
  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Dasar Akuntansi. 

Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang terus berkembang sejalan 

dengan makin meningkatnya kebutuhan informasi keuangan dalam dunia usaha. 

Perkembangan tersebut telah menempatkan akuntansi menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan dunia usaha. 

Berbagai definisi akuntansi yang dikemukakan oleh para ahli atau pihak-

pihak yang terkait dengan perkembangan akuntansi , antara lain sebagai berikut : 

Soemarso S. R (2006:3) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : 

“……proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi 

ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas 

dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.  

  

American Institute of Certificated Public Accountants (AICPA) (2006: 5) 

mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : 

“ Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan 

pengikhtiaran dalam cara yang signifikan dalam satuan mata uang, 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian 

diantaranya, memiliki aspek keuangan dan selanjutnya 

menginterpretasikan hasilnya”. 

Adapun definisi akuntansi menurut A.L. Haryono Jusuf (2008:1) adalah 

sebagai berikut: 

 “Suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan 

penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi” 

Berdasarkan perkembangan zaman, Akuntansi bukan lagi merupakan 

suatu metode pencatatan dan penggolongan transaksi-transaksi akan tetapi 

pengertian akuntansi sekarang lebih sempit yaitu, akuntansi lebih merupakan 



  

suatu sistem informasi yang digunakan para pemakai ilmu akuntansi untuk 

membantu pekerjaan mereka dalam mencatat dan mengelompokan akun-akun 

untuk dibuat dan disusun menjadi laporan keuangan. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

pengertian akuntansi mengandung 3 ( tiga ) unsur pokok yaitu : 

1. Merupakan proses pengukuran dan pengkomunikasian data 

keuangan. 

2. Berhubungan dengan suatu satuan ekonomi tertentu . 

3. Ditunjukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 

pertimbangan didalam pengambilan keputusan. 

 

Untuk memenuhi ketiga pokok pengertian akuntansi di atas diperlukan 

pedoman umum sebagai dasar acuan dalam praktek akuntansi keuangan. Pedoman 

umum tersebut dalam bahasa akuntansi yang lazim disebut prinsip-prinsip 

akuntansi. 

Prinsip dalam akuntansi mempunyai pengertian akuntansi yang berbeda 

dengan prinsip dalam ilmu alam atau matematika. Istilah prinsip disini tidak 

diartikan sebagai kebenaran dasar atau suatu aksioma dalam akuntansi. Prinsip 

akuntansi merupakan pedoman umum yang bersifat konsep, ketentuan, prosedur, 

metode dan tekhnik akuntansi yang dapat digunakan oleh suatu badan usaha 

dalam melaporkan kegiatan ekonominya. 

Dalam penyusunannya, prinsip akuntansi didasarkan pada anggapan atau 

sering disebut konsep dasar. Konsep dasar ini merupakan suatu hasil pemikiran 

dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada dan yang akan menimbulkan 

praktek akuntansi untuk menjamin tercapainya tujuan pelaporan keuangan. 

Konsep dasar ini banyak sekali diungkapkan oleh para ahli dalam berbagai 

kepustakaan dengan istilah yang berbeda-beda, akan tetapi pada umumnya mereka 

memiliki maksud yang sama.  

Pengembangan dari dalil, konsep teoritis, dan prinsip akuntansi selalu 

menjadi salah satu tugas yang paling menantang dalam akuntansi. Kurangnya 

terminologi yang akurat, yang telah diakui oleh kebanyakan ahli teori, telah 



  

memperburuk masalah. Littleton (2006:269) mengacu pada masalah ini,  

menyatakan bahwa : 

“ Setiap buku biasanya berisi campuran dari aksioma, konvensi, 

generalisasi, metode, aturan, dalil, praktik, prosedur, prinsip, dan standar. 

Istilah-istilah ini tidak mungkin seluruhnya bersifat sinonim”.  

Kebingungan seperti itu dapat dihindari dengan cara mempertimbangkan 

perumusan dari struktur teori akuntansi sebagai suatu proses deduktif dan 

interaktif, di mana tujuan dari akuntansi menyediakan dasar baik untuk dalil 

maupun konsep teoritis di mana tekhnik tersebut diturunkan. 

Ahmad Riahi dan Belkaoui (2006:270-292) mendefinisikan mengenai 

dalil-dalil, konsep teoritis, dan prinsip akuntansi sebagai berikut : 

Dalil-dalil Akuntansi. 

1. Dalil Entitas 

Akuntansi mengukur hasil dari operasi entitas tertentu, yang terpisah 

dan berbeda dari pemilik entitas tersebut. Dalil entitas menganggap 

bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan 

berbeda dari pemiliknya dan dari perusahaan lainnya. 

2. Dalil Kelansungan Usaha. 

Dalil kelansungan usaha menganggap bahwa entitas bisnis akan 

melanjutkan operasinya cukup lama untuk merealisasikan proyek, 

komitmen dan aktivitasnya yang berkelanjutan. 

3. Dalil Unit Pengukuran 

Dalil unit pengukuran menganggap bahwa akuntansi adalah proses 

pengukuran dan pengkomunikasian aktivitas perusahaan yang dapat 

diukur dalam satuan mata uang. 

4. Dalil Periode Akuntansi. 

Dalil periode akuntansi menganggap bahwa laporan keuangan yang 

menggambarkan perubahan kekayaan dalam perusahaan sebaiknya 

diungkapkan secara periodik. 

 

 



  

 Konsep Teoritis dari Akuntansi. 

1. Teori Kepemilikan  

Teori kepemilikan entitas adalah:  

 “agen, perwakilan, dan pengaturan di mana wirausahawan individual 

atau pemegang saham beroperasi.” Sudut pandang dari kelompok 

pemilik sebagai pusat kepentingan dicerminkan dalam cara-cara 

dimana catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun”. 

2. Teori Entitas. 

Teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan 

berbeda dari mereka yang menyediakan modal bagi entitas tersebut. 

3. Teori Dana. 

Dalam teori dana, dasar akuntansi bukanlah pemilik maupun entitas 

melainkan sekelompok aktiva dan kewajiban serta pembatasan yang 

terkait, yang disebut dana yang mengatur penggunaan aktiva tersebut. 

 

 Dari konsep-konsep dasar sebagaimana telah dikemukakan di atas, penulis 

akan membahas beberapa prinsip dasar yang erat hubungannya dengan 

pembahasan dalam skripsi ini, antara lain : 

1. Specific Separate Entity (Kesatuan Akuntansi). 

Dalam konsep ini, aktivitas perusahaan dipandang sebagai suatu kesatuan 

usaha yang berdiri sendiri, dan terpisah dari pemiliknya serta kesatuan usaha 

lainnya. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemilik atau 

pemegang saham. Dengan anggapan seperti ini, transaksi-transaksi perusahaan 

dapat dipisahkan dari transaksi-transaksi pemilik, dan semua pencatatan dan 

laporan difokuskan pada perusahaan dan aktivitasnya. 

Dengan maksud yang sama, dalam Standar Akuntansi Keuangan 

dinyatakan bahwa informasi akuntansi mempunyai hubungan dengan kesatuan 

atau entitas yang membatasi ruang lingkup kepentingan. Dalam akuntansi 

keuangan, perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dari 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan. Adanya 

pemisahan ini merupakan faktor utama yang dijadikan pertimbangan untuk 



  

membebankan pada kesatuan ekonomi tersebut kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, dalam hal ini, batas kesatuan atau entitas akuntansi tidak harus 

sama dengan batas hukumnya (Legal Entity Consept). Sebagai contoh, perusahaan 

induk dan perusahaan anak merupakan entitas hukum tersendiri, tetapi 

penggabungan aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut untuk tujuan dan 

pelaporan tidaklah merupakan penyimpangan dari konsep entitas ekonomi. 

 

2. Going Concern (Kesinambungan). 

Suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus melanjutkan usahanya dan 

tidak akan dibubarkan, kecuali bila ada bukti sebaliknya. Walaupun para akuntan 

tidak percaya bahwa suatu perusahaan tidak akan pernah berakhir, mereka 

beranggapan bahwa perusahaan akan berdiri dalam waktu yang cukup lama untuk 

memenuhi tujuan komitmennya. Asumsi ini memberikan dukungan yang kuat 

untuk penyajian aktiva berdasarkan harga perolehannya dan bukan atas dasar nilai 

kontan atau nilai aktiva yang dapat direalisasikan pada saat likuidasi. 

Pengalaman juga menunjukan bahwa pada umumnya perusahaan 

mempunyai tingkat kelansungan hidup yang cukup lama. Perusahaan tidak 

didirikan untuk usaha-usaha yang berjangka pendek dan segera dilikuidasi  setelah 

hasil yang diinginkan tercapai. Jadi kemungkinan perusahaan akan bubar setiap 

saat tidak dapat dijadikan sebagai dasar bekerjanya akuntansi, meskipun ada 

kemungkinan akuntan kadang-kadang diminta untuk melaporkan keadaan 

perusahaan yang mendekati  likuidasi atau pembubaran. 

Contoh yang jelas dianutnya konsep kesinambungan ini adalah dalam 

pelaporan aktiva tetap, aktiva dicatat menurut harga perolehannya dan disusutkan 

dengan cara yang sistematis tanpa adanya petunjuk mengenai nilai yang dapat 

direalisasi pada saat pelaporan. 

 

 

 

 



  

3. Periodicity ( Periode Akuntansi ). 

Suatu gambaran yang lengkap dan tepat mengenai tingkat kesuksesan 

suatu perusahaan hanya dapat diketahui pada saat perusahaan tersebut 

menghentikan usahanya dan mencairkan seluruh hartanya menjadi kas. Akan 

tetapi, banyak keputusan yang bertalian dengan perusahaan harus diambil oleh 

pimpinan maupun pihak lainnya selama berlansungnya kegiatan perusahaan. 

Pengambilan keputusan tersebut tidak dapat menunggu sampai saat perusahaan 

dihentikan, karena aktivitas ekonomi perusahaan dipecah kedalam periode-

periode tertentu ( periodik ). Dengan penyajian laporan keuangan secara periodik 

diharapkan hal tersebut akan membantu pihak yang berkepentingan di dalam 

pengambilan keputusan. Dalam membagi operasi perusahaan yang berlansung 

secara berkesinambungan ke dalam periode waktu yang terpisah, para akuntan 

harus menentukan hubungan dari setiap transaksi atau kegiatan usaha dengan 

periode akuntansinya yang spesifik. Semakin pendek periode waktunya, semakin 

sulit untuk menentukan nilai pendapatan bersih yang wajar untuk periode tersebut. 

 

4.  Revenue Recognition ( Pengakuan Pendapatan ). 

Pada umumnya pendapatan diakui pada saat : 

1. Realisasi atau dapat direalisasi ( realized atau realizable ). 

2. Terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa (earned). 

Prinsip pengakuan pendapatan tersebut, sering disebut prinsip “Revenue 

Recognition”. Saat pengakuan pendapatan merupakan penentuan yang sangat 

kritis, mengingat kesalahan dalam penentuan ini akan berakibat pada kelayakan 

laba periodik. Pendapatan direalisasi saat barang atau jasa dipertukarkan dengan 

kas atau klaim atas kas. Pendapatan dapat direalisasi saat aktiva yang diterima 

atau dimiliki siap untuk ditukar ke dalam bentuk kas atau klaim atas kas. 

Sedangkan asset siap diubah menjadi kas, jika asset tersebut dapat dijual atau 

dipertukarkan di suatu pasar aktif dengan harga yang dapat ditentukan, tanpa 

adanya tambahan biaya (cost). Sedangkan pendapatan dianggap telah diterima 

atau diakui sebagai pendapatan perusahaan, jika perusahaan telah melakukan 



  

segala hal yang perlu dilakukannya untuk memperoleh hak untuk menerima 

keuntungan dalam bentuk pendapatan. 

Cara yang paling tepat yang sesuai dengan deskripsi di atas adalah 

pengakuan pendapatan pada saat penjualan dilakukan, yaitu sebesar harga jualnya. 

Namun ada perkecualian atas ketentuan ini, karena kadang kala prinsip dasar di 

atas sukar diterapkan. Perkecualian ini yaitu pengakuan pendapatan dengan 

pendekatan, persentase penyelesaian, saat produk selesai dan saat kas diterima. 

Pengakuan pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian biasanya 

terjadi dalam kontrak pembangunan jangka panjang. Pengakuan pendapatan 

dilakukan secara periodik berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan 

walaupun pemindahan kepemilikan (transfer of ownership) belum terjadi. 

Pendapatan dapat diakui saat produksi selesai, yaitu jika harga jual telah 

pasti serta tersedia pasar yang telah siap menampung produk tersebut tanpa 

mengeluarkan tambahan biaya yang signifikan. Misalnya dalam penambangan 

emas atau perak. Sedangkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima hanya 

mungkin jika jumlah pendapatan pada saat penjualan tidak dapat ditentukan 

karena adanya ketidakpastian dalam pengumpulannya serta meliputi jangka waktu 

yang cukup lama. Contohnya pengakuan pendapatan untuk penjualan secara 

angsuran. 

Dengan demikian terdapat dua hal yang penting dalam pengakuan 

pendapatan, yaitu proses pembentukan pendapatan dan proses realisasi 

pendapatan. Kedua hal tersebut harus dipenuhi untuk dapat menentukan 

pendapatan. Jika salah satu proses belum tercapai, maka pendapatan belum dapat 

diakui. 

 

5. Matching Principle ( Penetapan Beban dan Pendapatan ). 

Cost atau biaya merupakan alat pengukur yang akan menunjukan berapa 

pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk dapat menghasilkan suatu produk. 

Sedangkan pendapatan merupakan pengukur hasil yang menunjukan berapa hasil 

yang diperoleh sebagai imbalan terhadap penyerahan produk yang telah kita 

produksi tersebut. 



  

Penandingan pendapatan dan biaya dilakukan untuk menentukan laba yang  

tepat dan objektif, dimana pendapatan akan dikurangi dengan biaya yang 

dianggap telah menghasilkan pendapatan tersebut. laba mencerminkan efektifitas 

manajemen dan merupakan informasi yang penting bagi pihak yang 

berkepentingan, khususnya mereka yang menyediakan modal. 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan dinyatakan bahwa penentuan laba 

periodik dan posisi keuangan dilakukan berdasarkan metode akrual, yaitu 

dikaitkan dengan pengukuran aktiva dan kewajiban serta perubahannya pada saat 

terjadinya, bukan hanya sekedar pencatatan penerimaan uang. Pendapatan 

dihitung sesuai denga prinsip realisasi, yaitu pada saat transaksi pertukaran telah 

terjadi. Prinsip pengakuan pendapatan tidak terlepas dari penetapan beban. 

Pembebanan biaya sedapat mungkin dihubungkan dengan pendapatan dan 

dilaporkan dalam periode diakuinya pendapatan, namun untuk biaya tertentu 

meskipun tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan, pelaporan dilakukan 

dalam periode terjadinya beban, karena beban tersebut memberikan manfaat untuk 

periode berjalan. 

 

6. Consistency (Taat Asas) 

Jika suatu kesatuan akuntansi menerapkan perlakuan akuntansi yang sama 

dari periode ke periode terhadap kejadian atau transaksi akuntansi yang serupa, 

hal tersebut berarti bahwa perusahaan itu telah menerapkan standar akuntansinya 

secara konsisten. Dengan diterapkannya prinsip konsistensi ini, laporan keuangan 

perusahaan dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena 

kesemuanya disusun berdasarkan prinsip, metode, standar, atau praktek yang 

sama. Hal ini penting untuk menunjukan posisi keuangan pada suatu saat tertentu, 

dan hasil kegiatan perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Namun 

bukan berarti  perusahaan tidak boleh mengubah metode akuntansinya. Perubahan 

ini haruslah merupakan perbaikan atas metode yang lalu. Selain itu jika terjadi 

pergantian prinsip, standar, metode atau praktek akuntansi, maka perubahan 

tersebut harus diungkapkan (disclosure) dalam laporan keuangan periode 

terjadinya perubahan tersebut. 



  

7. Coservatism   

Dalam mengambil keputusan, seorang akuntan akan menggunakan teori-

teori akuntansi dan modifikasinya untuk membantu proses pengambilan 

keputusan tersebut. Jika pendekatan ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, 

maka ia akan cenderung untuk menggunakan konsep koservatif, yaitu pemilihan 

alternatif yang paling tidak menyebabkan aktiva dan pendapatan dicatat terlalu 

besar (overstated). 

Namun demikian dalam prakteknya pengertian konservatif sering diartikan 

sebaliknya, yaitu melaporkan aktiva dan pendapatan terlalu rendah (understated). 

Konservatif juga mengandung pengertian bahwa biaya harus diakui sedini 

mungkin. Oleh karena itu perhitungan pendapatan biasanya menghasilkan angka 

yang terendah diantara alternatif yang ada. Dan untuk pelaporan keuangan sifat 

pesimis adalah lebih baik daripada sifat optimis. 

 

 8. Industry Practices (praktek-praktek Khusus dalam Industri). 

Konsep ini membenarkan suatu prinsip atau prosedur akuntansi secara 

berbeda untuk industri-industri yang memiliki sifat dan karakteristik yang khas. 

Misalnya pada industri pertanian, pelayanan untuk umum dan sebagainya. 

 

2.2 Biaya 

Untuk mengelola suatu perusahaan diperlukan informasi biaya yang 

sistematik dan komparatif. Informasi ini membantu manajemen untuk dapat 

menetapkan sasaran laba perusahaan di masa yang akan datang. Menetapkan 

target departemen menuju pencapaian sasaran akhir, mengevaluasi keefektifan 

rencana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu akan sangat penting bagi 

manajemen untuk mengetahui pengertian , objek serta penggolongan biaya secara 

lebih mendalam. 

 

 

 

 



  

2.2.1 Pengertian Biaya 

Charles T. Horngren (2003:30), menerangkan pengertian biaya sebagai 

berikut : 

“ As resource sacrificed or achieve a specific objective. A cost (such as 

direct materials or advertising) is usually measured as monetary amount 

that must be paid to acquaire good services. An actual cost is the cost 

incurred (historical cost) as distinguished from a budgeted (or forecosted) 

cost”. 

 

AICPA (American Institute Certified Public Accountant) (2003:11) 

menyebutkan definisi biaya sebagai berikut : 

“ Pengurangan pada aktiva netto sebagai akibat dari dipergunakannya jasa-

jasa ekonomi untuk menciptakan penghasilan”. 

 

Hansen dan Mousen (2004:40) mendefinisikan biaya sebagai berikut : 

” Biaya adalah kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat 

ini atau dimasa yang akan datang pada organisasi”. 

 

Drs. Mursyidi, SE., M.Si. (2008:14) mendefinisikan biaya sebagai berikut: 

” Biaya diartikan sebagai pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau 

harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang dapat dibebankan pada 

saat ini maupun pada saat yang akan datang. Pada saat akan atau telah 

melakukan sesuatu kegiatan untuk tujuan tertentu, misalnya akan membuat 

barang atau bepergian atau menyelesaikan suatu kegiatan pelayanan tentu 

akan mengeluarkan uang dan meggunakan alat atau benda lain yang 

dimilkinya. Uang atau alat baik yang akan atau telah digunakan untuk 

kegiatan tersebut dikategorikan sebagai biaya. Biaya yang akan 

dikeluarkan disebut anggaran (budget). Sedangkan Beban adalah biaya 

yang telah terjadi yang dikurangkan dari penghasilan atau dibebankan dari 

periode yang bersangkutan, dimana pengorbanan terjadi. Untuk ini dapat 

berupa uang yang telah dikeluarkan atau harta/fasilitas yang telah 

digunakan dalam rangka memperoleh pendapat . 

 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian 

biaya sebagai adalah suatu pengorbanan ekonomi berupa kas atau ekuivalennya, 

diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang untuk tercapainya 



  

tujuan perusahaan. Pengertian biaya juga harus dibedakan dengan pengertian 

beban, biaya dapat yang sudah maupun yang telah terjadi, sedangkan beban biaya 

yang sudah terjadi dan tujuannya hanyalah untuk mendapat pendapat . 

 

2.2.2. Klasifikasi Biaya  

Pembagian biaya dapat dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam 

perusahaan industri baik yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak 

lansung, Yaitu berhubungan dengan : 

1. Produk 

2. Volume produksi. 

3. Departemen Manufaktur. 

4. Periode Akuntansi. 

Biaya juga dapat diklasifikasikan dalam hubungannya dengan operasi 

perusahaan, yaitu biaya operasional (biaya penjualan dan biaya administrasi 

umum) dan biaya non operasional, artinya biaya yang telah dikeluarkan dan 

diperhitungkan namun tidak mempunyai hubungan lansung dengan usaha pokok 

perusahaan, misalnya biaya bunga untuk perusahaan industri manufaktur. Biaya 

juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tercapinya tujuan atau kesempatan. 

1. Biaya dalam hubungannya dengan Produk. 

Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya 

yang sifatnya berhubungan lansung (direct cost) dengan suatu produk yang 

dihasilkan, dan biaya yang mempunyai hubungan tidak lansung (indirect cost) 

dengan suatu produk. Biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu 

produk disebut biaya produksi. Sedangkan biaya yang mempunyai hubungan tidak 

langsung dengan suatu produk dikenal dengan nama beban komersial. Biaya 

produksi pada dasarnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan baku langsung, 

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Gabungan biaya produksi 

langsung dengan biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama, yaitu biaya 

yang lansung membentuk produk jadi. Gabungan antara biaya tenaga kerja 

lansung dengan biaya overhead disebut biaya konversi, yaitu biaya yang 

mengubah bahan baku menjadi produk jadi. 



  

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat secara langsung 

merubah bahan baku menjadi suatu produk dan pembebanan biayanya dapat 

ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan 

Biaya overhead pabrik dapat terdiri dari biaya bahan baku tidak langsung, 

tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya produksi yang tidak dapat 

dibebankan secara langsung pada suatu produk selain biaya bahan baku langsung 

dan biaya tenaga kerja lansung. 

Biaya komersial ,seharusnya disebut beban komersial dapat 

diklasifikasikan dalam dua jenis sesuai dengan fungsi dalam perusahaan yaitu 

beban pemasaran dan beban administrasi umum. Beban pemasaran adalah semua 

jenis beban yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penjualan produk, 

sedangkan beban dministrasi umum adalah semua jenis beban yang berhubungan 

dengan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. 

 Biaya produksi dilaporkan dalam laporan laba rugi di bawah pos harga 

pokok penjualan, dengan kata lain biaya produksi merupakan salah satu unsur dari 

harga pokok penjualan. Sedangkan biaya komersil dilaporkan dalam laporan laba 

rugi dibawah pos biaya operasional, biaya komersil ini langsung dibebankan pada 

periode terjadinya atau pada periode diperhitungkan ,sehingga langsung 

dipertandingkan dengan pendapatan. 

 

2. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. 

Biaya dapat diklasifikasikan atas dasar perubahan yang terjadi pada 

volume produksi atau produk yang terjual, yaitu dibagi menjadi biaya variabel dan 

biaya tetap. 

Biaya variabel mempunyai karakteristik antara lain: 

• Secara total biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan volume 

produksi. 

• Biaya per unit (satuan) relatif tetap. 

• Dapat ditelusuri ke setiap produk yang dihasilkan. 

• Dapat dikendalikan oleh tingkat manjemen yang paling bawah, bahkan 

oleh tingkat operasioanal. 



  

Semua bahan baku lansung dan tenaga kerja lansung adalah biaya variabel 

sedangkan biaya overhead yang variabel antara lain: 

• Supplies (perlengkapan) 

• Bahan bakar. 

• Biaya penerimaan barang. 

• Royalty. 

• Biaya lembur. 

• Biaya telepon. 

Biaya tetap mempunyai karakteristik antara lain: 

• Secara total biaya ini tetap pada tingkat volume produksi tertentu. 

• Biaya per unit selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi 

atau jumlah produk yang dihasilkan. 

• Pengakuan biaya didasarkan pada kebijaksanaan manajemen atau metode 

alokasi biaya. 

• Tanggung jawab pengendalian terletak pada tingkat manejemen tertentu. 

 

Untuk tujuan analisis biaya , pada umumnya biaya hanya dibagi menjadi 

dua yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Analsis tersebut antara lain sebagai 

berikut : 

1. Penentuan biaya overhead pabrik, dan analisis selisih. 

2. Penyajian anggaran fleksibel dan analisis selisih. 

3. Analisis konstribusi margin. 

4. Analisis break even point  

5. Analisis biaya diferensial 

6. Analisis maksimalisasi laba, dan minimalisasi biaya 

7. Analisis anggaran modal. 

 

3. Biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. 

Biaya yang terjadi ada yang dibebankan pada periode terjadinya, dan ada 

yang dialokasikan ke beberapa periode berikutnya. Dalam hubungannya dengan 

periode pembebanan ini (periode akuntansi) , biaya dapat diklasifikasikan menjadi  



  

pengeluaran modal, dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah 

pengeluaran yang dikapitalisir, artinya pengeluaran yang ditangguhkan 

pembebanannya. Pengeluaran ini adalah apa yang disebut dengan harga pokok 

yang membentuk atau dianggap sebagai aktiva. Pengeluaran modal akan 

dibebankan terhadap penghasilan pada beberapa periode akuntansi melalui 

alokasi, sedangkan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran lansung dianggap 

sebagai beban mengurangi pendapatan pada periode akkuntansi dimana 

pengeluaran tersebut terjadi. 

Suatu pengeluaran dapat dinyatakan sebagai pengeluaran modal atau 

pengeluaran pendapatan tergantung pada: 

1. Kebijakan Manajemen. 

2. Nilai pengeluaran, apakah relatif besar atau kecil. 

3. mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau tidak. 

Pengeluaran untuk memperoleh aktiva yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi dapat dinyatakan sebagai pengeluaran 

pendapatan, karena nilainya relatif kecil, misalnya pengeluaran untuk membeli 

penggaris, dan bisa saja pengeluaran menurut pihak lain material, namun 

berdasarkan kebijakan manajemen bahwa suatu pengeluaran tertentu yang 

memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dinyatakan sebagai 

revenue expenditure.  

4. Biaya dalam hubungannya dengan objek yang dibiayai. 

Klasifikasi biaya ini tidak terbatas jumlahnya karena jenis biaya 

disesuaikan dengan objek (tempat, kegiatan, benda, atau sifat) yang dibayar.  

5. Biaya dalam hubungannya dengan aktivitas. 

Klasifikasi biaya ini dihubungkan dengan jenis kegiatan yang 

menimbulkan biaya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka perhitungan biaya 

berdasarkan aktivitas . Dalam satu jalur produksi terdapat beberapa aktivitas 

misalnya: persiapan produksi, pemotongan, peleburan, percetakan, perakitan, 

penyelesaian, pengepakan, dan pengapalan, maka jenis-jenis biaya akan 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas tersebut 

 



  

2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

2.3.1 Pengertian CSR 

Istilah Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu pada tanggung 

jawab sektor bisnis dalam kaitannya dengan semua pihak yang terlibat, 

mempengaruhi dan terkena dampak dari sebuah kegiatan bisnis . Meski tujuan 

utamanya adalah menghasilkan keuntungan, sebuah perusahaan tidak dapat 

dilepaskan dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena, pertama, pendiri dan 

pemilik sebuah perusahaan adalah individu dari bagian masyarakat, eksekutif 

pengelola serta karyawannya adalah individu-invidu anggota masyarakat. Kedua, 

tujuan menghasilkan keuntungan tidak mungkin tercapai tanpa adanya masyarakat 

yang menjadi pasar dari produknya. Karena sebuah kegiatan bisnis tidak dapat 

terlepas dari masyarakat, kegiatan bisnis sudah pasti membawa dampak bagi 

masyarakat dan elemen-elemen yang ada di dalamnya serta lingkungan tempat 

hidup masyarakat. 

Tanggung jawab masyarakat mencakup tiga hal, yang dikenal dengan 

istilah Triple Bottom Line. Yang dapat juga dimengerti sebagai tiga dimensi 

tanggung jawab. Tiga dimensi tanggung jawab ini adalah dimensi ekonomis, 

sosial dan lingkuangan. Dimensi ekonomi terkait dengan tujuan tradisional bisnis, 

menghasilkan keuntungan dan kekayaan bagi pemilikinya yaitu pemegang saham. 

Dimensi sosial berasal dari aspek sosial dari kegiatan bisnis, berkaitan dengan 

pembangunan ekonomi masyarakat secara umum, peningkatan kualitas hidup 

pekerja dan keluarganya serta masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. 

Dimensi lingkungan berkenaan dengan pemeliharaan lingkungan yang sehat dan 

adanya jaminan akan kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan tidak hanya 

dikenakan pada kegiatan produksi, misalnya pembuangan limbah produksi, tetapi 

juga pada perolehan bahan baku akibat penggunaan produk yang dihasilkan. 

Maka dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan, tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan 

dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada 

masyarakat dan lingkungan hidupnya. Dengan tetap menjaga agar dampak-



  

dampak tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merugikan bagi para 

stake holdersnya. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang 

diambil diambil dari perusahaan yang menyangkut kegiatan bisnisnya. 

Berbagai usaha dilakukan untuk mencari pengertian dan definisi dari 

Corporate Social Responsibility (CSR) secara lengkap. Di bawah ini penulis 

mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai definisi CSR. 

Pengertian CSR sendiri menurut The World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) (2008:28) adalah : 

“ Keterpanggilan dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, 

keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-komuniti setempat (lokal) 

dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas 

kehidupan”. 

 

International Finance Corporation (2008:28)  menyebutkan bahwa : 

”Corporate social responsibility is the commitment of businesses to 

contribute to sustainable economic development by working with 

employees, their families, the local community and society at large to 

improve their lives in ways that are good for business and for delopment”. 

 

 Savio Wermasubun (2008:1) mengatakan bahwa: 

” Istilah corporate responsibility mengacu pada tangung jawab sektor 

bisnis dalam kaitannya dengan semua pihak yang terlibat, mempengaruhi 

dan terkena dampak dari sebuah kegiatan bisnis. Meski tujuan utamanya 

adalah menghasilkan keuntungan, sebuah perusahaan tidak dapat 

dilepaskan dari masyarakat”. 

 

Feby Indirani (2008:1) mengatakan bahwa: 

” CSR adalah pilihan yang dilandasi kesadaran dari perusahaan. Dalam 

berbisnis, ia tak hanya memiliki kewajiban kepada shareholders 

(pemegang saham). Ia juga harus memenuhi harapan para stakeholders 

(pemangku kepentingan) ”. 

 

Undang-undang PT No 40 Tahun 2007 pasal satu butir tiga (2007:2) 

menyatakan bahwa: 

” Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 



  

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya”. 

 

UU PT No 40 Tahun 2007 pasal 74 (2007:37) menyebutkan : 

(1). Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan.   

 

(2). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat satu merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.    

 

(3). Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat satu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Beberapa definisi CSR di bawah ini menunjukkan keragaman pengertian 

CSR menurut berbagai organisasi, antara lain sebagai berikut: 

1. World Business Council for Sustainable Development 

CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk 

berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, 

seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta 

komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. 

2. International Finance Corporation 

CSR adalah komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan 

karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk 

meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis 

maupun pembangunan.  

3. Institute of Chartered Accountants, England and Wales 

Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi 

dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan 

nilai bagi para pemegang saham (shareholders) mereka.  



  

4. Canadian Government 

Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke 

dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi 

perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab 

untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.  

5. European Commission 

Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian 

terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam 

interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) 

berdasarkan prinsip kesukarelaan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat 

bahwa basis penerapan CSR adalah kesukarelaan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

6. CSR Asia 

Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan 

prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam 

kepentingan para stakeholders.  

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR merupakan 

suatu komitmen perusahaan berupa tanggung jawab sosial terhadap lingkungan 

yang terkena dampak dari kegiatan bisnis perusahaan. Meskipun bentuknya 

bersifat  voluntary, akan tetapi pada era global saat ini, CSR merupakan sesuatu 

yang mau tidak mau harus dilakukan perusahaan. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang mengharuskan CSR dilakukan. 

1. Faktor Eksternal. 

 Berupa keharusan-keharusan sosial. Hal tersebut berhubungan dengan 

keseimbangan eksternal sebagai aspek pokok good corporate governance, karena 

ada tuntutan masyarakat terhadap perusahaan yang sifatnya ekonomis, tuntutan itu 

yang kadang-kadang dari sudut pandang tidak sesuai dengan kepentingan bisnis 

perusahaan. 

 



  

2. Faktor Internal. 

 Berkaitan dengan bagaimana perusahaan bersumber dari perilaku pribadi 

mengelola internal drivers lain melakukan CSR berkaitan dengan peluang bisnis, 

yaitu CSR. 

 

2.3.3 Aspek-aspek CSR. 

1.  Profit (Laba) 

 Dari segi ekonomi perusahaan tidak dapat melakukan sesuatu jika tidak 

ada profit, perusahaan tidak boleh menyikapi hal tersebut sebagai beban tetapi 

sebagai tantangan untuk meningkatkan mutu perusahaan. Banyak bukti 

menunjukan bahwa perusahaan yang melakukan CSR ternyata tidak mengalami 

kerugian. 

2.  People (Masyarakat sosial). 

Tidak hanya komunitas yang ada disekitarnya, CSR juga harus melibatkan 

karyawan, konsumen, suplayer, dan sebagainya. Pada intinya, perusahaan harus 

memperhatikan lingkungan, yakni tempat dimana perusahaan melakukan proses 

produksinya. 

3.  Mengubah paradigma. 

CSR harus menjadi satu dengan perusahaan. Maka, perusahaan tidak 

selalu mementingkan Laba atau profit. British Bankir’s dalam bab Guidance on 

Corporate Social Responsibility Management and Reporting for the Financial 

Services Sector (2008:15) menyebutkan: 

“ Penerapan CSR akan berdaya guna bagi perusahaan apabila aspek-

aspek seperti komitmen organisasi perusahaan pada semua level, 

perubahan budaya dan perilaku dalam perusahaan, kejelasan tujuan, 

proses managemen dan kinerja implementasi CSR, serta dukungan 

sumber daya finansial dan nonfinansial terpenuhi”. 

 

William Swope dari Intel Corporation (2008:15) dalam pertemuan Forum 

CSR Asia Pasifik di HO Chi Minh City, Vietnam, tahun lalu mengungkapkan : 

“ Melalui CSR , perusahaan dapat berbuat lebih banyak dari pada individu. 

Karenanya, penekanan pada pentingnya kewargaan perusahaan (corporate 

citizenship) dan pelaksanaan bisnis dengan baik (doing business well) 

sangat diperlukan” 



  

2.3.4 Aspek-aspek untuk menilai CSR. 

1. Organization of Governance. 

Dari suatu organisasi atau perusahaan apapun dalam melakukan 

kegiatannya governance atau tidak   

2. Label practisess. 

Yakni bagaimana praktik ketenagakerjaan di perusahaan tersebut, apakah 

perusahaan membayar gaji dibawah upah minimum atau tidak. 

3.  Consummer issue. 

Bagaimana perusahaan dalam melakukan treatment terhadap 

konsumennya. 

4. fair Operating practisess. 

Yaitu bagaimana perusahaan atau organisasi dalam melakukan operasi 

kegiatan usahanya itu fair atau tidak. 

5. Human risk (hak asasi). 

Misalnya perusahaan tambang dalam melakukan eksplorasinya dan dalam 

membuka lahan melanggar hak asasi atau tidak. 

6. Lingkungan 

7. Community Development. 

 

2.3.5 Isu CSR mencakup 5 (lima) komponen 

1. Hak Azazi Manusia (HAM) 

Bagaimana perusahaan menyikapi masalah HAM dan strategi serta 

kebijakan apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya 

pelanggran HAM di perusahaan yang bersangkutan. 

2. Tenaga kerja. 

Bagaiamana kondisi tenaga kerja di supply chain atau dipabrik milik 

sendiri mulai dari sistem penggajian, kesejahteraan hari tur dan keselamatan kerja, 

peningkatan keterampilan dan profesionalisme karyawan, sampai pada soal 

pengunaan tenaga kerja dibawah umur. 

 

 



  

3. Lingkungan Hidup. 

Bagaimana strategi dan kebijakan yang berhubungan dengan masalah 

lingkungan hidup. Bagaimana perusahaan mengatasi dampak ligkungan atas 

produk dan jasa mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada masalah buangan 

limbah , serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi dan 

distribusi produk. 

4. Sosial Masyarakat. 

Bagaimana strategi dan kebijakan dalam bidang sosial dan pengembangan 

masyarakat setempat (community development), serta dampak operasi perusahaan 

terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. 

5. Dampak Produk dan Jasa Terhadap Pelanggan. 

Apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa 

produk dan jasa bebas dari dampak negatif seperti, menggangu kesehatan, 

mengancam keamanan, dan produk terlarang. 

Dari 5 (lima) komponen tersebut dapat kita ketahui bahwa cakupan CSR 

cukuplah luas, bukan hanya terbatas pada masalah sosial semata seperti, 

sumbangan untuk panti jompo, donor darah, sumbangan bencana alam, atau 

bantuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.     

 

2.3.6 Pelaporan CSR. 

Undang-undang PT No 40 Tahun 2007 pasal 66 (2007:32) menyatakan 

bahwa : 

” Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan termasuk 

dalam laporan tahunan yang harus disampaikan oleh direksi kepada RUPS 

setelah ditelaah oleh dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 

6 (enam) bulan setelah tahun buku persero berakhir”. 

 

Pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksanaan mengenai bentuk 

laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan , tetapi ISRA 2008 

telah menggunakan kriteria penilaian yang merujuk pada rerangka Global 

Reporting Initiative (GRI) –Sustainbility Reporting Guidelines versi 3.0. 



  

Sustainability Reporting Guidelines berisi, Reporting Principles, Reporting 

Guidance, dan standar disclosure . 

 

2.3.7 Langkah-langkah yang harus diambil perusahaan untuk membangun 

program CSR yang seimbang bagi stakeholdersnya. 

1. Perusahaan harus menetukan visi CSR-nya. Visi CSR ini merupakan 

tujuan pencapaian jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan dalam 

kurun waktu lebih dari lima tahun. 

2. Setelah menentukan visi CSR-nya, perusahaan harus membuat misi-misi 

yang harus dijalankan untuk mencapai misi tersebut. Misi-misi ini 

mencakup pernyataan-pernyataan  yang ingin perusahaan jalankan untuk 

mensejahterakan masing-masing stakeholdernya. 

3. Masing-masing pernyataan misi tersebut diturunkan lagi menjadi program-

program yang memiliki target pencapaian kuantitatif agar nudah terukur 

tingkat keberhasilannya. 

4. Masing-masing program tersebut diturunkan lagi menjadi kegiatan-

kegiatan yang mendukung tujuan besar program tersebut. Kegiatan-

kegiatan ini juga harus memiliki target kuantitatif agar tingkat 

keberhasilannya mudah untuk diukur 

Dengan kerangka program CSR yang terencana, maka perusahaan dapat 

lebih fokus dan memiliki acuan dalam menerapkan program CSR yang 

diusungnya. Selain itu keseimbangan sasaran perusahaan dapat tercapai, sehingga 

sinergi antara perusahaan dan stakeholdernya untuk mendukung operasi 

perusahaan yang merupakan tujuan utama perusahaan dapat tercapai.    

 

2.3.8 ISO 26000. 

Pembentukan ISO 26000 diawali ketika pada tahun 2001 badan 

Internasional Organization for Standardization (ISO) meminta ISO on 

Consummer Policy (COPOLCO) merundingkan penyusunan standar Corporate 

Social Responsibility. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan 

COPOLCO mengenai pembentukan Strategy Advisory Group on Social 



  

Responsibility pada tahun 2002. pada bulan juni 2004 diadakan pre-conference 

dan conference bagi negara-negara berkembang, dan pada bulan Oktober 2004 

New York Item Proposal (NWIP) diedarkan kepada seluruh Negara anggota, 

kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara 

menyatakan setuju, sedangkan 4 (empat) negara tidak. Dalam perkembangannya, 

dari CSR menjadi SR atau Social Responsibility  disebabkan pedoman ISO 26000 

diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi. 

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab social (SR) sebagai tanggung jawab 

suatu organisasi atas dampak keputusan dari aktivitasya terhadap masyarakat dan 

lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan 

pembangunan berkelanjutan dan kesejateraan masyarakat, memperhatikan 

kepentingan dari para stakeholders, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten 

dengan norma –norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, 

meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa. 

Prinsip –prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi 

pelaksanan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan 

dan kegiatan tanggung jawab social menurut ISO 26000 meliputi: 

1. Kepatuhan kepada hukum 

2. Menghormati instrument/badan-badan Internasional  

3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya 

4. Akuntabilitas 

5. Transparansi. 

6. Perilaku yang beretika 

7. Melakukan tindakan pencegahan 

8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia 

 

 

 

 

 

 



  

2.4 Laba 

 

2.4.1 Pengertian Laba. 

Laba atau Profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha, 

walaupun tidak semua perusahaan menjadikan laba (profit) sebagai tujuan 

utamanya, tetapi akan mempertahankan usahanya memerlukan laba (profit). Laba 

(profit) merupakan suatu pos dasar penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki 

banyak kegunaan dalam berbagai konteks. Laba dipandang sebagai suatu dasar 

bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pedoman investasi, pengambilan keputusan 

dan prediksi 

Laba dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi 

murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil 

penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan 

penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara 

itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan 

dengan biaya produksi. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal 

pendefinisian biaya 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004: 273), laba menurut konsep 

akuntansi adalah : 

“Laba akuntansi itu adalah perbedaaan antara revenue yang direalisasi 

yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut”.  

Laba dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam ekuitas pemilik 

yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang menguntungkan, sedangkan 

penurunan dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang 

tidak menguntungkan disebut rugi. Banyak orang mengaitkan laba dengan 

kelebihan pendapatan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. 

 

 



  

PSAK (2007:25.2) mengatakan mengatakan : 

” Semua unsur pendapatan dan beban diakui dalam suatu periode harus 

tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk periode tersebut 

kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku mensyarakat atau 

memperbolehkan sebaliknya. 

 

Pengertian laba menurut PSAK (2004:25) adalah sebagai berikut : 

”Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu 

perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu 

perusahaan, terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil 

keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu 

perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga seringkali 

digunakan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas 

di masa yang akan datang, informasi tentang kemungkinan perubahan 

kinerja juga penting dalam hal ini” . 

 

Definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan 

merupakan kelebihan pendapatan (surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan 

dengan mengaitkan antara pendapatan (revenue) dengan beban terkait dalam suatu 

periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan). Laba seringkali 

digunakan sebagai indikator prestasi manajemen dan merupakan penunjuk untuk 

melakukan investasi.  

Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba rugi terdiri dari 

beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Laba Kotor, merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok 

penjualan. 

b. Laba operasi, merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk ke rencana 

perusahaan, kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam ekonomi 

yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun tersebut. 

c. Laba sebelum Pajak, merupakan laba operasi ditambah hasil-hasil dan 

dikurangi biaya-biaya di luar operasi normal perusahaan. Bagi pihak-pihak 

tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini merupakan bagian terpenting 

karena menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. 



  

d. Laba sesudah Pajak/ Laba Bersih, merupakan laba sebelum pajak 

dikurangi dengan pajak. Hasil operasi suatu perusahaan umumnya 

dirangkum dalam suatu bagan utama, yaitu laba bersih. Tetapi walaupun 

demikian, laba bersih ini belum dianggap ringkas, oleh karena itu, 

digunakan indikator lainnya yang lebih ringkas yaitu Earning Per Share 

2.5  Hubungan serta Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility 

(variabel independen) Terhadap Tingkat Laba Perusahaan (variabel 

dependen). 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tentu saja berusaha untuk 

mencapai tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk mencapai laba sebesar- 

besarnya, beberapa perusahaan dalam kegiatan operasi usahanya, tidak 

mempedulikan lingkungan sekitarnya, namun tidak semua perusahaan melakukan 

tindakan hal itu, beberapa perusahaan sadar akan dampak yang terjadi terhadap 

lingkungan tempat mereka menjalankan operasi perusahaannya, maka dari itu 

timbul suatu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para stakeholders. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang kini lebih kita kenal dengan 

Corporate Social Responsibility adalah kesadaran unit bisnis untuk turut 

berkonstribusi terhadap segala sesuatu yang terkait dan terkena dampak dari 

kegiatan bisnis perusahaan. 

Dalam menjalankan program CSR, perusahaan membutuhkan dana dan 

biaya untuk melaksanakannya, seperti yang telah kita ketahui, bahwa halnya biaya 

itu merupakan salah unsur dalam mengurangi pendapatan dan modal perusahaan, 

akan tetapi tidak semua biaya selalu berdampak negatif terhadap laba perusahaan, 

contohnya biaya pemasaran yang dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan, akan tetapi CSR bukanlah suatu alat pemasaran karena CSR 

merupakan kesadaraan unit bisnis terhadap para stakeholdersnya dan sifatnya 

lebih menjurus ke voluntary. 

Besar kecilnya program CSR yang diusung perusahaan tergantung pada 

biaya yang dialokasian oleh perusahaan terhadap program tersebut, semakin besar 

biaya yang dikeluarkan semakin besar pula program CSR yang akan dilaksanakan. 



  

Image perusahaan merupakan hal yang sangat penting, karena dapat 

menimbulkan reaksi positif dari pasar maupun masyarakat sekitarnya, dan hal ini 

akan membawa dampak positif terhadap perusahaan, walaupun CSR bukan 

merupakan alat pemasaran perusahaan, akan tetapi CSR dapat membawa citra 

perusahaan ke arah yang positif dan itu merupakan hal yang baik bagi perusahaan. 

Hal yang diharapkan dari penulis adalah bahwa dengan terciptanya good 

corporate image melalui program CSR yang diusung perusahaan dapat 

meningkatkan tingkat laba perusahaan, dan yang harus kita ingat bahwa CSR 

bukanlah alat public relation dan marketing perusahaan, apabila citra perusahaan 

membaik melalui CSR, hal tersebut hanyalah konsekuensi dari apa yang telah 

perusahaan perbuat. Dan CSR bukan satu-satunya alat untuk meningkatkan 

kinerja keuangan dan memperoleh nama baik suatu perusahaan, maka dari itu 

penulis tertarik meneliti sejauh mana hubungan antara biaya CSR yang 

dikeluarkan atau telah dialokasikan dan yang telah dilaksanakan dengan tingkat 

laba yang dihasilkan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


