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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pengertian Biaya 

 

  Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur 

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan tertentu (Mulyadi, 2000: 8). Dalam arti sempit biaya dapat diartikan 

sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva (Mulyadi, 2000: 

10). 

  Biaya adalah pengorbanan ekonomi yang dibuat untuk memperoleh 

barang atau jasa. Biaya adalah aliran keluar pemakaian lain aktiva atau timbulnya 

utang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari 

penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan 

lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.  

  Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang 

jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Fungsi utama 

akuntansi biaya adalah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, 

baik biaya yang telah maupun yang akan terjadi. Informasi yang dihasilkan 

berguna bagi manajemen sebagai alat kontrol atas kegiatan yang telah dilakukan 

dan bermanfaat untuk membuat rencana di masa mendatang (Soemarso, 2004: 8). 

  Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan 

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

tertentu, serta penafsiran terhadapnya (Mulyadi, 2000: 6). Obyek kegiatan 

akuntansi biaya adalah biaya.Umumnya akuntansi biaya yang diterapkan dalam 

perusahaan manufaktur lebih kompleks bila dibandingkan dengan yang 

diterapkan pada perusahaan jasa.Salah satu tujuan akuntansi biaya adalah untuk 

menentukan harga pokok produk. Dalam menghitung biaya produksi, akuntansi 

biaya harus mengikuti proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. 
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  Di dalam akuntansi biaya terdapat tiga tujuan pokok. Menurut Mulyadi 

(2000), tiga tujuan pokok itu adalah Penentuan harga pokok produk Untuk 

memenuhi tujuan penentuan harga pokok produk, akuntansi biaya mencatat, 

menggolongkan, meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. 

Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang terjadi di masa lalu 

atau historis. 

 Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang 

sesungguhnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk.Jika biaya 

yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi bertugas untuk membantu apakah 

pengeluaran biaya sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya tersebut. 

Pengambilan keputusan khusus Akuntansi untuk pengambilan keputusan 

khusus menyajikan biaya masa yang akan datang (future cost). Untuk memenuhi 

kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan, akuntansi biaya 

mengembangkan konsep informasi biaya untuk pengambilan keputusan seperti: 

biaya kesempatan (oportunity cost), biaya hipotesis (hypothetical cost), biaya 

tambahan (incremental cost), biaya terhindarkan (avoidable cost), dan 

pendapatan yang hilang (forgone revenue). 

Sedangkan menurut (Suwardjono, 2003: 14) mendefinisikan akuntansi 

biaya yaitu bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi 

keuangan memfokuskan pada kegiatan mengakumulasikan informasi keuangan 

historis sebagai dasar membuat laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan 

pihak eksternal maupun internal (Van derbeck, 2005: 2). 

Akuntansi manajemen memfokuskan baik data keuangan maupun non 

keuangan, historis maupun estimasi yang dibutuhkan manajemen untuk 

menjalankan operasional perusahaan dan melakukan perencanaan jangka 

panjang. 

Akuntansi biaya memfokuskan pada kegiatan setiap tahap pengolahan 

bahan bakuyang memerlukan pengorbanan sumber ekonomi, sehingga akuntansi 

biaya digunakan untuk mencatat setiap sumber ekonomi yang dikorbankan dalam 

setiap tahap pengolahan tersebut untuk menghasilkan informasi biaya produksi 

yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk (Suwardjono, 2003: 20). Tujuan 
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dari klasifikasi biaya adalah perencanaan laba melalui penganggaran, 

pengawasan biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban, membantu dalam 

menetapkan harga jual dan kebijakan harga dan penilaian laba tahunan atau 

berkala termasuk penilaian persediaan. 

Dalam penentuan harga pokok per unit dan total produk ada beberapa 

prosedur yang harus dirancang.Ada beberapa keputusan penting dalam 

pemasaran yang dapat dipengaruhi oleh informasi biaya per unit.Adapun 

keputusan-keputusan penting tersebut adalah sebagai berikut ini (Van Derbeck, 

2005: 4). 

Penentuan harga jual produk 

Penghitungan biaya produksi pabrik per unit membantu dalam 

menetapkan harga jual.Hal ini harusnya lebih tinggi untuk menutupi biaya 

produksi barang, pembayaran biaya pemasaran dan administrasi, dan dalam 

pemberian laba. 

Mengatasi persaingan 

Jika suatu produk dijual dengan harga yang lebih rendah oleh pesaing 

maka rincian informasi biaya per unit dapat digunakan secara efektif untuk 

menentukan masalah yang dapat diatasi dengan penurunan harga jual atau 

eliminasi barang. 

Penawaran 

Dalam hal ini penting untuk penetapan harga dengan cara kontrak atau 

tender. Suatu analisis biaya produksi per unit yang berhubungan dengan proses 

produksi satu produk tertentu penting dalam menentukan harga penawaran.  

Penganalisaan keuntungan 

Manajemen dapat menentukan jumlah laba dari masing-masing produk 

dan kemungkinan untuk mengeliminasi produk yang kurang menguntungkan 

dengan informasi biaya per unit. 
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2.2 Penggolongan Biaya 

Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. 

Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak 

dicapai dengan penggolongan tersebut Mulyadi (2009: 13-17), menggolongkan 

biaya menjadi 5 golongan besar yaitu. 

Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran 

Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran yaitu cara penggolongan 

nama objek pengeluaran berdasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek 

pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan 

dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. 

Penggolongan biaya menurut fungsipokok 

Penggolongan biaya menurut fungsi pokok 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. 

Biaya Produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya bahan baku, 

biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan baik langsung maupun tidak langsung 

yang berhubungan dengan proses produksi. Biaya produksi secara garis besar 

dibagi menjadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. 

Biaya pemasaran merupakan biaya biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Yang termasuk ke dalam biaya 

pemasaran adalah biaya iklan, biaya promosi. 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya yang 

termasuk ke dalam biaya ini adalah biaya gaji karyawan. 

Penggolongan biaya menurut hubungan. 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu. 
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Biaya langsung (Direct cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya 

karena adanya sesuatu yang di biayai. Biaya langsung dapat dengan mudah 

diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya produk langsung terdiri dari 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan 

oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan 

produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead 

pabrik. 

Menurut Mulyadi (2009: 18) Ada beberapa jenis penggolongan biaya 

dalam Penggolongan biaya menurut perlakuan dan hubungannya dengan 

perubahan volume aktivitas, beberapa penggolongan tersebut terdiri dari. 

Biaya Variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung. Biaya Semivariabel adalah Biaya yang berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung 

unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya Semifixed adalah Biaya yang 

tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang 

konstan pada volume produksi tertentu.Biaya tetap adalah Biaya yang jumlah 

totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contohnya adalah gaji 

direktur produksi. 

Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaat. 

Jika dilihat menurut jangka waktu manfaatnya biaya dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian, diantaranya adalah. 

Pengeluaran modal (capital Expenditures) 

Biaya ini mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh 

pembelian aktivatetap. 

Pengeluaran pendapatan (revenue Expenditures) 

Biaya ini hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya 

pengeluaran tersebut. Contohnya adalahbiaya telepon, biaya iklan. 
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Kholmi & Yuningsih (2009:19-24) menjelaskan bahwa biaya digolongkan 

menjadi 4 golongan besar, 4 golongan tersebut diantaranya adalah. 

Umum (general) 

Biaya bila dikaitkan dengan aktivitas perusahaan terbagi menjadi dua 

yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi terdiri dari tiga 

unsur biaya yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya 

pabrik tidak langsung (biaya overhead pabrik), sedangkan biaya non produksi 

meliputi biayapemasaran (marketing cost) dan biaya administrasi dan umum 

(administration and general cost). 

Biaya bila dikaitkan dengan waktu pembebanan terbagi menjadi dua yaitu 

pengeluaran modal (capital expenditure) dan pengeluaran pendapatan (revenue 

expenditure). Pengeluaran modal yaitu pengorbanan sumber daya ekonomi 

perusahaan (cost) yang dapat dinikmati lebih dari 1 periode akuntansi. Sedangkan 

pengeluaran pendapatan merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi 

perusahaan yang dapat dinikmati manfaatnya dalam periode akuntansi, dimana 

biaya tersebut terjadi. 

Biaya bila dikaitkan dengan departemen dibagi menjadi dua yaitu 

departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi merupakan 

kegiatan suatu departemen dimana biaya yang telah dikonsumsi (dikeluarkan) 

untuk menghasilkan suatu produk dibebankan langsung kepada hasil produksi 

dan tidak dialokasikan lebih lanjut kepada departemen lain, sedangkan 

departemen jasa merupakan suatu unit bagian yang tidak langsung terlibat dalam 

proses produksi, sehingga biaya yang telah dikeluarkan dialokasikan kepada 

departemen yang telah menikmati jasanya. 

Penentuan laba (income measurement) 

Dalam penentuan laba ada beberapa metode biaya yaitu. 

Biaya penuh (Full costing )merupakan semua elemen biaya produksi 

diperhitungkan sebagai harga pokok produksi. Dalam biaya penuh terdapat dua 

kelompok biaya yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak  

 

 



 
 

11 
 

Langsung (Indirect cost). 

Biaya Variabel (Variable costing) merupakan penentuan harga pokok 

produk yang hanya dihitung biaya produksi variabelnya saja, sedangkan biaya 

tetap diakui sebagai biaya periode. 

Perencanaan dan Pengendalian (Planning &Control ) 

Biaya bila dikaitkan dengan perilaku biaya, volume, dan aktivitas 

perusahaan terbagi menjadi dua yaitu sebagai perencanaan (planning) dan 

sebagai pengendalian (Control) sehingga biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan dapat direncanakan terlebih dahulu dan akan dikendalikan oleh 

sebuah departemen sehingga pengeluarannya tidak melebihi standar yang telah 

ditetapkan. 

Pengambilan Keputusan (Decision Making) 

Biaya bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan terdiri dari. 

a. Biaya Relevan (relevant Cost) 

Merupakan biaya yang relevan atau berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan. 

b. Biaya Tidak Relevan (Irrelevant Cost) 

Merupakan biaya yang kurang relevan atau tidak berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan. 

2.3 Biaya Produksi 

2.3.1 Pengertian biaya produksi 

Ada beberapa pengertian biaya produksi menurut beberapa para ahli, 

diantaranya adalah menurut (Miller 2000:295) mengatakan bahwa biaya produksi 

adalah biaya yang dikeluarkan saat perusahaan memproduksi suatu komoditi. 

Menurut (Susanto 2000: 314) mengatakan bahwa biaya produksi adalah sejumlah 

uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah input yaitu secara akuntansi 

sama dengan jumlah uang keluar yang tercatat. 

Sedangkan menurut (Sukirno 1999: 8) mengatakan bahwaBiaya produksi 

adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh 

factor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk 
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menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Jadi 

berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya produksi 

adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap dijual. 

2.3.2. Unsur-Unsur Biaya Produksi 

 Unsur-unsur biaya produksi terbagi menjadi 3 unsur, seperti yang di 

jelaskan oleh Mulyadi, yang menyatakan bahwa unsur-unsur biaya produksi 

terdiri dari 3 unsur yaitu. 

1. Biaya Bahan Baku 

 Biaya bahan baku adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk 

penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode yang akan 

datang. (Munandar, 2000:119) 

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi, bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat 

diperoleh dari pembelian lokal, impor atau dari pengolahan sendiri. Didalam 

memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah 

harga beli bahan baku saja, tetapi juga mngeluarkan biaya-biaya pembelian, 

pergudangan, dan biaya-biaya perolahan lain. Timbul masalah unsur biaya apa 

saja yang diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli.  

Dalam transaksi pembelian bahan baku melibatkan bagian-bagian 

produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan asuransi. Dokumen 

sumber dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian bahan 

bakuyang terdiri dari prosedur permintaan pembelian lain, prosedur order 

pembelian, prosedur penerimaan barang digudang dan prosedur pencatatan utang. 

a. Prosedur Penerimaan Pembelian Bahan Baku 

Jika persedian bahan baku yang ada digudang sudah mencapai tingkat 

minimum pemesanan kembali, bagian gudang kemudian membuat surat 

permintaanpembelian untuk dikirim untuk dikirim ke bagian pembelian. 

 

 



 
 

13 
 

b. Prosedur Order Pembelian 

 Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan 

pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian 

pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para 

pemasok, yang berisi permintaan informasi harga dan syarat-syarat 

pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Setelah pemasok yang 

dianggap baik dipilih, bagian pembelian kemudian membuat surat order 

pembelian untuk dikirim kepada pemasok yang dipilih. 

c. Prosedur Penerimaan Bahan Baku  

Pemasok mengirim bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat 

order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan bertugas menerima 

barang, memcocokan kualitas, kuantitas, jenis serta spesifikasi bahan baku 

yang diterima sesuai dengan surat order pembelian pembelian. 

d. Prosedur Pencatatan Penerimaan Bahan Baku di Bagian Gudang  

Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok 

ke bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan 

mencatat jumlah bahan baku dalam kartu gudang. Kartu gudang ini 

digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi tiap-tiap barang 

digudang. 

Jadi yang dimaksud dengan biaya bahan baku ini adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat pembelian bahan baku dan biaya 

lain-lain yang berkaitan dengan bahan baku.  

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja merupakan usaha fisik ayau mental yang dikeluarkan 

karyawan untuk mengolah produk.Biaya tenaga kerja adalah harga yang 

dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja tersebut. 

Biaya tenaga kerja langsung merupakan upah yang akan dibayarkan 

kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. (Munandar, 

2000:143) 
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 Biaya tenaga kerja langsung adalah salah satu unsur dari harga pokok 

produk karena itu biaya tenaga kerja diperlukan dalam penentuan harga pokok 

produk per unit. 

Sifat-sifat tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut : 

a. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja langsung berhubungan secara 

langsung dengan tingkat kegiatan produksi. 

b. Umumnya tenaga jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya 

langsung dapat berhubungan dengan produk akhir (terutama dalam 

penentuan harga pokok). 

Dalam kegiatan tenaga kerja ada beberapa penggolongan yang dapat 

dilakukan, penggolongan kegiatan tenaga tersebut diantaranya adalah. 

Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahan. 

Organisasi perusahaan manufaktur terbagi dalam tiga fungsi pokok yaitu 

produksi, pemesaran, dan administrasi. Berikut ini diberikan beberapa contoh 

biaya tenaga kerja yang termasuk dalam tiga golongan tersebut: 

1) Biaya tenaga kerja produksi  

 Gaji karyawan, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur 

karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer pabrik, dan lain-lain. 

2) Biaya tenaga kerja pemasaran 

 Upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, 

biaya komisi pramuniaga, gaji manajer pemasaran dan lain-lain. 

3) Biaya tenaga kerja administrasi dan umum 

 Gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji 

karyawan secretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, 

biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan 

karyawan bagian sekretariat. 

Penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. 

  Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan 

sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut.Tenaga 

kerja yang bekerja di departemen-departemen non produksi digolongkan pula 

menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka.Dengan demikian biaya 
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tenaga kerja di departemen non produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga 

kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja personalia, dan lain-lain.Penggolongan 

semacam ini dilakukan untuk memudahkan pengendalian terhadap biaya-biaya 

tenaga kerja yang terjadi dalm tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. 

Penggolongan menurut pekerjaannya. 

  Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat 

pekerjaannya.Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenega kerja 

digolongkan sebagai operator, mandor dan penyelia. Dengan demikian biaya 

tenega kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor dan upah 

penyelia. 

Penggolongan menurut hubungan dengan produk. 

Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga 

kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.Biaya tenaga kerja langsung 

adalah sumua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk 

jadi, yang jasanya dapat diusul secara langsung pada produk dan upahnya 

merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. 

Upah tenaga kerja dapat dibagi kedalam tida golongan besar yaitu: 

1) Gaji dan upah  

2) Premi lembur 

3) Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. 

3. Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

 Biaya overhead pabrik merupakan beban biaya pabrik tidak langsung 

selama periode yang akan datang. (Munandar, 2000:157). Biaya Overhead Pabrik 

dapat dapat digolongkan dengan tiga cara penggolonagan, yaitu. 

Penggolongan anggaran biaya overhead pabrik menurut sifatnya. 

Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya 

overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya han baku dan biaya tenaga 

kerja langsung. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya adalah 

sebagai beriku: 

1. Biaya bahan penolong 

2. Biaya refarasi dan pemeliharaan 
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3. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

4. Biaya yang timbul sebagi penilaian terhadap aktiva tetap 

5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

6. Biaya overhead lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang 

tunai. 

Penggolongan anggaran biaya overhead pabrik menurut prilakunya dalam 

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang tidak 

berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan, seperti gaji, tunjangan 

perusahaan, transport, penyusutan, pajak dan asuransi. 

Biaya overhead pabrik variable adalah biaya overhead pabrik yang 

berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, seperti nahan pembantu, 

listrik, air dan gas, bahan bakar, pemeliharaan dan perbaikan mesin. 

Biaya overhead pabrik semivariabel adalah biaya overhead yang berubah 

tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

Penggolongan anggaran biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan 

departemen. 

Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead 

pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati 

oleh departemen tersebut. 

Biaya overhead tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik 

yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. 

2.4 Biaya Non Produksi 

Dengan semakin tajamnya persaingan dan perkembangan teknologi yang 

semakin pesat mengakibatkan kegiatan dan biaya non produksi menjadi semakin 

penting pula, sehingga manajemen berkepentingan untuk mengendalikan dan 

memerlukan informasi kegiatan dan biaya non produksi. Pada umumnya, biaya 

non produksi digolongkan sesuai dengan penggolongan fungsi atau kegiatan non 

produksi, Harnanto (1992 : 24) menyatakan pengolongan biaya tersebut 

digolongkan ke dalam : 
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1. Biaya Pemasaran 

Biaya Pemesanan adalah meliputi semua biaya dalam rangka melaksanakan 

kegiatan pemasaran atau kegiatan untuk menjual barang dan jasa perusahaan 

kepada para pembeli sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas, 

meliputi : 

a. Biaya untuk Menimbulkan Pesanan 

b. Biaya fungsi promosi dan advertensi. 

c. Biaya fungsi penjualan. 

2. Biaya Administrasi dan Umum 

Meliputi semua biaya dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi dan 

umum yaitu biaya perencanaan, penentuan strategi dan kebijaksanaan, 

pengarahan, dan pengendalian kegiatan agar berdaya guna dan berhasil guna, 

meliputi : 

a. Biaya direksi dan staf. 

b. Biaya fungsi akuntansi. 

c. Biaya fungsi keuangan. 

d. Biaya fungsi personalia. 

e. Biaya fungsi humas dan keamanan. 

f. Biaya fungsi administrasi dan umum lainnya. 

3. Biaya Finansial 

Biaya Finansial adalah semua biaya dalam rangka melaksanakan fungsi 

finansial maksudnya fungsi pemenuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan, 

misalnya : 

a. Biaya bunga. 

b. Biaya penerbitan obligasi. 

c. Biaya finansial lain. 
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2.5 Pengumpulan Biaya (Cost accumulation) 

 Bagi perusahaan perdagangan (R. Soemita Adikusumah 2001: 177) 

mengemukakan bahwa penjualan merupakan kegiatan utama, oleh karena itu, 

sistem pengumpulan biaya produksi yang diterapkan oleh perusahaan harus 

ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat terperinci. 

Semua biaya-biaya selama dalam proses produksi harus teliti dan 

dikumpulan untuk dilakukan pencatatan.Semua pengeluaran biaya-biaya selama 

proses produksi harus dianggap sebagai keperluan lain yang harus diperiksa 

sedemikian rupa sehingga kemungkinan pemborosan biaya produksi dikurangi 

sampai seminimun mungkin.Pencatatan dan pengelompokan harus 

diklasifikasikan biaya, agar kelak perhitungan dalam proses produksi dapat 

diketahui melalui pembukuan dengan tepat. 

 Pengendalian biaya yang sesuai dengan tujuan harus dilakukan terhadap 

unsur-unsur biaya, sehingga biaya yang telah dianggarkan digunakan seefisien 

mungkin, karena efisien dapat meningkatkan keuntungan. 

 Untuk mencapai pengumpulan biaya produksi, maka perlu organisasi 

yang baik didalam sistem pengumpulan biaya produksi barang agar terdapat 

pengendalian intern yang baik dalam proses produksi sebaiknya diadakan 

pemisahan fungsi antara lain. 

Bagian pesanan 

Pelaksanaan bahan baku bagi perusahaan kecil dipegang satu orang saja, 

sedangkan bagi perusahaan besar dipegang oleh satu bagian produksi yang 

melibatkan beberapa personal fungsi dari bagian adalah : 

a. Mengawasi semua pesanan yang diterima 

b. Memeriksa surat pesanan yang diterima dari langganan dan melengkapi 

yang masih kurang. 

c. Jika pesanan barang, harus diminta persetujuan dari bagian gudang. 

d. Menentukan tanggal pengiriman, membuat surat perintah pengiriman serta 

tembusan-tembusannya. 

e. Membuat catatan pesanan yang dikirim dan pesanan yang      

sudah diperhitungkan. 
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f. Melakukan hubungan dengan pembelian, apakah barang yang diterima 

sudah cocok dengan pesanan masih ada yang perlu dikemukakan. 

Bagian gudang 

  Bagian gudang ini berarti melibatkan bagian pesanan di mana setiap 

pengiriman barang yang dijual dengan pesanan harus mendapat persetujuan dari 

bagian gudang dan membuat catatan atau kartu piutang setiap langganan tentang 

identitas pembeli, jumlah order dan jangka waktu pembayaran. Faktur penjualan 

yang dibuat oleh bagian pesanan dan surat perintah pengiriman di kirim ke 

bagian pesanan untuk mendapat persetujuan atau penolakan. Jika ada persetujuan 

maka faktur penjualan dan surat perintah pengiriman diberikan kepada bagian 

pengiriman, kemudian barang tersebut di kirim kepada yang bersangkutan.  

Pengklasifikasian biaya-biaya 

  Mencatat sejumlah pengeluaran yang biasanya harus dilengkapi dengan 

data dan pos-pos pengeluaran, misalnya pembelian barang dan jenis-jenis biaya 

lainnya.Biaya-biaya yang telah dicatat itu dikirim pada bagian-bagian yang 

memerlukan terlebih dahulu lalu diperiksa kebenaran tulisan dan perhitungannya.           

 Di dalam pelaksanaan fungsi pengumpulan biaya pada umumnya 

dilaksanakan oleh bagian pesanan dan organisasi administrasi serta dipengaruhi 

oleh sistem penjualan yang dilakukan misalnya sistem penjualan kredit, tunai dan 

sebagainya.Cara-cara yang biasa dipakai di dalam sistem pengumpulan biaya, 

sebagai berikut. 

1. Pemisahan antara 

 a. Mencatat pengaluaran 

Pencatatan pertama-tama dilakukan oleh petugas bagian pengeluaran yang 

membuat faktur penjualan. Faktur ini sedikitnyas dibuat rangkap 4 (empat) yang 

pertama (asli) untuk pembelian, lembar ke 2 dikirim ke bagian penyerahan 

barang, lembar ke 3 dikirim ke pemegang buku tambahan piutang dan lembar ke 

4 ditahan untuk arsip. 

  Jika pembeli akan mengambil sendiri barang yang dibeli nya, maka faktur 

dibawa ke kasir dan jumlah uang yang tertera di situ dibayar. Kasir akan 

menghitung uang, mencap faktur pada pembeli jika ditambah kwitansi. Faktur 
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yang telah dicap oleh si pembeli dibawa ke bagian penyerahan barang dan 

dikeluarkan dengan barang yang telah diserahkan lembaran kedua.      

 Jika pembeli tidak mengambil sendiri barang yang dibeli, maka sesudah ia 

membayar kepada kasir dan diberi kwitansi, pembeli akan mendapat surat 

perintah pengeluaran atau delivery order(DO). Satu tembusan delivery order(DO) 

dikirim kepada seksi gudang dan menerima barang-barang yang dinyatakan 

dalam delivery order(DO) tersebut. 

 b. Penyerahkan barang         

 Bagian ini bertanggungjawab terhadap kehancuran distribusi barang 

kepada langganan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh bagian 

pengeluaran. Penyerahan barang sering terjadi secara langsung dari gudang 

dengan memakai delivery order(DO) dan bisa juga secara tidak langsung yaitu 

dengan pengiriman barang ke rumah langganan. 

c. Menerima uang 

 Barang yang berada di bawah koordinasi bagian keuangan, atas 

persetuajun pimpinan perusahaan dan bertugas sebagai berikut :           

1. Mencatat semua penerimaan uang, baik tunai, cek, maupun bilyet giro 

dalam suatu daftar. 

2.Daftar penerimaan diserahkan kepada pemegang buku harian dan 

pemegang buku tambahan piutang. 

3. Uang tunai, cek dan giro yang diterima diserahkan kepada kasir dan 

disetor ke bank seluruhnya, selambat-lambatnya ke esokan harinya. 

4. Harus ada pemisahan antara kasir dan petugas yang memegang buku 

tambahan piutang dan hutang.      

2. Penjualan secara kredit  

 Pada penjualan kredit ini maka setiap kali nilai kredit, pembeli harus 

dinilai. Buku piutang harus setiap bulan dibandingkan dengan perkiraan piutang 

di buku besar. 

Pengawasan intern atas piutang meliputi : 

a. Pembagian tugas antara lain :      

1. Penerimaan pesanan 
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2. Petugas yang harus menyetujui penjualan kredit 

3. Petugas yang harus mengirim barang 

4. Petugas yang mencatat buku tambahan piutang 

5. Petugas yang menerima uang. 

6. Petugas yang bagian arsip.  

b.Pembayaran mengenai faktur-faktur yang tertentu. 

c. Setiap bulan secara periodik dikirim daftar saldo pada para piutangPengukuran.  

Biaya(Cost Measurement) 

Terdapat dua pendapat yang berbeda atas masalah pengukuran 

biaya.Pendapat pertama bertitik tolak dari anggapan bahwa pengukuran besarnya 

biaya harus didasarkan atas nilai barang dan jasa yang digunakan dalam operasi 

perusahaan. Pendapat kedua menekankan pada pelaporan arus kas perusahaan, 

menganjurkan bahwa biaya harus diukur berdasarkan transaksi yang dilakukan 

perusahaan (Mulyadi 2000 : 14-15). 

 Pada dasarnya tujuan pengukuran biaya untuk mengukur jumlah barang 

dan jasa yang digunakan dalam upaya menghasilkan pendapatan, kemudian 

diklasifikasikan barang mana yang akan dibebankan pada periode yang akan 

dating. Terdapat tiga metode pengukuran biaya yang paling umum digunakan, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Historical Cost (Harga Perolehan Historis) 

Alasan memilih metode ini adalah karena historical cost diasumsikan dapat 

diverifikasi untuk menggambarkan pengeluaran tunai perusahaan yang 

sekaligus dianggap dapat menunjukkan nilai tukar barang dan jasa pada waktu 

diperoleh. Suatu ciri pokok dari argumentasi ini adalah bahwa manajemen 

menganggap nilai barang dan jasa setidak – tidaknya sebesar harga 

perolehan.Apabila barang dan jasa berubah menjadi berharga melebihi 

historical cost, kelebihan ini menggambarkan keuntungan perusahaan. 

2. Current Price (Harga Berlaku) 

Karena pendapatan diukur berdasarkan harga pasar atau sedang berlaku, maka 

biaya yang ditandingkan terhadap pendapatan harus diukur berdasarkan harga 

berjalan dari barang dan jasa yang digunakan dalam suatu proses produksi. 
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Laba yang berasal dari transaksi penjualan adalah kelebihan uang kas atau hak 

yang diterima atas jumlah sumber daya yang digunakan.Pengukuran biaya 

berdasarkan harga pasar memiliki keuntungan. 

a. Laba yang timbul dari transaksi 

b. Keuntungan atau kerugian yang timbul karena aktiva sebelum dipakai 

3.Opportunity Cost (Biaya Oportunitas / Ekuivalen kas Pada Saat Berjalan) 

Harga likuidasi atau ekuivalen nilai kas saat berjalan dianggap relevan dalam 

pengukuran biaya berdasarkan alas an sebagai berikut : 

a. Harga likuidasi atau ekuivalen kas menunjukkan biaya oportunitas 

perusahaan dalam menggunakan aktiva tertentu. 

b. Harga perolehan pengganti yang sedang berlaku menggambarkan harga 

perolehan pada waktu penggunaan, sehingga memungkinkan peramalan 

yang lebih baik terhadap hasil kegiatan perusahaan pada masa yang akan 

datang. 

2.6  Pembebanan Biaya 

Ada setidaknya dua persoalan dalam pembebanan biaya, seperti yang di 

nyatakan oleh (Hansen dan Mowen, 2004). Persoalan yang terdapat dalam 

pembebanan biaya yaitu: 

1. Keakuratan Pembebanan 

 Pembebanan biaya secara akurat pada obyek biaya adalah hal yang sangat 

penting.Pentingnya keakuratan pembebanan tidaklah didadasarkan pada berapa 

biaya yang terjadi.Namun lebih didasarkan pada konsep relatif yang menyangkut 

kelogisan metode pembebanan biaya.Tujuannya adalah untuk mengukur dan 

membebankan seakurat mungkin biaya sumber daya kepada obyek biaya. Artinya 

bahwa apa yang dibebankan sesuai dengan apa yang dikonsumsi.  

 Pembebanan yang terdistorsi dapat menghasilkan evaluasi yang salah dan 

keputusan yang salah pula.Misalnya pimpinan perusahaan merencanakan 

perampingan organisasi dengan tetap mempertahankan divisi pemeliharaan atau 

menutupnya dan menyerahkan pada perusahaan outsourching.Evaluasi yang 

akurat mengenai biaya yang dikeluarkan dan dikonsumsi oleh divisi 
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pemeliharaan merupakan hal mendasar untuk analisis.Gambaran biaya yang lebih 

hitung dapat mengarah pada keputusan menutup divisi pemeliharaan dan 

menyerahkan pada perusahaan outsourching. Namun, pembebanan biaya yang 

lebih akurat mungkin saja akan merekomendasikan hal yang sebaliknya. 

Bagaimanapun, pembebanan yang buruk terbukti memakan biaya. 

2. Ketertelusuran Biaya 

 Hubungan antara biaya dan obyek biaya dapat digunakan untuk 

membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya, baik biaya yang secara 

langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan obyek 

biaya.Berdasarkan ketertelusurannya, biaya dikelompokkan menjadi dua yaitu, 

pertama, biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat 

ditelusuri ke obyek biaya. Mudah ditelusuri berarti biaya-biaya tersebut dapat 

dibebankan dengan cara seekonomis mungkin. Secara akurat ditelusuri berarti 

bahwa biaya dibebankan dengan menggunakan hubungan penyebab. 

Oleh karena itu arti ”dapat ditelusuri” adalah kemampuan untuk 

membebankan biaya secara langsung pada obyek biaya dengan cara ekonomis 

yang memungkinkan dengan sarana hubungan penyebab. Semakin banyak biaya 

yang dapat ditelusuri, semakin akurat pembebanan biaya yang dilakukan.Kedua, 

biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan 

akurat ditelusuri ke obyek biaya. 

3. Metode Penelusuran 

Penelusuran langsung adalah proses pengidentifikasian dan pembebanan 

biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek.Penelusuran 

penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebani biaya ke objek biaya. 

Penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur 

konsumsi sumber daya objek biaya. Oleh sebab itu, penggerak adalah faktor yang 

menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya, dan memiliki 

hubungan sebab akibat dengan biaya yang berubungan dengan objek biaya. 

4. Membebankan biaya tidak langsung 

Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan ke 

objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung atau 
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penggerak. Pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya disebut alokasi. 

Oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat, pengalokasian biaya tidak 

langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. 

2.7  Perbandingan metode full costing dan variable costing 

Ditinjau dari Sudut Penentuan Harga Pokok Produk menurut (Garrison : 

320) Dalam metode Full Costing, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku 

tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar 

tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya 

overhead pabrik sesungguhnya. Metode ini menunda pembebanan biaya 

overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan 

dijual.Jadi biaya overhead pabrik yang terjadi, baik yang berperilaku tetap 

maupun yang variabel, masih dianggap sebagai aktiva (karena melekat pada 

persedian) sebelum persediaan tersebut dijual. Rumus untuk menghitung Harga 

Produk per unit menurut metode full costing adalah sebagai berikut. 

Biaya penuh (Full Costing)  

Biaya bahan baku    xxx  

Biaya tenaga kerja langsung    xxx  

Biaya overhead pabrik variabel  xxx+ 

 Total biaya produksi variabel  xxx  

Biaya overhead tetap     xxx+ 

 Harga produk per unit   xxx 

  Dalam metode Variable costing, biaya overhead pabrik tetap 

diperlakukan sebagai period costs dan bukan sebagai elemen harga pokok 

produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam 

periode terjadinya. Dengan demikian biaya overhead pabrik tetap di dalam 

metode Variable costing tidak melekat pada persediaan produk yang belum laku 
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dijual, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode 

terjadinya.Perhitungan Harga pokok per unit Variable costing adalah. 

Biaya bahan baku   xxx  

Biaya tenaga kerja langsung   xxx  

Biaya overhead pabrik variabel  xxx+ 

Harga produk per unit   xxx 

  Ditinjau dari Sudut Penyajian Laporan Laba Rugi menurut (Garrison : 

322) Perbedaan pokok antara metode Full Costing dengan variable costing 

adalah terletak pada klasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi 

tersebut. Laporan laba rugi yang disusun dengan metode Full Costing 

menitikberatkan pada penyajian elemen-elemen biaya menurut hubungan biaya 

dengan fungsi-fungsi pokok yang ada dalam perusahaan.Sedangkan metode 

variable costing lebih menitikberatkan pada penyajian biaya sesuai dengan 

perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

   Perbandingan dampak metode biaya penuh (Full Costing) dan variable 

costing terhadap laba ( Hansen, 2000: 164 ) 

a.  Pada saat produksi dan penjualan sama, laba bersih yang dihasilkan sama 

tanpa dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Dengan menggunakan Full 

Costing, seluruh biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke unit produk 

sebagai bagian dari harga pokok penjualan. Oleh karenanya dengan metode 

manapun, jika produksi sama dengan penjualan (tidak ada perubahan dalam 

persediaan), seluruh biaya overhead pabrik tetap yang terjadi pada tahun 

tersebut akan dimasukkan dalam laporan laba rugi sebagai beban, sehingga 

laba bersih dengan kedua metode tersebut hasilnya sama.  

b.  Pada saat produksi melebihi penjualan, laba bersih yang dilaporkan dengan 

menggunakan Full Costing biasanya lebih tinggi daripada laba 43 bersih yang 

dilaporkan dengan menggunakan variable costing. Hal ini terjadi karena 

dengan menggunakan Full Costing, sebagian biaya overhead pabrik tetap pada 
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periode tersebut ditangguhkan dalam persediaan. Dengan menggunakan 

variable costing, seluruh biaya overhead pabrik tetap akan dibebankan 

langsung sebagai pengurang pendapatan pada periode tersebut. 

c. Pada saat produksi lebih rendah daripada penjualan, laba bersih yang 

dilaporkan dengan metode Full Costing lebih rendah daripada laba bersih yang 

dilaporkan dengan menggunakan metode variable costing. Hal ini terjadi 

karena ada persediaan yang diterima dari tahun sebelumnya dan biaya 

overhead pabrik tetap yang sebelumnya ditangguhkan dalam persediaan 

berdasarkan metode Full Costing dikeluarkan dan ditandingkan dengan 

pendapatan. 

d. Setelah beberapa periode, laba bersih yang dilaporkan dengan menggunakan 

metode Full Costing dan variable costing akan cenderung sama. Alasannya 

adalah bahwa dalam jangka panjang, penjualan tidak mungkin melebihi 

produksi ataupun produksi melebihi penjualan. Dalam jangka pendek, laba 

rugi akan cenderung berbeda. 

2.9 Value added dan non value added 

Nilai tambah (value added) adalah selisih penjualan dan biaya yang 

dikeluarkan untuk bahan baku dan pembelian material pendukung.Sedangkan 

definisi yang lebih detail menurut Ruggles dan Ruggles dalam Staden (2002) 

nilai tambah adalah penciptaan nilai dari aktivitas perusahaan dan para 

karyawannya, yang dapat diukur dengan membedakan antara nilai pasar dari 

barang yang diputar oleh perusahaan dan biaya dari barang dan material yang 

dibeli dari perusahaan (producer) lainnya. Pengukuran ini akan mengeluarkan 

kontribusi yang dibuat oleh perusahaan lain pada nilai total produksi perusahaan, 

sehingga sebenarnya VA secara esensial sama dengan penciptaan nilai pasar oleh 

perusahaan.Sedangkan menurut Bambang Hariadi (2002: 353) aktivitas 

penambahan nilai adalah aktivitas yang perlu dilakukan untuk menjaga agar 

perusahaan tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis yang dijalankannya. 

Tidak bernilai tambah (non value added) adalah aktivitas yang tidak perlu 

dilakukan karena tidak membuat perusahaan dapat bertahan atau berkembang 
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dalam bisnisnya. Bambang hariadi (2002: 255) memberikan penjelasan bahwa 

biaya bukan penambahan nilai adalah biaya yang disebabkan oleh aktivitas bukan 

penambahan nilai maupun oleh prestasi yang tidak efisien dari aktivitas 

penambahan nilai.Mengingat persaingan yang semakin ketat, banyak perusahaan 

yang berusaha untuk menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah karena 

aktivitas tersebut hanya menambah biaya yang tidak perlu dan menurunkan 

prestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


