waktu tertentu sekaligus sebagai dasar bagian produksi untuk 

melaksanakan produksi. 

 

2.5  Pengendalian Biaya Produksi 

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

Management yang dialihbahasakan oleh J. Smith, yaitu: 

“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 dipisahkan menurut jenis biaya dan juga menurut 
pertanggungjawaban”. 
 
Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan pengendalian biaya produksi adalah suatu tindakan manajemen 

untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan rencana biaya yang dibuat 

sebelum kegiatan produksi dilaksanakan (standar biaya produksi) dengan biaya 

sesungguhnya yang terjadi dalam proses produksi.  

Pengendalian biaya produksi meliputi tiga elemen, yaitu: 

1. Pengendalian biaya bahan baku 

 Pengendalian biaya bahan baku mencakup penyediaan bahan dengan 

kuantitas dan kualitas yang diperlukan, pada waktu tertentu dan tempat 

yang tepat dalam proses produksi. Bahan yang diperoleh tidak boleh 

berlebihan, jumlahnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara penuh 

dan dipergunakan sesuai rencana. 



 

 

2. Pengendalian biaya tenaga kerja langsung. 

 Dalam pengendalian biaya tenaga kerja langsung yang efektif diperlukan 

pengembangan dan pemeliharaan suatu sikap kerja sama yang baik 

diantara karyawan dan pimpinan. 

3. Pengendalian biaya overhead pabrik 

 Pengendalian biaya overhead pabrik merupakan pengendalian biaya yang 

paling sulit untuk dikendalikan, karena biaya ini terdiri dari bermacam-

macam biaya. 

 

2.5.1  Konsep Pengendalian Biaya Produk 

 Pengendalian adalah suatu usaha untuk mengukur prestasi pelaksanaan 

sesuai dengan rencana, sehingga tujuan perusahaaan dapat tercapai. Pengendalian 

ini harus dikembangkan terus sehingga aktivitas perusahaan yang menyimpang 

dari rencana dapat diketahui dan dapat segera diambil tindakan koreksi atau 

perbaikan, baik yang bersifat penyesuaian terhadap rencana maupun yang bersifat 

perubahan terhadap rencana. 

 

2.5.1.1 Menciptakan Standar 

 Perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengendalian, 

langkah pertama dalam proses pengendalian adalah menyusun rencananya. 

Menurut definisinya, standar ialah kriteria yang sederhana untuk prestasi kerja 

yaitu titik-titik yang terpilih di dalam seluruh program perencanaan untuk 

mengukur prestasi kerja tersebut guna memberikan tanda kepada manajer tentang 

perkembangan yang terjadi dalam perusahaan tanpa perlu mengawasi setiap 

langkah untuk proses pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. 

 Menurut Horngren (2003;253): 

“Standard costing is costing method that trace direct cost to output 
produced by multiplyingthe standard prices or rates by the standard 
quantities of infut allowed for actual output produced and allocated 
indirect cost on the basis of the standard indirect rates times the standard 
quantities of the allocation bases allowed for the actual outputs 
produced”. 

 



 

 

Menurut Hammer yang telah dialihbahasakan oleh Krista (2004;553) 

biaya standar adalah biaya yang sebaiknya dicapai oleh pabrik yang dioperasikan 

secara efisien pada tingkat kapasitas normal, atau biaya yang telah ditentukan. 

sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama 

suatu periode tertentu produk selama suatu periode waktu tersebut”. 

Sedangkan menurut Masiyah Kholmi dan Yuningsih (2003;141): 

“Biaya standar adalah biaya yang ditentukan dimuka yang merupakan 

jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan 

produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu”. 

 
Ada tiga langkah dalam menetapkan standar, yaitu sebagai berikut: 

1. Mempelajari dan menetapkan spesifikasi dan metode produksi. 

2. Penetapan harga bahan dan upah buruh langsung. 

3. Penetapan biaya standar. 

Sistem biaya standar membantu perencanaan dan pengendalian operasi 

serta memberi gambaran yang jelas mengenai dampak dari berbagai keputusan 

manajerial terhadap biaya dan laba. 

 Biaya standar dapat digunakan untuk: 

1. Menetapkan anggaran. 

2. Mengendalikan biaya dan motivasi serta mengukur efisiensi. 

3. Menyederhanakan prosedur penetapan biaya dan mempercepat laporan 

penyajian biaya. 

4. Membebankan biaya ke persediaan bahan, barang dalam proses dan barang 

jadi. 

5. Memberikan dasar bagi penetapan kontrak serta harga jual. 

Standar yang terlalu tinggi atau ringan ataupun terlalu ketat atau berat 

umumnya akan berdampak negatif terhadap motivasi para pekerja. Jika standar 

terlalu ringan, pekerja cenderung akan menetapkan sasarannya pada tingkat yang 

rendah, sehingga mengurangi produktivitas dari yang sesungguhnya dapat dicapai. 

Sebaiknya jika standar terlalu berat, pekerja sadar bahwa standar tersebut tidak 



 

 

mungkin dapat tercapai, akibatnya mereka tidak berupaya untuk mencapai apa 

yang telah ditetapkan dalam standar. 

Jadi standar yang baik adalah standar yang dapat dicapai dalam kondisi 

kerja yang normal. Sehingga akan mendorong motivasi pekerja untuk mencapai 

tingkat aktivitas atau produktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.5.1.2  Membandingkan Realisasi dan Anggaran 

 Pada umumnya realisasi menggambarkan suatu keadaan atau kejadian 

sesungguhya, sedangkan anggaran biaya produksi menggambarkan rencana-

rencana biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. 

Realisasi biaya produksi pada dasarnya sama seperti penjelasan di atas, di 

mana realisasi biaya produksi menggambarkan keadaan atau kejadian 

sesungguhnya dari kegiatan produksi atau menggambarkan jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk membiayai kegiatan produksi dari anggaran atau rencana 

terlebih dahulu ditetapkan. Selain itu realisasi biaya produksi yang berguna untuk 

menilai prestasi suatu perusahaan dan prestasi manajer yang bersangkutan yaitu 

manajer produksi dalam melaksanakan kegiatan produksinya, dimana biaya 

produksi yang digunakan adalah salah satu faktor utama dalam menentukan 

apakah pelaksanaan kegiatan produksi dapat terkendali atau tidak. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya realisasi kita 

dapat mengukur kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan apakah menyimpang 

dari rencana atau tidak dan selanjutnya digunakan untuk menilai prestasi. 

Realisasi dan anggaran yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

 1.  Menganalisa realisasi dan anggaran pada periode sebelumnya. 

 Dengan melihat realisasi dan anggaran periode sebelumnya, maka pihak 

yang bersangkutan harus dapat melakukan tanggung jawabnya untuk lebih 

baik dari periode sebelumnya. 

 2.  Selisih anggaran dan realisasi tidak melebihi batas toleransi penyimpangan. 

  Dengan adanya batas penyimpangan yang ditetapkan akan memberikan 

motivasi kepada bagian yang melaksanakan, untuk melakukan realisasi 



 

 

tersebut dengan sebaik-baiknya dengan melihat batas penyimpangan 

toleransi tersebut. 

Analisa perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukan apakah 

telah terjadi bersifat positif (menguntungkan) atau bersifat negatif (merugikan). 

Angka-angka aktual harus dibandingkan dengan angka-angka yang dianggarkan 

dan alasan adanya penyimpangan diketahui dengan jelas bersama dengan 

penyebabnya. Penyimpangan yang tidak menguntungkan harus dikoreksi dan 

dicari penyebabnya untuk dasar bagi penyusun anggaran dalam merancang 

tindakan koreksi yang diperlukan dan untuk kinerja menyusun anggaran. 

 

2.5.1.3 Tindakan Koreksi oleh Manajemen 

 Dari hasil analisa selisih ini, kemudian dilaporkan kepada manajemen 

yang akan menjadikan dasar penilaian perusahaan dalam mengendalikan biaya 

produksi dan melakukan tindakan koreksi apabila terdapat penyimpangan atau 

selisih yang merugikan. Yang dimaksud dengan penyimpangan adalah perbedaan 

antara biaya standar dan biaya yang sesungguhnya, baik positif atau negatif. 

Dalam hal ini hanya diperhatikan perbedaan negatif. Jika terjadi penyimpangan, 

perlu terlebih dahulu diketahui apakah penyimpangan itu masih dalam batas-batas 

yang diperbolehkan atau sudah melebihi. Jika penyimpangan itu sudah melebihi 

batas yang telah ditetapkan maka perlu dicari penyebabnya serta diikuti dengan 

tindakan perbaikan. 

 Tindakan koreksi manapun yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

1. Pihak manajemen perusahaan melakukan koreksi terhadap                          

penyimpangan yang bernilai negatif. Pihak manajemen perusahaan 

mempunyai kewenangan untuk mencari tahu penyebab terjadinya 

penyimpangan negatif tersebut. 

2.  Pihak manajemen perusahaan melakukan kesepakatan untuk menetapkan 

batas toleransi penyimpangan anggaran. Dengan melihat batas 

penyimpangan anggaran, maka pihak yang melakukan atau yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran realisasinya, 



 

 

mempunyai komitmen bahwa realisasi dalam hal ini realisasi biaya produksi 

sebaiknya tidak melebihi anggaran 

 Pada tiap akhir periode anggaran, dibuat laporan pelaksanaan anggaran 

yang memuat data anggaran pelaksanaanya serta penyimpangannya. Berdasarkan 

hal tersebut, dapat diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Langkah 

berikutnya adalah menentukan tindakan koreksi berupa: 

1. Perubahan standar jika standar sudah tidak sesuai lagi. 

2. Untuk menghargai individu yang mencapai prestasi yang tinggi. 

3. Untuk mengalihkan keterampilan pada pusat tanggung jawab lainnya. 

 

2.5.2  Anggaran Biaya Produksi 

Dalam perencanaan produksi jumlah barang yang harus diproduksi akan 

dipengaruhi oleh volume penjualan yang telah ditentukan dan kebijakan tingkat 

produksi, penggunaan kapasitas produksi dan tingkat persediaan yang diinginkan 

oleh perusahaan. 

Anggaran produksi adalah rencana jumlah produk yang akan dihasilkan 

selama periode tertentu. Menurut Hammer yang telah dialih bahasakan oleh 

Krista (2004;279) menyatakan bahwa: 

“Anggaran produksi adalah suatu daftar yang memuat biaya produksi 
yang digunakan untuk mengidentifikasi biaya bahan baku langsung, biaya 
tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dengan produk serta 
manajer yang bertanggung jawab”. 
 
Anggaran produksi disusun dengan memperhatikan segala kegiatan 

produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah 

disusun. Selain itu anggaran produksi yang merupakan dasar dalam penyusunan 

anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead 

pabrik. 

 



 

 

2.5.2.1 Anggaran Biaya Bahan Baku 

Menurut Ellen Cristina, dkk (2002;74) pengertian anggaran biaya bahan 

baku adalah: 

“Semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih 

terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi 

selama periode yang akan datang”. 

Anggaran biaya bahan baku ini mengungkapkan perkiraan jumlah unit 

bahan baku yang akan dipakai dalam proses produksi, jumlah unit pembelian 

bahan baku langsung dan besarnya biaya bahan baku yang dipakai dalam proses. 

 

2.5.2.2 Anggaran Biaya Tenaga Kerja 

 Menurut Ellen Cristina, dkk (2002;74): 

“Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah suatu perencanaan yang 
terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja 
langsung untuk periode yang akan datang. Anggaran ini meliputi rencana 
tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan 
produk, tarif upah dan waktu (kapan) dikerjakannya”. 
 
Seperti halnya anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja 

langsung dikembangkan dari anggaran produksi. Anggaran biaya produksi adalah 

anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang apa yang akan 

dibagikan kepada tenaga kerja langsung ini, didalamnya meliputi rencana tentang 

jumlah jam (waktu) yang diperlukan untuk menyelesaikan unit yang akan 

diproduksi dan tarif yang akan dibayar kepada para tenaga kerja langsung. 

Yang dijadikan perkembangan dalam menentukan anggaran biaya tenaga 

kerja adalah realisasi pada tahun sebelumnya, disesuaikan dengan rencana 

produksi yang akan dilakukan. Perkiraan biaya tenaga kerja didapat dari perkiraan 

kebutuhan tenaga kerja dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja langsung 

tersebut. 

 

2.5.2.3 Anggaran Overhead Pabrik 

Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang didalamnya 

meliputi rencana tentang jenis biaya overhead pabrik dan waktu biaya overhead 



 

 

tersebut dibebankan. Tidak seperti anggaran bahan baku langsung dan anggaran 

biaya tenaga kerja langsung, anggaran ini tidak dapat ditetapkan berdasarkan 

hubungan input-output. Karena itu untuk penyusunan anggaran biaya overhead 

pabrik sangatlah bergantung pada tingkat aktivitas yang diperkirakan dan 

perilaku-perilaku biaya terhadap tingkat aktivitas. 

Hammer yang telah dialih bahasakan oleh Krista (2004;543) 

mendefinisikan anggaran biaya overhead pabrik sebagai berikut: 

“Suatu anggaran manufaktur yang mengikuti bagan akuntansi, 

mengelompokkan biaya dalam akuntansi sesuai dengan klasifikasi alami 

biaya dan klasifikasi departemental”. 

 

2.6  Produktivitas 

2.6.1  Pengertian Produktivitas 

Produktivitas berkaitan dengan pembuatan output secara efisien dan 

secara spesifik menunjuk pada hubungan antara output (hasil produksi) dan input 

(bahan baku) yang digunakan untuk memproduksi output pada tingkat tertentu. 

Pengertian produktivitas menurut Mulyadi  (2003;255) 

“Produktivitas adalah suatu ukuran yang berhubungan dengan produksi 
keluaran secara efisien dan terutama ditujukan kepada hubungan antara 
keluaran dengan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran 
tersebut. 
 

Produktivitas juga diartikan sebagai: 

a. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. 

b. Perbandingan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang 

dinyatakan dalam satuan-satuan (unit) umum. 

Apabila diungkapkan secara lebih sederhana, maka produktivitas adalah 

perbandingan antara hasil yang didapat (output) dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan (input) yang pada umumnya dinyatakan secara kuantitatif.

 Produktivitas dapat diukur dengan menghitung rasio keluaran terhadap 

masukan yang dirumuskan sebagai berikut: 

 Produktivitas = Keluaran 
     Masukan 



 

 

Dengan demikian, rasio produktivitas sama dengan keluaran dibagi dengan 

masukan. Dimana masukan diekspresikan sebagai biaya. 

Pengukuran produktivitas dalam penelitian ini apabila diformulasikan dapat 

ditulis menjadi: 

 

Produktivitas = Jumlah produksi (ton) X Harga jual (Rp) 
    Total biaya produksi (Rp) 
 

2.6.2  Arti dan Wujud Peningkatan Produktivitas 

 Arti dan wujud peningkatan produktivitas yaitu sebagai berikut: 

1. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) tetap. 

2. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) tetap. 

3. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) tetap, Output (O) tetap. 

4. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) naik, Output (O) tetap, tetapi jumlah 

kenaikan Output lebih besar dari kanaikan Input. 

5. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) turun, tetapi 

jumlah penurunan Output lebih kecil daripada turunnya Output. 

 

2.6.3  Pengukuran Produktivitas 

2.6.3.1 Pengukuran Perubahan Produktivitas dengan Ukuran Produktivitas 

Parsial 

 Menurut Mulyadi (2003:256), pengukuran produktivitas parsial 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Pengukuran produktivitas untuk satu masukan pada suatu saat”. 

 Jika keluaran dan masukan yang digunakan dalam formula tersebut 

dinyatakan dalam kuantitas fisik, maka ratio produktivitas yang dihasilkan berupa 

ukuran produktivitas operational (operational productivity measure). Jika 

digunakan keluaran dan masukan dalam rupiah, ratio produktivitas yang 

dihasilkan berupa ukuran produktivitas keuangan (financial productivity 

measure). 



 

 

Produktivitas parsial sebagai pengukuran kinerja manajer menurut Mulyadi 

dalam buku Akuntansi Manajemen (2003;257) memiliki kelebihan sebagai 

berikut: 

1. Memungkinkan manajer memusatkan usahanya terhadap penggunaan 

masukan tertentu saja. 

2. Memudahkan karyawan operasional menentukan kinerja produktivitasnya. 

3. Untuk kepentingan pengendalian operasional, seringkali standar kinerja 

bersifat jangka pendek, yang diukur dengan membandingkan produktivitas 

parsial batch sekarang dengan batch sebelumnya. 

Namun produktivitas parsial sebagai pengukur kinerja manajer 

mempunyai kelemahan. Suatu penurunan produktivitas masukan yang lain. 

Kompensasi seperti ini seringkali disengaja asalkan biaya secara keseluruhan 

dapat berkurang. Namun, seringkali dilakukan pertukaran (trade-off) kenaikan 

produktivitas suatu masukan dengan diimbangi oleh penurunan produktivitas 

masukan yang lain, dengan akibat dapat merugikan perusahaan. 

 

2.6.3.2 Pengukuran Perubahan Produktivitas dengan Ukuran Produktivitas 

Total 

 Menurut Mulyadi (2003:256), pengukuran produktivitas total 

didefinisikan sebagai berikut: 

 “Pengukuran produktivitas untuk seluruh masukan pada suatu saat”. 

 Pengukuran produktivitas total dapat dilakukan dalam dua kondisi: tanpa 

adanya produktivitas antarmasukan dan dengan memperhitungkan adanya 

pertukaran produktivitas antarmasukan. 

 
2.6.4  Manfaat Pengukuran Produktivitas 

Manfaat pengukuran produktivitas terhadap organisasi atau perusahaan 

menurut Baskhoro Agung Nigroho (2007) (http://www.daneprairie.com) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengukuran produktivitas berguna untuk proses sumber daya baik untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. 



 

 

2. Perusahaan dapat menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

menghasilkan barang dan jasa. 

3. Usaha pengukuran tingkat produktivitas dapat dipakai untuk mengukur 

kembali tujuan ekonomi dan ekonomi perusahaan. 

4. Hasil pengukuran tingkat produktivitas dapat digunakan untuk 

merencanakan target tingkat produktivitas di masa yang akan datang. 

5. Pengukuran produktivitas dapat dipakai untuk membandingkan prestasi 

kerja manapun dalam perusahaan yang sejenis, baik dari sektor industri 

maupun dari sektor nasional. 

6. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari pengukuran produktivitas 

dapat digunakan dalam perencanaan tingkat keuntungan perusahaan. 

7. Strategi untuk meningkatkan produktivitas dapat ditentukan berdasarkan 

perbedaan antara tingkat produktivitas yang direncanakan dan tingkat 

produktivitas yang diukur. 

 

2.7  Pengaruh Pengendalian Biaya Produksi Terhadap Produktivitas   

Produksi 

Setelah dijelaskan di atas mengenai pengendalian biaya produksi dan 

produktivitas produksi dimana dapat diketahui bahwa pengendalian biaya 

produksi adalah suatu tindakan manajemen untuk mencapai tujuan dengan cara 

membandingkan rencana biaya yang dibuat sebelum kegiatan produksi 

dilaksanakan (standar biaya produksi) dengan biaya sesungguhnya yang terjadi 

dalam proses produksi. Dengan begitu dapat diketahui besarnya penyimpangan 

yang terjadi dan manajemen wajib melakukan penyelidikan apa saja yang menjadi 

penyebab penyimpangan tersebut untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap 

pelaksanaan selanjutnya. 

Jika penyimpangan atau selisih yang terjadi masih dalam batas-batas yang 

diperbolehkan atau batas yang ditetapkan perusahaan maka pengendalian biaya 

produksi perusahaan terkendali atau memadai. 

Pengendalian biaya produksi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat produktivitas produksi. Pengendalian biaya produksi 



 

 

tersebut harus dapat mengarahkan pada beberapa tujuan secara terpadu terhadap 

produktivitas produksi. Produktivitas mengukur pada dua aspek yaitu hubungan 

antara masukan dan keluaran. Pengukuran itu mengevaluasi antara masukan 

aktual yang digunakan dengan keluaran aktual yang dihasilkan. 

Pengendalian biaya produksi berpengaruh terhadap jumlah masukan 

(input) yaitu biaya produksi yang terjadi selama produksi. Sedangkan keluaran 

(output) merupakan hasil perkalian jumlah produksi dengan harga jual produk. 

Jumlah produksi sangat dipengaruhi oleh kinerja pabrik dan jumlah jam operasi 

yang tersedia. Harga jual produk dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan 

pasar, dimana jika terdapat pesaing dan produk berlimpah dipasaran maka 

penetapan harga jual produk jangan terlau tinggi. 

Peningkatan produktivitas teknik dapat dicapai melalui penggunaan lebih 

sedikit input (masukan) untuk menghasilkan jumlah output (keluaran) yang sama. 

Atau menghasilkan output lebih banyak dengan input yang kecil. Berikut 

disajikan penjelasan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar2.1 

Pengaruh Pengendalian Biaya Produksi Terhadap Produktivitas Produksi 

 

 

Keterangan: 

• Pengendalian biaya produksi perusahaan terkendali atau memadai, jika 

penyimpangan atau selisih yang terjadi masih dalam batas-batas yang 

diperbolehkan atau batas yang ditetapkan perusahaan. Pengendalian biaya 

produksi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam upaya 

meningkatkan produktivitas produksi yang baik. 
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