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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaruh Utama Terhadap Kalkulasi Harga

Lingkungan dunia usaha mengalami perubahan yang cepat dan dinamis

sejak tahun 1980-an. Perubahan ini menuju lingkungan dunia usaha bersifat

persaingan global. Lingkungan dunia usaha meliputi ekonomi, politik, dan

kebijakan pemerintah, pasar dan persaingan, pemasok, sosial dan budaya serta

teknologi.

Semakin besarnya ruang lingkup usaha, memaksa perusahaan memiliki

competitive advantage di lingkungan bisnisnya. Salah satu yang dapat

menentukan keunggulan tersebut adalah kemampuan perusahaan menghasilkan

produk bermutu dengan harga yang bersaing.

Perhitungan harga pokok produk sebagai dasar di dalam menentukan harga

jual kepada konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Konsumen

Manajer harus selalu memeriksa keputusan kalkulasi harga melalui sudut

pandang konsumennya. Peningkatan harga dapat manyebabkan konsumen

menolak produk perusahaan dan memilih yang serupa dari pesaing.

Alternatifnya, peningkatan harga yang menyebabkan konsumen memilih

produk pengganti yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan secara lebih

efektif-biaya.

2. Pesaing

Reaksi pesaing mempengaruhi keputusan kalkulasi biaya. Pada satu

ekstrim, pesaing yang intens memaksa bisnis menurunkan harga agar tetap

kompetitif. Pada ekstrim yang lain,bisnis tanpa pesaing dalam situasi tertentu

dapat menentukan harga yang lebih tinggi. Bisnis dengan pengetahuan atas

teknologi pesaing, kapasitas pabrik, dan kebijakan operasi dapat mengestimasi

biaya-pesaing, yang merupakan informasi bernilai dalam menentukan harga

yang kompetitif.
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3. Biaya

Studi atas pola perilaku biaya menghasilkan pandangan mengenai laba

yang dihasilan dari berbagai kombinasi harga dan kuantitas keluaran terjual

untuk produk tertentu. Produk yang secara konsisten dihargai di bawah harga

pokoknya dapat menghabiskan sejumlah besar sumber daya organisasi. Survei

mengenai bagaimana eksekutif membuat keputusan kalkulasi harga

mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan menimbang konsumen,

pesaing, dan biaya secara berbeda. Perusahaan yang menjual produk jenis

komoditi dalam pasar yang sangat kompetitif harus menerima harga yang

ditentukan oleh pasar, sedangkan di dalam pasar yang kurang kompetitif,

manajer mempunyai keleluasaan dalam menetapkan harga. Keputusan

kalkulasi harga tergantung kepada berapa besar konsumen menilai produk.

Model ekonomi dari kalkulasi harga dari satu produk atau jasa sebagai hasil

interaksi antara permintaan dan penawaran. Konsumen mempengaruhi harga

melalui pengaruhnya atas permintaan, sedangkan biaya dan pesaing

mempengaruhi harga karena mempengaruhi penawaran.

2.2 Akuntansi Biaya

2.2.1 Pengertian Akuntansi biaya

Ditinjau dari segi sasaran, pemakai informasi akuntansi dapat

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi

keuangan. Akuntasi manajemen menyajikan informasi yang lebih dititikberatkan

untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak intern perusahaan yaitu pihak

manajemen, sedangkan akuntansi keuangan menyajikan informasi untuk

memenuhi kebutuhan informasi pihak ekstern perusahaan.

Menurut Mulyadi (2005:6), perbedaan antara akuntansi keuangan dengan

akuntansi manajemen adalah:

Akuntansi Keuangan Akuntansi Manajemen
Pemakai utama Para manajer puncak dan

pihak luar perusahaan
Para manajer dari berbagai jejang

Lingkup
informasi

Perusahaan secara
keseluruhan

Bagian perusahaan
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Fokus
informasi

Berorientasi pada masa
yang lalu

Berorientasi pada masa yang akan
datang

Rentang waktu Kurang fleksibel. Biasanya
mencakup jangka waktu
kuartal, tengah tahunan,
tahunan

Fleksibel, bervariasi dari harian,
mingguan, bulanan, bahkan dapat
mencakup periode sepuluh tahun

Kriteria bagi
informasi

Dibatasi oleh prinsip
akuntansi berterima
umum

Tidak ada batasan, kecuali manfaat
yang dapat diperoleh oleh
manajemen dari informasi
dibandingkan dengan pengorbanan
untuk memperoleh informasi
tersebut

Disiplin sumber Ilmu ekonomi Ilmu ekonomi dan psikologi sosial
Isi laporan Laporan berupa ringkasan

mengenai perusahaan
sebagai keseluruhan

Laporan bersifat rinci mengenai
bagian dari perusahaan

Sifat informasi Ketetapan informasi
merupakan hal yang
penting

Unsur taksiran dalam informasi
adalah besar

Dalam penyajian informasi bagi pihak manajemen ini, salah satu komponen

yang penting adalah komponen biaya yang dikeluarkan atau yang akan

dikeluarkan oleh perusahaan. Pencatatan tentang biaya-biaya ini akan dibahas

dalam akuntasi biaya. Menurut Mulyadi (2005:7) :

”Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk
atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya”.

Adapun pengertian akuntansi biaya menurut Horngren, Datar, dan

Foster (2003:3) adalah:

“Cost accounting measure and reports financial and non financial
information relating to the cost of acquirition or utilizing resources in an
organization. Cost accounting includes those parts of both management
accounting and financial accounting in with cost information is
collected or analyzed”.

Jadi secara umum pengertian akuntansi biaya adalah suatu proses

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

dan biaya penjualan dengan menggunakan satu metode yang akan berguna dalam

pengambilan keputusan pihak manajemen.
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2.2.2 Tujuan, Tugas dan Manfaat Akuntansi Biaya

Adapun tujuan akuntansi biaya menurut Mulyadi (2005:7) adalah:

“1. Penentuan Harga Pokok
Untuk mengetahui tujuan penentuan harga pokok akuntansi biaya
mencatat, menggolongkan dan meringkas biaya-biaya pembuat
produk atau penyerahan jasa. Biaya yang dikelompokan dan
disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa lalu atau dapat
dikatakan dengan biaya histories.

2. Pengendalian Biaya
Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang
seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produksi.
Jika biaya yang seharusnya ini ditetapkan, akuntansi biaya bertugas
untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya
sesuai dengan biaya yang seharusnya. Akuntansi biaya kemudian
melakukan analisis terhadap penyimpangan biaya sesungguhnya dan
biaya seharusnya dan penyajian informasi mengenai penyebab
terjadinya selisih. Dari analisis penyimpangan dan penyebabnya
tersebut pihak manajemen akan dapat mempertimbangkan tindakan
koreksi, jika perlu dilakukannya.

3. Pengambilan Keputusan Khusus
Pengambilan keputusan menyangkut masa yang akan datang. Oleh
karena itu informasi yang relevan dengan pengmbilan keputusan
khusus selalu berhubungan dengan informasi yang akan datang.
Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan khusus menyajikan
biaya yang akan datang atau future cost”.

Charles T Horngren (1994:21) mengemukakan pendapatnya mengenai

tujuan akuntansi biaya sebagai berikut:

”Cost accounting provide data for three major purpose:
1. Planning and controlling routine operations.
2. Non routine decisions, policy making and longrange planning and
3. Inventory valuation and income determination”.

Menurut Supriyono (1994:35), tugas akuntansi biaya yaitu:

“Tugas dari akuntansi biaya secara terperinci adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan data biaya yang diperlukan untuk perencanaan dan

pengendalian kegiatan,
b. Menyediakan data biaya untuk pengambilan keputusan sehari-hari

atau proyek khusus yang memerlukan pemilihan alternatif yang harus
diambil,

c. Berpartisipasi dalam berkreasi dan menyusun budget,
d. Menetapkan metode dan prosedur pengendalian dan perbaikan

operasi serta program pengurangan biaya,
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e. Mengembangkan sistem dan analisis biaya dalam rangka penentuan
harga pokok dan menganalisis penyimpangan dan pengendalian
phisik, dan

f. Menyusun laporan biaya”.

Sedangkan tujuan dan manfaat akuntansi biaya menurut Supriyono

(1999:14) adalah sebagai berikut:

“Menyediakan salah satu informasi yang diperlukan manajemen
dalam mengelola perusahaan, yaitu informasi biaya yang bermanfaat
untuk:
1. Perencanaan dan pengendalian biaya
2. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan

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

Jadi inti dari beberapa pendapat para ahli diatas menyatakan bahwa tujuan,

tugas dan manfaat akuntansi biaya yang paling utama adalah perencanaan,

pengendalian, pengambilan keputusan dan perhitungan harga pokok.

Tujuan umum akutansi biaya adalah mengkomunikasikan baik informasi

keuangan maupun non kekuangan kepada manajemen untuk memudahkan

kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi sumber daya perusahaan.

Akutansi biaya menyediakan informasi yang memungkinkan manajemen

mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.

2.3 Biaya

2.3.1 Pengertian Biaya

Biaya merupakan salah satu masalah yang penting, karena tanpa informasi

biaya manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan

memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dari nilai keluarannya, sehingga tidak

memiliki informasi apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau tidak.

Begitu juga tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki dasar untuk

mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang dikorbankan.
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Mulyadi (2003:6) mengartikan biaya sebagai berikut:

“Biaya merupakan nilai rupiah sumber daya yang dikorbankan
untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pengorbanan sumber daya
adalah untuk menyediakan produk/jasa guna memenuhi kebutuhan
customer. Dan untuk mewujudkan tujuan penyediaan produk/jasa
tersebut diperlukan aktivitas yang dimana mengkonsumsi sumber
daya”.
Dengan demikian, aktivitas merupakan penyebab langsung terjadinya

suatu biaya. Perusahaan yang berproduksi massa maupun atas dasar pesanan,

perlu mendapatkan informasi yang cukup tentang biaya-biaya yang terjadi selama

berlangsungnya proses produksi. Informasi biaya yang dibutuhkan oleh

manajemen dapat digunakan untuk memenuhi berbagai macam tujuan yaitu untuk

penentuan harga pokok produk, untuk tujuan pengendalian dan analisis biaya,

serta tujuan pengambilan keputusan khusus.

Carter dan Usry dalam bukunya Cost Accounting yang dialihbahasakan

oleh Krista (2004:29) mengemukakan:

“Biaya didefinisikan sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan

untuk memperoleh manfaat.”

Kedua definisi tersebut mengarah pada satu pengertian yang hampir sama

bahwa biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi untuk mendapatkan

barang atau jasa yang dapat diukur dengan satuan uang.

Mulyadi (2005:8) mengartikan biaya dalam arti luas sebagai berikut:

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam
satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi
untuk tujuan tertentu.”

Ada empat unsur pokok dalam definisi biaya tersebut:

1. Biaya merupakan sumber ekonomi,

2. Diukur dalam satuan uang,

3. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi,

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
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Sedangkan dalam arti sempit Mulyadi (2005:9) mendefinisikan biaya
sebagai berikut:

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh

aktiva.”

Untuk membedakan pengertian biaya dalam arti luas, pengorbanan sumber

ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah harga pokok. Istilah

harga pokok juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber ekonomi

dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kata ‘biaya’ sering menjadi

alih bahasa dari cost dan expense. Menurut Standar Akuntansi Keuangan

(2007:14), beban didefinisikan sebagai berikut:

“Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul
dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang
timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi,
misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban
tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva
seperti kas (dan setara kas), persediaan, dan aktiva tetap.”

Dari definisi diatas dapatlah diartikan bahwa cost (biaya) dapat

memberikan manfaat untuk kegiatan masa yang akan datang. Sedangkan expense

(beban) tidak dapat memberikan manfaat lagi pada masa yang akan datang.

2.3.2 Klasifikasi Biaya

Manajemen membutuhkan informasi biaya dalam proses pengambilan

keputusan. Informasi biaya tersebut dapat diperoleh melalui pencatatan dan

pengelompokkan biaya yang terjadi di dalam perusahaan. Penggolongan ini dapat

dilakukan dengan bermacam-macam cara tergantung dari tujuan yang hendak

dicapai.

Carter dan Usry dalam bukunya cost accounting yang dialihbahasakan

oleh Krista (2004:40) mengklasifikasikan biaya sebagai berikut:

“ 1. Produk (satu lot, batch)
2. Volume produksi
3. Departemen pabrikasi, proses, pusat biaya, dan segmen lain.
4. Periode akuntansi.
5. Pengambilan keputusan, aktivitas, dan evaluasi”.
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Menurut Mulyadi (2005:13-17) biaya dapat digolongkan berdasarkan:

1. Objek Pengeluaran

Penggolongan biaya ini merupakan penggolongan yang paling

sederhana yaitu berupa penjelasan singkat objek suatu pengeluaran.

Jika perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar lembur

karyawan, digolongkan sebagai biaya lembur. Biaya untuk mengolah

bahan baku menjadi produk, jika digolongkan atas dasar penggolongan

berdasarkan objek pengeluaran dapat digolongkan menjadi tiga

golongan yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya

overhead pabrik.

2. Fungsi Pokok dalam Perusahaan

Dalam perusahaan manufaktur ada tiga fungsi pokok yaitu fungsi

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

karena itu biaya-biaya di dalam perusahaan manufaktur dapat

digolongkan menjadi:

a. Biaya Produksi

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku

menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah

biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya

bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-

bagian, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan

dengan proses produksi. Menurut objek pengeluarannya, biaya

produksi ini dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja

langsung, dan biaya overhead pabrik (factory overhead cost).

Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut dengan

istilah biaya utama (prime cost), sedangkan biaya tenaga kerja

langsung dan biaya overhead pabrik sering disebut dengan istilah

biaya konversi (conversion cost), yang merupakan biaya untuk

mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi produk jadi.
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b. Biaya Pemasaran

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan

pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi,

biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji

karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran,

biaya contoh (sample).

c. Biaya Administrasi dan Umum

Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi

dan pemasaran produk. Contohya adalah biaya gaji karyawan

Bagian Keuangan, Akuntansi, Personalia dan Bagian Hubungan

Masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya photocopy.

3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai

Dalam hubungannya dengan produk, biaya produksi dibagi menjadi

dua yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung.

a. Biaya Langsung (direct cost)

Merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah

karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung

terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

Dapat ditaksir pada barang jadi (mudah untuk ditelusuri)

b. Biaya Tidak Langsung (indirect cost)

Merupakan 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 (factory overhead costs).

Tidak dapat ditelusuri pada barang jadi.

4. Perilaku Biaya dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume

Kegiatan

Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat

digolongkan menjadi biaya variabel, biaya semi variabel, biaya

semifixed, dan biaya tetap.
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a. Biaya Variabel

Merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan

perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah biaya bahan baku,

biaya tenaga kerja langsung.

b. Biaya Semivariabel

Merupakan biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan

volume kegiatan. Biaya semivariable mengandung unsur biaya

tetap dan unsur biaya variabel.

c. Biaya Semifixed

Merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume

produksi tertentu.

d. Biaya Tetap

Merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume

kegiatan tertentu. Contohnya adalah gaji direktur produksi.

5. Jangka Waktu Manfaatnya

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua

yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan

a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure)

Merupakan biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode

akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah satu tahun kalender).

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk

reparasi besar terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran

dan pengeluaran riset dan pengembangan suatu produk. Periode

akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut

dibebani sebagai pengeluaran modal berupa biaya depresiasi, biaya

amortisasi, atau biaya deplesi.

b. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditur)

Merupakan biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode

akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya,

pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan
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dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran

biaya tersebut. Contohnya adalah biaya iklan, biaya telex, dan

biaya tenaga kerja.

Menurut Horngren ( 2003: 47), biaya dapat digolongkan berdasarkan:

1. Business Function
a. Research and Development
b. Design of products, services, or processes
c. Production
d. Marketing
e. Distribution
f. Customer Services

2. Assignment to a cost object.
a. Direct Cost
b. Indirect Cost

3. Behavior pattern in relation to changes in the level of activity or
volume.
a. Variable Cost
b. Fixed Cost

4. Aggregate or average
a. Total Costs
b. Unit Costs

5. Assets or Expenses
a. Inventoriable Costs
b. Period Costs

2.3.3 Sistem Biaya

Biaya yang dialokasikan ke unit-unit produksi dapat berupa biaya aktual

atau biaya standar. Menurut Hansen dan Mowen (1997:108-109), sistem biaya

terdiri dari:

1. Actual Costing
An actual cost system used actual cost for direct materials, direct labor and
overhead. These actual cost system are then used to determine the unit cost.

2. Normal Costing
Cost system that measure overhead costs on a predetermined basis and use
actual costs for direct materials and direct labor are called normal costing
system. A predetermined overhead rate is calculated using the following
formula:

Overhead rate = Budgeted overhead : Budgeted activity usage.
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Perhitungan biaya aktual membebankan biaya aktual bahan baku langsung,

tenaga kerja langsung, dan overhead ke produk. Pada praktiknya, sistem

perhitungan biaya aktual murni jarang digunakan karena tidak dapat menyediakan

informasi biaya per unit yang akurat berdasarkan waktu.

Perhitungan biaya normal membebankan biaya aktual bahan baku

langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke produk. Akan tetapi, biaya overhead

dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Tarif perkiraan

overhead adalah suatu tarif yang didasarkan pada perkiraan data dan dihitung

dengan menggunakan rumus:

Tarif perkiraan overhead = biaya yang diperkirakan / penggunaan aktivitas yang diperkirakan

2.3.4 Akumulasi Biaya

Menurut Horngren, Foster, dan Srikant (2003:30), prosedur akuntansi

biaya adalah sebagai berikut:

“Cost accumulation is the collection of cost data in some organized way

by means of an accounting system”.

Jadi yang dimaksud prosedur akuntansi biaya adalah suatu prosedur untuk

mengumpulkan biaya-biaya yang terjadi yang akan digunakan untuk menetapkan

harga pokok produksi.

Metode akumulasi biaya yang sering digunakan secara luas menurut

Mulyadi (2003:38-64) terdiri dari:

a. Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Costing)

Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, mempunyai pengaruh

terhadap pengumpulan biaya produksinya. Metode pengumpulan biaya

produksi dengan metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam

perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik

sebagai berikut:

1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan

spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok

produksinya secara individual.
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2. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan

produk menjadi dua kelompok yaitu biaya produksi langsung dan biaya

produksi tidak langsung.

3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga

kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan

istilah biaya overhead pabrik.

4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi

pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan

biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan

berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka.

5. Harga pokok produk per unit dihitung pada saat pesanan selesai

diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan

untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam

pesanan yang bersangkutan.

b. Metode Harga Pokok Proses (Process Costing)

Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses

produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik

produksinya meliputi:

1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.

2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.

3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang

berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.

2.3.5 Penentuan Biaya

Penentuan biaya menurut Mulyadi (2001:49-51), dibagi menjadi:

a. Full Costing

Merupakan salah satu metode penentuan kos produk, yang membebankan

seluruh biaya produksi sebagai kos produk, baik biaya produksi yang

berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan menggunakan pendekatan

full costing dalam penentuan kos produksinya, full cost merupakan total biaya

produksi (biaya bahan baku + biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead
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pabrik variable + biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan total biaya

non produksi (biaya administrasi dan umum + biaya pemasaran).

b. Variable Costing

Merupakan salah satu metode penentuan kos produk yang membebankan

hanya biaya produksi yang berperilaku variable saja kepada produk. Jika

perusahaan menggunakan pendekatan variable costing dalam penentuan kos

produksinya, full cost merupakan total biaya variabel (biaya bahan baku +

biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead pabrik variabel + biaya

administrasi dan umum variabel + biaya pemasaran variabel) ditambah dengan

total biaya tetap (biaya overhead pabrik tetap + biaya administrasi dan umum

tetap + biaya pemasaran tetap).

c. Activity Based Costing

Merupakan metode penentuan kos produk yang ditujukan untuk menyajikan

informasi kos produk secara cermat bagi kepentingan manajemen. Dengan

pendekatan activity based costing, aktivitas pembuatan produk dibagi menjadi

tiga fase: fase desain dan pengembangan, fase produksi dan fase dukungan

logistik. Jika perusahaan menggunakan pendekatan activity based costing

dalam penentuan kos produknya, full cost of product mencakup total biaya

desain dan pengembangan produk (seperti biaya desain, biaya pengujian

produk), biaya produksi (facility sustaining activity cost + product sustaining

activity cost + batch related activity cost + unit level activity cost) ditambah

dengan biaya dukungan logistik (biaya iklan + biaya distribusi + biaya garansi

produk).

2.3.6 Biaya dalam Hubungannya dengan Volume Produksi

Untuk keperluan pengendalian biaya dan pengambilan keputusan, biaya

dapat digolongkan sesuai dengan tingkah lakunya dalam hubungannya dengan

volume produksi, yaitu:

1. Biaya Variabel

Mulyadi (2003:160) mendefinisikan biaya variabel sebagai berikut:
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“Biaya variable menghasilkan informasi biaya yang dikelompokkan
menurut perilakunya dalam hubunganmya dengan perubahan
volume kegiatan.”

Adapun pengertian biaya variabel menurut Horngren, Charles T, George

Foster, Srikant M Datar (2003:32) adalah sebagai berikut:

“A variable cost changes in total in proporation to change in the related

level of total activity or volume”.

Basis aktifitas (activity based) menurut Henry (1999:140) adalah:

“Suatu ukuran yang menyebabkan dikeluarkannya biaya variabel “

Basis aktivitas disebut juga pemicu biaya, beberapa basis aktiviatas

biasanya berupa jam mesin. Unit-unit yang dihasilkan dan unit-unit yang

dijual, pada saat ini memilik basis aktivitas sangat penting sehingga dapat

mengetahi berapa biaya yang dikeluarkan.

Basis aktivitas perlu dipilih secara cermat, Karena basis aktivitas yang

tepat dapat menyederhanakan perencanaan dan pengendalian biaya, dan pihak

manjemen dapat menganalisis biaya variabel dan basis aktivitas yang sama.

sekaligus pihak manajemen dapat memprediksi biaya dimasa yang akan

datang.

Jadi biaya variabel mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan

volume.

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

relevan.

c. Mudah dan tepat untuk dibebankan ke departemen operasi.

d. Merupakan tanggung jawab kepala departemen tertentu.

Contoh adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja

langsung. Ada beberapa overhead pabrik dan biaya non pabrikasi yang

termasuk dalam kategori biaya variabel. Beberapa diantaranya biaya overhead

yang biasanya diklasifikasikan sebagai biaya variabel, yaitu: perlengkapan,

bahan bakar, biaya penerimaan barang, biaya komunikasi, upah lembur dan

sebagainya.
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2. Biaya Tetap

Definisi biaya tetap menurut Horngren, Charles T, George Foster,

Srikant M Datar (2003:32) adalah sebagai berikut:

“A fixedcost remains unchanged in total for a given time period despite

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

Sedangkan menurut Mulyadi (2000:507) biaya tetap adalah:

“Biaya yang jumlah totalnya tetap tetapi dalam kisar perubahan

volume kegiatan tertentu.”

Untuk tujuan perencanaan biaya tetap, menurut Henry (1999:135):

“Biaya tetap memiliki 2 jenis yaitu commited Fixed (capacity cost) dan

diccretionary fixed cost (managed fixed cost)”.

1. Commited Fixed Cost (capacity cost)
Jenis biaya tetap ini dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas

produksi atau jasa saat ini atau menurut komited legal sebelumnya.

Commited fixed cost ini juga merupakan hasil dari keputusan-

keputusan struktural menyangkut ukuran dan sifat sebuah

perusahaan. Contohnya dari jenis biaya ini adalah biaya untang

jangka panjang, penyusunan fasilitas pabrik, Pajak Bumi dan

Bangunan, asuransi gedung dan gaji manajemen puncak.

2. Discretionary fixed cost
Biaya jenis ini berlaku tetap pada tingkat tertentu, karena

manajemen memutuskan bahwa tingkat biaya ini harus dikeluarkan

untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasional. Biaya ini berasal dari

keputusan-keputusan tahunan manajemen untuk membelanjakan

dalam bidang-bidang biaya tetap tertentu. Biaya tetap ini tidak

mempunyai hubungan yang jelas dengan tingkat akutansi keluaran,

namun ditetapkan sebagai bagian dari proses perencanaan periodik.

Biaya tetap kebijakan berasal dari keputusan-keputusan strategik dan

taktis yang diambil oleh manajer. Contoh dari biaya ini adalah biaya

periklanan, riset pemasaran, hubungan masyarakat, dan program

pengembangan manajemen.

Jadi biaya tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut:
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a. Jumlah total tetap dalam suatu tingkat output yang relevan.

b. Penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang

relevan.

c. Dapat dibebankan pada departemen-departemen berdasarkan

kepentingan manajemen.

d. Tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh

manajemen eksekutif dari pada penyelia operasi.

3. Biaya Semi Variabel

Mulyadi (2000:512) mendefinisikan biaya semi variabel sebagai berikut:

“Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan
variabel didalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah
biaya minimum untuk menyediakan jasa sedangkan unsur biaya
variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang
dipengaruhi oleh perubahan volume”.

Hal serupa dikemukakan oleh Usry dan Carter dalam bukunya Cost

Accounting yang dialihbahasakan oleh Krista (2004:60) menyatakan bahwa:

“Biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang
memperlihatkan baik karakteristik-karakteristi dari biaya tetap
maupun biaya variabel.”

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

“Biaya semi variabel yakni biaya yang selalu berubah tetapi
perubahannya tidak proporsional (sebanding) dengan perubahan
kegiatan atau volume kegiatan”.

Biaya campuran memiliki kedua sifat perilaku biaya, baik tetap maupun

variabel. Biaya campuran terjadi karena hubungan jumlah biaya dengan basis

aktivitas, disebut fungsi biaya (cost function) memilik unsur yang

konstan/tetap terhadap perubahan volume aktivitas. Sebagian dari biaya

campuran ini berubah seiring dengan volume atau pemakaian dan sebagian

lagi berprilaku tetap selama periode tertentu. Contoh biaya ini meliputi biaya

pensiunan, pesangon atau upah, dan perjalanan dinas serta liburan.

Biaya campuran dapat dikendalikan dan direncanakan dengan cara

memilah biaya ke dalam komponen-komponen tetap ataupun variabelnya.
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Biasanya komponen biaya tetap menunjukan biaya yang diperlukan untuk

mempertahankan jasa (biaya telepon) atau fasilitas (seperti bangunan)

sedangkan komponen variabel mencakup penggunaan sesungguhnya.

Untuk merencanakan, menganalisis, mengendalikan, mengukur atau

mengevaluasi biaya dalam bebagai kegiatan, harus dilakukan pemisahan

terhadap biaya tetap dan biaya variabel. Biaya-biaya yang sepenuhnya tetap

atau sepenuhnya variabel dalam rentang kegiatan yuang diharapkan harus

diketahui dari unsur tetap serta variabel dan semi variabelnya harus

dipisahkan.

Jadi ciri-ciri dari biaya semi variabel adalah sebagai berikut:

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

yang relevan dan yang sebagian lagi berubah sebanding dengan perubahan

output.

b. Disebut juga mixed assets, contohnya biaya listrik. Listrik yang digunakan

untuk penerangan dapat digolongkan biaya semi variabel karena terdiri

dari biaya tetap dan biaya variabel.

2.4 Harga Pokok Produk

2.4.1 Pengertian Harga Pokok Produk

Istilah harga pokok produk dalam suatu perusahaan berkaitan erat dengan

biaya produk. Hal ini tersirat dalam pengertian menurut Harnanto (1992) yang

menyatakan bahwa harga pokok yaitu biaya produksi yang dianggap melekat

kepada setiap unit produksinya.

Menurut Mulyadi ( 2005:9) pengertian harga pokok produksi adalah:

“Pengorbanan sumber ekonomi untuk pengolahan bahan baku

menjadi produk”

Sedangkan menurut Horngren (1994:51) yang dialih bahasakan oleh

Endah Susilaningtyas pengertian harga pokok produk adalah:

“Penjumlahan dari biaya yang dibagikan ke produk untuk tujuan

tertentu.”
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Berdasarkan pengertian dari definisi-definisi tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah penjumlahan pengorbanan

sumber ekonomi yang digunakan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk

dan digunakan sebagai dasar untuk pembentukan harga jual.

2.4.2 Elemen-Elemen Harga Pokok Produk (Product Cost)

Penentuan elemen-elemen harga pokok mutlak diperlukan bagi suatu

perusahaan untuk memperoleh nilai produksi yang wajar. Tidak ada suatu

pembagian biaya tertentu yang dapat digunakan secara seragam oleh semua

perusahaan. Elemen-elemen harga pokok tergantung sifat dan struktur dari tiap-

tiap perusahaan.

Harga pokok (product cost), menurut Harnanto (1992:35) dikelompokkan

ke dalam tiga elemen biaya, yaitu:

”1. Biaya Bahan Baku (material cost)
2. Biaya Tenaga Kerja (labour cost)
3. Biaya Overhead Pabrik (overhead factory cost)”

Uraian mengenai elemen-elemen biaya produksi tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

2.4.2.1 Biaya Bahan Baku (direct material cost)

Biaya bahan baku langsung merupakan bagian integral dari produk dan

biayanya dapat dibebankan pada harga pokok produk.

Menurut Mulyadi (2005:275), yang menyebutkan biaya bahan baku

langsung dengan istilah bahan baku adalah:

”Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk
menempatkannya dalam keadaan siap diolah merupakan unsur harga
pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli
ditambah dengan biaya angkut, dan biaya lain untuk menyiapkannya,
sehingga siap diolah”.

Berdasarkan uraian Mulyadi, maka dapat disimpulkan bahwa biaya bahan

baku adalah semua biaya yang berkaitan dengan perolehan dan penyiapan bahan

baku sehingga siap diolah. Pada pembahasan selanjutnya, dalam skripsi ini
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penulis akan menggunakan istilah bahan baku untuk menunjukan pengertian yang

sama dengan biaya bahan baku langsung.

Bahan baku langsung adalah semua bahan yang akan diolah, menjadi

bagian langsung dari produk jadi, dan pemakaiannya dapat diidentifikasikan, atau

ditelusuri jejaknya, atau merupakan bagian integral pada suatu produk tertentu.

Menurut Horngen, Charles T, George Foster, Srikant M Datar

(2003:39) mengemukakan:

“Direct materials cost are the acquisition cost of all materials that
eventually become part of cost object, and that can be traced to the cost in
an economically way”.

Jadi yang dimaksud biaya bahan baku langsung adalah biaya dari semua

bahan yang membentuk satu kesatuan yang tidak dapat terpisah dari barang jadi.

Besarnya biaya bahan baku langsung ditentukan oleh biaya perolahannya yaitu

sejak pembelian sampai dengan biaya tersebut dapat digunakan dalam proses

produksi.

2.4.2.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost)

Menurut Mulyadi (2005:321), pengertian tenaga kerja langsung adalah:

”Tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung
ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara
langsung pada produk, dan jasa yang upahnya merupakan bagian yang
besar dalam memproduksi produk. Upah tenaga kerja langsung
diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan
langsung sebagai unsur biaya produksi”.

Berdasarkan uraian Mulyadi, dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja

langsung adalah biaya yang digunakan langsung untuk proses produksi.

Tenaga kerja langsung adalah tenaga yang semua pengorbanan jasanya

dapat diperhutungkan langsung ke dalam pembuatan suatu produk tertentu, atau

karyawan yang dikerahkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi.

Tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan

pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasikan, atau ditelusuri pada produk

tertentu yang dihasilkan perusahaan. Pada umumnya identifikasi dari penggunaan
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tenaga kerja langsung dinyatakan dalam jam kerja. Untuk satu unit produk

dinyatakan berapa jam kerja yang dibebankan dalam produk.

2.4.2.3 Biaya Overhead Pabrik (Overhead Factory Cost)

Pengertian biaya overhead pabrik menurut Abdul Halim (1996:90) adalah

sebagai berikut:

”Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung atau biaya
tenaga kerja langsung. Biaya overhead juga dapat didefinisikan sebagai
seluruh biaya produksi yang tidak dapat dilacak atau tidak perlu
dilacak ke unit produksi secara individual”.

Berdasarkan uraian Abdul Halim, dapat dikatakan bahwa biaya overhead

pabrik adalah biaya yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai biaya

produksi dan biaya ini tidak dapat dilacak atau tidak perlu dilacak ke unit produksi

secara individual.

Pengertian biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (2005:194) adalah

sebagai berikut:

”Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku

dan biaya tenaga kerja langsung”.

Menurut Horngen, Charles T, George Foster, Srikant M Datar

(2003:39) mengemukakan:

“Indirect manufacturing cost are all manufacturing costs that are
considered part of the cost object, unit finished or in process, but that
cannot be traced to that object in an economically feasible”.

Jadi biaya overhead pabrik adalah biaÿÿ produk selain biaya bahan baku

dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung

dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

Biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung dapat dibedakan

menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Biaya Variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya sebanding dengan

perubahan volume kegiatan. Contohnya: biaya bahan bakar.
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2. Biaya Tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume

kegiatan tertentu. Contohnya: biaya penyusutan.

3. Biaya Semi Variabel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan

perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya

tetap dan unsur biaya variabel. Contohnya: biaya listrik.

Menurut Mulyadi (2005:194), biaya-biaya produksi yang termasuk dalam

biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini:

1. Biaya Bahan Penolong

Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau

bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil

bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut.

2. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang (sparepart), biaya

bahan habis pakai (factory suplies) dan harga perolehan jasa dari pihak luar

perusahaan untuk keperluan perbaikan, pemeliharaan emplasemen,

perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan equipment, kendaraan

perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan

pabrik.

3. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya

tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan

tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan

biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung

tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari:

a. Karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti departemen-

departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel dan departemen

gudang.

b. Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti

kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, mandor.
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4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya

depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment,

perkakas laboratorium, alat kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk

di pabrik.

5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain biaya-biaya

asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi

kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial-

run.

6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan

pengeluaran uang tunai.

Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain biaya

reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan

sebagainya.

2.4.3 Metode Pengumpulan Harga Pokok

Metode pengumpulan harga pokok bermanfaat bagi manajemen untuk

menentukan besarnya harga pokok produk atau juga yang dihasilkan perusahaan.

Secara ekstrim pola pengumpulan harga pokok dapat dikelompokkan menjadi dua

metode, yaitu:

1. Metode harga pokok pesanan

2. Metode harga pokok proses

Penerapan metode tersebut pada suatu perusahaan tergantung pada sifat

atau karakteristik pengolahan bahan menjadi produk selesai yang akan

mempengaruhi metode pengumpulan harga pokok yang digunakan.

2.4.3.1 Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Cost Method)

Metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok

produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa

secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya.
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Pengolahan produk akan dimulai setelah datangnya pesanan dari pelanggan atau

pembelian melalui dokumen pesanan penjualan (sales order), yang memuat jenis

dan jumlah produk yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan diterima

dan harus diserahkan. Atas dasar pesanan penjualan akan dibuat perintah produksi

(production order) untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan yang

dipesan oleh pembeli.

Pada harga pokok pesanan, harga pokok dikumpulkan untuk setiap

pesanan sesuai dengan biaya yang dinikmati oleh setiap pesanan, jumlah biaya

produksi setiap pesanan akan dihitung pada saat pesanan selesai. Contoh

perusahaan yang berproduksi atau menghasilkan jasa atas dasar pesanan,

misalnya: perusahaan percetakan, kontraktor bangunan, kantor akuntan publik

atau konsultan, pabrik botol, dan sebagainya.

Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan

yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan

menurut Mulyadi (2005:38) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan
spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga
pokok produksinya secara individual

2. Biaya produksi harus golongkan berdasarkan hubunganya dengan
produk menjadi dua kelompok berikut ini: biaya langsung dan
biaya tidak langsung.

3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya
tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung
disebut dengan istilah biaya overhead pabrik.

4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok
produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya
terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke
harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka
(predetermined rate)

5. Harga pokok produksi perunit dihitung pada saat pesanan selesai
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk
yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.
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2.4.3.2 Metode Harga Pokok Proses (Process Cost Method)

Menurut Mulyadi (2005:63), metode harga pokok proses adalah:

“Metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh
perusahaan yang mengolah produknya secara massa. Biaya produksi
dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu,
biaya produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya
produksi dalam proses tertentu, selama periode tertentu, dengan
jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama
jangka waktu yang bersangkutan”.

Pengertian penetapan harga pokok proses menurut Bastian dan Nurlela

(2006:111) adalah sebagai berikut:

“Suatu metode dimana bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik

dibebankan ke pusat biaya atau departemen”.

Pengertian penetapan harga pokok proses menurut Carter dan Usry

(2002-13) adalah sebagai berikut:

“Accumulates costs by production process or by departement”.

Jadi penetapan harga pokok proses adalah mengakumulasikan biaya

berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen.

Pengertian penetapan harga pokok proses menurut Mahfud (2004:47)

adalah sebagai berikut:

”Bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi, tenaga kerja
langsung dan overhead yang digunakan (applied overhead) dibebankan
ke akuntansi barang dalam proses”.

Berdasarkan uraian sebelumnya, metode harga pokok proses adalah

metode pengumpulan biaya produksi yang pengolahan produknya secara masa

untuk jangka waktu tertentu.

Metode pengumpulan harga pokok produk dimana biaya dikumpulkan

untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, triwulan, semester, tahunan.

Pada metode ini perusahaan menghasilkan produk homogen, bentuk produk

bersifat standar, dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli.
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Tujuan produksi adalah untuk mengisi persediaan yang selanjutnya akan

dijual kepada pembeli, oleh karena sifat produk homogen dan bentuknya standar

maka kegiatan produksi dapat dilaksanakan secara kontinyu atau terus menerus.

Jumlah total biaya pada harga pokok proses dihitung setiap akhir periode dengan

menjumlahkan semua elemen biaya yang dinikmati produk dalam satuan waktu

yang bersangkutan. Contoh perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa atas

dasar proses, misalnya: pabrik semen, petrokimia, tekstil, penyulingan minyak

mentah, PLN, air minum, perusahaan angkutan, dan sebagainya.

Menurut Mursyidi (2008:79) karakteristik harga pokok proses adalah

sebagai berikut:

1. Biaya produksi dibagi menjadi bahan baku, bahan penolong (jika
nilainya material), tenaga kerja, dan overhead.

2. Harga pokok produksi dihitung baik total maupun persatuannya
untuk setiap departemen produksi.

3. Biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu (harian,
mingguan, atau bulanan).

4. Untuk menghitung biaya persatuan pada periode tertentu
dilakukan atas dasar untuk equivalen.

5. Laporan harga pokok produksi (production report) dibuat untuk
setiap departemen produksi dan departemen tertentu.

6. Biaya produksi periode tertentu dialokasikan ke unit yang masih
dalam proses (barang dalam proses akhir).

7. Biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan biaya
sesungguhnya atas dasar tarif ditentukan dimuka.

2.4.4 Tujuan Penetapan Harga Pokok Produk

Dalam suatu industri yang dijalankan dengan baik, harga pokok dari

produk yang dipasarkan harus dihitung secara tepat. Menurut Hansen dan

Mowen (2006:141), yang diterjemahkan oleh Tim Salemba Empat tujuan dari

perhitungan harga pokok produk adalah:

“Harga pokok produksi memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan
biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk atau jasa dapat
ditentukan”

Persediaan produk yang ada tidak dapat dinilai tanpa diketahuinya harga

pokok produk tersebut, walaupun secara kuantitas jumlah produk tersebut dapat

diketahui. Biaya per unit adalah bagian penting dari informasi bagi suatu
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perusahaan manufaktur. Sebagai contoh, penawaran adalah persyaratan umum di

pasar untuk menspesialisasikan produk dan jasa (pertimbangkan penawaran untuk

peralatan khusus, audit, dan tes medis serta prosedur). Merupakan hal yang tidak

mungkin, untuk menyerahkan penawaran yang berarti tanpa mengetahui biaya per

unit produk terkait atau jasa yang akan dihasilkan. Keputusan membuat atau

membeli suatu produk atau jasa, menolak atau menerima suatu pesanan khusus,

atau mempertahankan atau memberhentikan suatu produk atau jasa memerlukan

informasi biaya per unit. Oleh karena informasi biaya per unit sangatlah penting,

keakuratan adalah hal yang penting. Distorsi biaya produksi per unit tidak dapat

diterima.

2.5 Bentuk Laporan Harga Pokok Produksi

Laporan harga pokok produksi menunjukkan biaya yang dimasukkan ke

dalam proses produksi selama satu periode. Jumlah biaya yang dimasukkan ke

dalam biaya produksi selama satu periode ditambah persediaan awal barang dalam

proses akan menghasilkan biaya barang dalam proses selama satu periode

dikurangi biaya persediaan akhir barang dalam proses akan diperoleh harga pokok

produksi periode tersebut.

Berikut ini bentuk standar laporan harga pokok produksi menurut Sunarto

(2003:72):

Tabel 2.1
Perusahaan “X”

Laporan Harga Pokok produksi
Per 31 Desember xxx

Persediaan awal bahan baku xxx
Pembeliaan bahan baku xxx
Ditambah: biaya angkut pembeliaan xxx +

xxx
Dikurangi: retur dan potongan ( xxx )

Pembeliaan bersih xxx
Bahan baku yang digunakan xxx
Persediaan akhir bahan baku ( xxx )
Bahan baku yang tersisa xxx
Biaya tenaga kerja xxx
Biaya overhead pabrik xxx
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Total biaya produksi xxx
Barang dalam proses awal xxx
Total barang dalam proses xxx
Biaya dalam proses akhir ( xxx )
Harga pokok produksi xxx

Metode perhitungan harga di perusahaan ”X” yang mengadaptasi dari

metode cost based pricing akan terlihat dalam kerangka berikut:

Biaya bahan

Biaya bahan baku Rp…………

Biaya bahan pembantu Rp…………

Biaya bahan penolong Rp…………+

Jumlah biaya bahan Rp…………

Jumlah upah langsung Rp…………+

Jumlah biaya produksi langsung Rp…………

Biaya produksi tidak langsung Rp…………+

Harga Pokok Produksi Rp…………

Biaya administrasi dan umun Rp…………+

Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp…………

Laba yang diinginkan x HPP Rp…………+

Harga jual total produk Rp…………

Harga jual per pasang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kapasitas produksi perusahaan belum mencapai full capacity, perusahaan

”X” masih menghasilkan produk berdasarkan pemesanan. Pedoman harga jual

tersebut belum termasuk pajak

Apabila dihubungkan dengan produk perusahaan, maka biaya produksi

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Biaya produksi langsung, yaitu biaya produksi yang secara langsung

dikalkulasikan ke dalam harga pokok dari produk yang diproduksi, biaya

produksi langsung terdiri dari:

produksitotal
produktotaljualhargapasangperjualharga =
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1) Biaya bahan baku (direct material cost), yaitu bahan baku yang

digunakan secara langsung dan merupakan bagian integral dari

produk yang diproduksi. Biaya bahan langsung yang digunakan

perusahaan, terdiri dari: upper, lining, aksesoris, insole, label,

benang dan lem.

2) Upah langsung (direct labour cost), yaitu upah yang dibayarkan di

pabrik untukmemproduksi sepatu dan secara langsung dapat

dikalkulasikan ke dalam haraga pokok dari produk yang dihasilkan.

2. Biaya produksi tidak langsung (factory overhead cost), yaitu biaya

produksi yang tidak dapat secara langsung dikalkulasikan ke dalam

harga pokok produk yang dihasilkan. Biaya produksi tidak langsung

terdiri dari:

1) Pemakaian bahan tidak langsung (indirect material cost), misalnya;

pemakaian lem dan benang.

2) Upah tidak langsung (indirect labourl cost), misalnya: Tunjangan

Hari Raya (THR), gaji manajer, dan gaji staf.

3) Biaya lainnya (other indirect cost), misalnya: biaya pemeliharan

mesin, biaya pemakaian listrik, air, dan telepon.

3. Biaya penjualan, terdiri dari: biaya iklan, biaya pengemasan, biaya

pengiriman barang, dan macam-macam biaya lainnya.

4. Biaya administrasi dan umun, terdiri dari: biaya administrasi bank, biaya

pemeliharaan gedung dan peralatan gedung, biaya keperluan kantor, dan

biaya keamanan

2.6 Sistem Akuntansi Biaya Konvensional (Metode Konvensional)

2.6.1 Prosedur Pelaksanaan Perhitungan Harga Pokok Produk Dengan

Metode Konvensional.

Sistem penentuan harga pokok produk dengan metode konvensional yang

mendasarkan pada volume sangat bermanfaat jika tenaga kerja langsung dan

bahan baku merupakan faktor yang dominan dalam produksi. Menurut Hansen

dan Mowen (2000:57-58) yang diterjemahkan oleh Tim Salemba Empat
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prosedur pelaksanaan penentuan harga pokok produk dengan metode

konvensional adalah sebagai berikut:

“Sistem penentuan harga pokok produk dengan metode konvensional
mengasumsikan bahwa semua biaya diklasifikasikan sebagai tetap atau
variabel berkaitan dengan perubahan unit atau volume produk yang
diproduksi, maka unit produk atau pendorong lainnya sangat
berhubungan dengan unit yang diproduksi seperti jam tenaga kerja
langsung atau jam mesin, adalah satu-satunya pendorong yang
dianggap penting. Karena pendorong kegiatan berdasarkan unit bukan
satu-satunya pendorong yang menjelaskan hubungan penyebab, maka
banyak kegiatan pembebanan biaya produk harus diklasifikasikan
sebagai alokasi (alokasi adalah pembebanan biaya berdasarkan asumsi
hubungan atau kemudahan)”.

Gambar 2.1
Perhitungan biaya produk akutansi biaya konvensional

sumber : Mulyadi (2003:103)

2.6.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Akuntansi Biaya Konvensional

Menurut Harnanto (1992:128), kelebihan dari sistem akuntansi biaya

konvensional adalah sebagai berikut:

1. Mudah diterapkan
Sistem akuntansi biaya konvensional tidak banyak menggunakan
cost driver dalam mengalokasikan biaya produksi tidak langsung,
sehingga memudahkan manajer dalam melakukan perhitungan.
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2. Mudah diaudit
Sistem akuntansi biaya konvensional tidak banyak menggunakan
cost driver, biaya produksi tidak langsung dialokasikan
berdasarkan volume based measure, maka memudahkan auditor
dalam melakukan proses audit.

Sedangkan kekurangan sistem akuntansi biaya konvensional adalah

sebagai berikut:

1. Dapat mendistorsi biaya produk
Beberapa alasan penyebab distorsi biaya:
a. Biaya overhead tidak ditelusuri ke produk secara individual
b. Total komponen biaya overhead dalam suatu biaya produk

senantiasa terus meningkat. Pada saat prosentase biaya
overhead semakin besar, maka distorsi biaya produk pun
menjadi besar.

c. Banyak kegiatan yang termasuk dalam kegiatan administrasi
dan penjualan yang sebenarnya dapat ditelusuri ke produk.

2. Sistem akuntansi biaya konvensional berorientasi fungsional
Biaya diakumulasikan berdasarkan item lini, sepaerti jadi dan
kemungkinan berdasarkan fungsi,seperti perekayasaan dalam
setiap item lini. Orientasi fungsi ini tidak cocok dengan realitas
fungsional yang biasa digunakan pada perusahaan manufaktur.

Menurut Amin Widjaya (1995:10), kelemahan akuntansi biaya

konvensional adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi biaya konvensional tidak lagi cocok dengan lingkungan
usaha dalam era globalisasi

2. Akuntansi biaya konvensional yang menyebabkan berbagai
distorsi dan perilaku disfungsional yang timbul sebagai akibat
dari penerapan manajemen control system

3. Akuntansi biaya konvensional lebih berorientasi pada teori klasik
4. Strategi keuangan akuntansi biaya konvensional lebih

mementingkan laba jangka pendek dari pada laba jangka
panjang, sehingga lebih mampu orientasikan marketing strategy

5. Akuntansi biaya konvensional pada paper profit hasil kreasi dari
finansial engineering

2.6.3 Distorsi Biaya Produk

Sistem akuntansi biaya konvensional dapat mengukur harga pokok produk

dengan tepat bila semua sumber daya yang dikonsumsi oleh produk memiliki

proporsi yang sama dengan jumlah unit yang diproduksi. Akan tetapi dalam suatu

proses produksi, produksi yang dihasilkan mengkonsumsi sebagian besar sumber



48

daya pendukung yang proporsinya tidak sama dengan jumlah unit yang

dihasilkan, sehingga bila menggunakan sistem akuntansi biaya konvensional akan

menghasilkan harga pokok produk yang terdistorsi.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya distorsi biaya produksi menurut

Cooper dan Kaplan (1991:366), adalah sebagai berikut:

1. Production volume diversity
2. Size diversity
3. Complexity
4. Material diversity
5. Set up diversity.

Production volume diversity terjadi akibat produk dibuat dalam volume

yang tidak sama tanpa membedakan antara volume related input dan volume

unrelated input. Size diversity terjadi akibat produk dibuat dalam ukuran berbeda.

Complexity terjadi akibat produk yang kompleks. Material diversity terjadi akibat

produk yang dikonsumsi jam mesin lebih banyak mengkonsumsi volume related

input dari volume unrelated input, sedangkan set up diversity terjadi karena waku

set up tergantung pada produk yang diproduksi.

2.7 Metode Activity Based Costing

2.7.1 Pengertian Activity Based Costing

Di bawah ini terdapat beberapa pengertian dari ABC, yaitu:

Menurut Garrison, Ray H (1991:96) yang dimaksud dengan ABC adalah:

“A costing method that creates a cost pool for each event or transaction
(activity) in an organization that acts as drivers. Overhead costs are then
asiggn to products and services on basis of number of these events or
transactions that the product or services has generated”.

Menurut Anderson, dkk (1992:97) ABC adalah:

“A system of accounting that focuses on activities performed to produce
products. Activit become the fundamental costs accumulation points. Cost
are traced to activities, and activities are traced to product based on each
product’s uses of these activities. These relationship for allocating to
products are expressed pictorially as followed”.
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Menurut Rayburn (1993:117) konsep ABC dapat dijabarkan sebagai berikut:

”ABC recognizes the performances of activities triggers the consumption of
resources that are recorded as cost. Transaction based costing is another
name for ABC. The purpose of ABC is to assign cost to the transaction and
activities performed in organization and then allocate them appropriately to
product according to each product’s use of activities”.

Menurut Supriyono (1994:230-231), metode activity based costing adalah:

“Sistem yang terdiri atas dua tahap yaitu pertama melacak biaya pada
berbagai aktivitas, dan kemudian ke berbagai produk. Penentuan
harga pokok produk secara konvensional juga melibatkan dua tahap,
namun pada tahap pertama biaya-biaya tidak dilacak ke aktivitas
melainkan ke suatu unit organisasi misalnya pabrik atau departemen-
departemen. Baik pada sistem konvensional maupun sistem activity
based costing, tahap kedua meliputi pelacakan biaya ke berbagai
produk. Perbedaan prinsip perhitungan dari kedua metode tersebut
adalah jumlah cost driver yang digunakan. Sistem penentuan harga
pokok secara activity based costing menggunakan cost driver dalam
jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan system
konvensional yang hanya menggunakan satu atau dua cost driver
berdasarkan unit. Sehingga hasilnya metode ini meningkatkan
ketelitian”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa activity

based costing adalah suatu metode yang mengumpulkan, mencatat data biaya,

meringkas menganalisis serta melaporkan biaya operasi berdasarkan aktivitas

yang terjadi dalam suatu organisasi.

2.7.2 Tujuan Metode Activity Based Costing

Sistem biaya konvensional kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan

manajemen dalam perhitungan harga pokok produk yang akurat. Hal ini

mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh pihak manajemen,

sedangkan metode activity based costing menggunakan berbagai tingkatan

aktivitas dalam pembebanan biaya produksi tidak langsung.

Menurut Jack Haedicke dan Calvin Kirby (1995:15), metode activity

based costing dapat digunakan untuk berbagai keputusan yang akurat seperti:

1. Price Regulation
2. Customer Link
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3. Increase Process Activity
4. Technology Achievement
5. Process Design.

Dari penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan metode activity

based costing dalam penetapan harga (price regulation) adalah dapat

menghasilkan informasi yang lebih baik karena dapat menggambarkan nilai

aktivitas dalam suatu perusahaan yang dikonsumsi untuk membuat suatu produk

yang lebih baik. Sedangkan, dalam mengatur hubungannya dengan pelanggan

(customer link) metode activity based costing membebankan biaya-biaya

penjualan, distribusi, penelitian dan pengembangan, administrasi kepada

pelanggan yang membutuhkan aktivitas ini, yang membedakannya adalah

tergantung pada tingkat kebutuhannya. Di dalam aktivitas peningkatan proses

(increase process activity), metode activity based costing digunakan dalam

memberikan laporan kepada pihak manajemen yang menunjukkan dimana biaya

dikeluarkan dengan menyebutkan penyebab timbulnya biaya. Metode activity

based costing juga menekankan untuk meningkatkan aktivitas proses, seperti

adanya perubahan teknologi dari padat karya ke padat modal yang diyakini akan

menurunkan biaya produksi tidak langsung, serta memilih rancangan komponen

yang akan digunakan dengan terlebih dahulu dilakukan analisis perbandingan

biaya untuk masing-masing komponen dengan tujuan agar dapat diketahui

komponen mana yang sesungguhnya melalui produksi yang lebih murah.

2.7.3 Manfaat Metode Activity Based Costing

Metode activity based costing membantu mengurangi distorsi yang

disebabkan oleh alokasi biaya konvensional. Metode activity based costing juga

memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana komposisi perbedaan

produk, jasa dan aktivitas perusahaan yang memberi kontribusi sampai lini yang

paling mendasar dalam jangka panjang.

Menurut Amin Widjaya (1995:23), manfaat utama metode activity based

costing adalah sebagai berikut:

1. Activity based costing menyajikan biaya produk yang lebih akurat
dan informatif, yang mengarahkan kepada pengukuran
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profitabilitas produk yang lebih akurat dan kepada keputusan
stratejik yang lebih baik tentang penentuan harga jual, lini
produk, pasar, dan pengeluaran modal.

2. Activity based costing menyajikan pengukuran yang lebih akurat
tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas, hal ini dapat
membantu manajemen untuk meningkatkan “product value” dan
“process value” dengan membuat keputusan yang lebih baik
tentang desain produk, mengendalikan biaya secara lebih baik
dan membantu perkembangan proyek-proyek peningkatan
“value”.

3. Activity based costing memudahkan manajer memberikan
informasi tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan
bisnis.

Menurut Amin Widjaya (1995:23-24), manfaat Activity Based Costing adalah:

“1.Suatu pengkajian Activity Based Costing dapat meyakinkan
manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk
menjadi lebih kompetitif. Sebagaimana hasilnya mereka dapat
berusaha untuk meningkatkan mutu sambil secara simultan
memfokus pada mengurangi biaya. Analisis biaya dapat menyoroti
bagaimana benar-benar mahalnya proses manufakturing. Ini pada
gilirannya dapat memacu aktivitas untuk mereorganisasi proses,
memperbaiki mutu, dan mengurangi biaya.

2. Manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan
penawaran kompetitif yang lebih wajar.

3. Activity Based Costing dapat membantu dalam membuat keputusan
membuat-membeli yang menajemen harus lakukan.

4. Dengan analisis biaya yang diperbaiki, manajemen dapat melakukan
analisis yang lebih akurat mengenai volume yang diperlukan untuk
mencapai impas (break even) atas produk yang bervolume rendah
penawaran.

5. Melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya,
manajemen dapat mulai merekayasa kembali (re-angineer) proses
manufakturing untuk mencapai pola keluaran mutu yang lebih efisien
dan lebih tinggi”.

2.7.4 Prosedur Pelaksanaan Perhitungan Harga Pokok Produk dengan

Metode Activity Based Costing

2.7.4.1 Pengidentifikasian Aktivitas

Pengidentifikasian aktivitas-aktivitas dalam proses operasi merupakan

tugas yang penting dalam pengerjaannya. Aktivitas yang diidentifikasikan

haruslah cukup rinci sehingga semua bidang-bidang esensial tercakup.
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Penentuan besarnya aktivitas adalah menelusuri biaya–biaya dengan

semua aktivitas–aktivitas yang terjadi. Dalam menentukan harga pokok yang

berdasarkan kepada aktivitas, menurut Henry (1999:87), sebuah perusahaan

haruslah:

1. Mengidentifikasi semua aktivitas dalam proses operasinya
2. Mengembangkan metode-metode untuk menelusuri biaya-biaya

ke aktivitas-aktivitas tersebut
3. Mengidentifikasi penyebab utama biaya (yakni pemicu biaya

untuk setiap aktivitas).

Menurut Supriyono (1994:231) pada tahapan pertama penentuan harga pokok

berdasarkan aktivitas meliputi empat langkah sebagai berikut:

1. Penggolongan berdasarkan aktivitas
2. Pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas
3. Penentuan kelompok-kelompok biaya (cost pools) yang homogen
4. Penentuan tarif kelompok (pool rate)

Tahapan kedua adalah pembebanan biaya aktivitas pada produk/jasa

berdasarkan tingkat pemakaian produk individual terhadap aktivitas yang

bersangkutan.

2.7.4.2 Model Tingkatan Activity Based Costing

Definisi aktivitas pada perusahaan besar berbeda dengan perusahaan

menengah dan kecil. Untuk perusahaan besar, aktivitas didefinisikan sebagai

proses-proses atau prosedur-prosedur yang menyebabkan kerja dan setiap proses-

proses atau prosedur-prosedur tersebut mengkonsumsi sejumlah waktu dan biaya

yang relatif kecil sehingga perhitungan akan lebih mudah jika beberapa prosedur

disatukan.

Menurut Supriyono (1994:237), ada empat tingkatan aktivitas yaitu:

1. Unit level activities
Adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk
diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah
unit produk yang diproduksi. Sebagai contoh tenaga langsung,
jam mesin, dan jam listrik (energi) digunakan setiap saat satu unit
produk dihasilkan.

2. Batch level activities
Adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali suatu batch
diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah
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batch produk yang diproduksi. Contoh aktivitas yang termasuk
dalam kelompok ini adalah aktivitas setup, aktivitas penjadwalan
produksi, aktivitas pengelolaan bahan, aktivitas inspeksi.

3. Product level activities
Adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai
produk yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini
mengkonsumsi masukan untuk mengembangkan produk atau
memungkinkan produk diproduksi dan dijual. Aktivitas ini dapat
dilacak pada produk secara individual, namun sumber-sumber
yang dikonsumsi untuk aktivitas tersebut tidak dipengaruhi oleh
jumlah produk atau batch produk yang diproduksi. Contoh
aktivitas yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas
penelitian dan pengembangan produk, perekayasaan proses,
spesifikasi produk, perubahan perekayasaan, dan peningkatan
produk.

4. Facility level activities
Meliputi aktivitas untuk menopang proses pemanufakturan secara
umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau
kapasitas pabrik untuk memproduksi produk namun banyak
sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume atau
bauran produk yang diproduksi. Aktivitas ini dimanfaatkan
secara bersama oleh berbagai jenis produk yang berbeda. Contoh
aktivitas ini mencakup misalnya: manajemen pabrik,
pemeliharaan bangunan, keamanan, pertamanan, penerangan
pabrik, kebersihan, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta
depresiasi pabrik.

2.7.4.3 Pemicu Biaya (Cost Driver) dan Pemilihan Pemicu Biaya

Menurut Hilton (1997:207), pengertian cost driver adalah sebagai berikut:

“A cost driver is a characteristic of an event or activity that results in the
incurrency of costs. In activity based costing system, the most significant
cost drivers are identified. Then a database is created, which shows how
these cost drivers are distributed across products”.

Sedangkan menurut Supriyono (1994:221), cost driver atau pemicu biaya adalah:

“Faktor-faktor penyebab yang menjelaskan konsumsi overhead”.

Menurut Maher yang dialih bahasakan oleh Herman (1999:43) :

“Penggerak biaya (cost driver) adalah faktor yang menyebabkan atau

pendorong terjadinya biaya kegiatan.”
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Manajer perlu mengetahui bagaimana biaya berperilaku dalam membuat

keputusan yang terinformasi mengenai produk dalam merencanakan dan

mengevaluasi kinerja.

Menurut Maher yang dialih bahasakan oleh Herman (1996:252):

“Tiga kriteria pemilihan dasar alokasi yang dapat digunakan untuk
memilih penggerak biaya, sebab hubungan klausal, manfaat yang
diterima, dan kewajarannya.”

Hubungan klausal maksudnya adalah memilih penggerak biaya dengan

cara menemukan sebab akibat antara objek lainnya, kriteria hubungan sebab

akibat ini merupakan pilihan ideal. Contohnya jika pemeliharaan pada sebuah

mobil diatur berdasarkan jumlah KM yang ditempuh, maka jumlah KM yang

ditempuh merupakan dasar yang baik untuk mengalokasikan biaya pemeliharaan

pada perjalanan tertentu.

Jika hubungan sebab akibat tidak dapat ditemukan, maka tepat untuk tidak

memilih dasar alokasi yang mencerminkan manfaat yang diterima, sebagai contoh

biaya pelatihan manjer untuk meningkatkan mutu, tidak harus disebabkan oleh

produk tertentu, tetapi produk itu memperoleh manfaat karena program pelatihan

tersebut.

Alternatif terakhir yang dapat yang dapat digunakan dalam memilih dasar

alokasi untuk memilih penggerak biaya adalah dasar alokasi yang menunjukan

aloksi biaya ‘yang wajar’. Contohnya, merupakan hal yang wajar mengalokasikan

biaya yang berkaitan dengan ruangan, seperti pemeliharaan rumah, atau dasar

ruangan yang dibersihkan.

Biaya lainya adalah, jam mesin, jam tenaga kerja atau biaya tenaga kerja,

berat bahan yang ditangani, jumlah kelamaan yang diketik, produk, jarak yang

tempuh, waktu pemakaian komputer, jumlah barang yang diproduksi/jual, jumlah

perbedan pesanan ulang/rusak, lama waktu pengujian, dan lain-lainnya.

Ada 3 faktor yang menentukan cost driver, yaitu:

1. Diversitas Produk

Produk dikatakan berdiversitas bila mengkonsumsi aktivitas-aktivitas dalam

proporsi yang berbeda-beda.



55

2. Biaya Relatif Aktivitas

Biaya relatifdari berbagai aktivitas adalah seluruh ukuran mengenai berapa

besar biaya tiap aktivitas yang dinyatakan dalam presentase dari total biaya

produksi.

3. Diversitas Volume

Diversitas volume terjadi bila produk diproduksi dalam ukuran batch yang

berbeda-beda.

Menurut Hilton (1997:207-208), dalam memilih cost driver yang tepat

ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Degree of Correlation
The central concept of an activity based costing system is to assign the
costs of each activity to product lines on the basis of how each product
line consumes the activity by observing how each product line
consumes the cost driver. Therefore, the accuracy of the resulting cost
assignments depends on the degree of correlation between
consumption of the activity and consumption of the cost driver

2. Cost of Measurement
The higher the correlation between a cost driver and the actual
consumption of the associated activity, the greter the accuracy of the
cost assignments

3. Behavioral Effects
Information systems have the potential not only to facilitate decisions
but also to influence the behavior of decision makers. This can be good
or bad, depending on the behavioral effects.

2.8 Macam-Macam Penggerak Biaya

2.8.1 Penggerak Biaya Yang Berkaitan Dengan Volume (Volume based Cost

Driver)

Secara tradisional, akuntan beranggapan bahwa penggerak biaya yang

berkaitan dengan volume merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan

adanmya kegiatan dan biaya. Mereka menggunakan penggerak biaya yang

berkaitan dengan volume untuk membebankan overhead dari pusat ke produk.

Menurut Gayle yang daialih bahasakan oleh Sugyarto (1999:76):

“Penggerak berdasarkan volume atau berdasarkan unit (volume
based of unit based drivers) adalah pengukuran alokasi yang
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berdasarkan atas atribut produk, seperti jam tenaga kerja, jam
mesin, dan biaya bahan,”

2.8.2 Penggerak Biaya Berdasarkan Aktivitas (Activity based Cost Drivers)

Penggerak biaya yang berdasarkan aktivitas, deskripsi yang rinci dari

spesifik yang dilakukan dalam oprasi perusahaan. Deskripsi tersebut meliputi

setiap tahap dalam proses pembuatan produk atau penyediaan jasa. Untuk setiap

aktivitas penggerak biaya dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana biaya

berubah jika terjadi perubahan dalam aktivitas.

Deskripsi yang rinci dari aktivitas perusahaan membantu perusahaan

mengembangkan biaya-biaya yang lebih akurat untuk produknya dan/atau

jasanya. Analisis aktivitas juga membantu meningkatkan pengendalian

manajemen dan pengendalian oprasional perusahaan. Jika kinerja pada level yang

rinci dapat dimonitor dan dievaluasi. Contohnya melalui:

1. Mengidentifikasi aktivitas yang memberi kontribusi nilai kepada pelanggan

dan aktivitas yang tidak memberi kontribusi nilai kepada pelanggan.

2. Memfokuskan perhatian pada aktifitas-aktifitas yanga paling tinggi

kinerjanya atau menyimpang jauh dari yang diharapkan.

Dua falsafah ini diperoleh dari Activity Based Costing.

2.8.3 Penggerak Biaya yang Bersifat Struktural

Pengerak biaya yang bersifat struktural bersifat strategik karena penggerak

biaya ini melibatkan perencanaan dari keputusan-keputusan yang berpengaruh

dalam waktu jangka penjang.

Menurut Blocher yang dialih bahasakan oleh Susty (2000:84):

“Perencanaan dan keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam
jangka penjang tersebut adalah meliputi: skala, pengalaman,
teknologi, kompleksitas.”
Analisis strategi menggunakan penggerak biaya struktural membantu

perusahaan untuk meningkatkan posisi kompetitif, analisis ini meliputi analisis

value chain dan manajemen aktivitas (actifity based manajemen)
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2.8.4 Penggerak Biaya yang Bersifat Ekselusional

Menurut Blocher yang dialih bahasakan oleh Susty (2000:85):

“Penggerak biaya yang bersifat eksekusional merupakan faktor-
faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengelola
perusahaan dalam jangka pendek, melakukan pengambilan
keputusan untuk menurunkan biaya. Hal ini meliputi: keterlibatan
semua tenaga kerja, desain proses produksi, dalam hubungan dengan
pemasok.”

Manajer perlu melakunan studi banding tentang penggerak biaya

eksekusional untuk mendapatkan cara untuk meminimumkan biaya. Studi

semacam ini dilakukan sebagai bagian dari pengendalian operasional.

2.9 Prosedur Pembebanan Dua Tahap Metode Activity Based Costing

Menurut Supriyono (1994:231-234), prosedur pembebanan dua tahap

metode Activity Based Costing meliputi:

1. Prosedur Tahap Pertama
Pada tahap pertama penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas
meliputi 4 langkah sebagai berikut:
a. Penggolongan berbagai aktivitas
b. Pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas
c. Penentuan kelompok-kelompok biaya (cost pools) dan
d. Penentuan tarif kelompok (pool rate)

2. Prosedur Tahap Kedua
Dalam tahap kedua, biaya untuk setiap kelompok biaya overhead dilacak
ke berbagai jenis produk. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan
tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk.

Adapun tahap-tahap dalam kalkulasi activity based costing, menurut

Hansen dan Mowen (2000:322-324), yang diterjemahkan oleh Tim Salemba

Empat, adalah sebagai berikut:

1. Prosedur tahap pertama
Pada tahap pertama perhitungan biaya berdasarkan kegiatan, biaya
dikaitkan dengan masing-masing kegiatan, kegiatan dan biaya yang
terkait dengannya dibagi ke dalam set-set homogen. Pada titik ini,
perusahaan dapat menentukan pendorong kegiatan yang dikaitkan
dengan setiap kegiatan dan menghitung tarif overhead kegiatan masing-
masing. Pengumpulan biaya overhead yang dikaitkan dengan masing-
masing set kegiatan disebut kelompok biaya homogen. Karena kegiatan-
kegiatan di dalam suatu kelompok biaya homogen mempunyai tarif
konsumsi yang sama, variasi biaya untuk kelompok ini dapat



58

diterangkan dengan pendorong kegiatan tunggal. Setelah kelompok
biaya ditentukan, biaya persatuan pendorong kegiatan dihitung dengan
membagi biaya kelompok dengan kapasitas praktis pendorong kegiatan.
Biaya ini disebut tarif kelompok. Perhitungan tarif kelompok ini
mengakhiri tahap pertama.

2. Prosedur tahap kedua
Pada tahap kedua, biaya-biaya untuk masing-masing kelompok
overhead ditelusuri ke produk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan
tarif kelompok yang dihitung pada tahap pertama dan dengan
mengukur jumlah sumber daya yang digunakan oleh masing-masing
produk. Ukuran ini adalah banyaknya pendorong kegiatan yang
digunakan oleh masing-masing produk. Jadi tarif overhead yang
dibebankan dari setiap biaya kelompok ke masing-masing produk
dihitung sebagai berikut:

Overhead yang dibebankan (pada suatu produk) = tarif kelompok x penggunaan kegiatan

Stage 1

Stage 2

Determine
local activity

are
performed by

company
resourses

Pembebanan Dua Tahap : Activity Based Cost System

Activity cost
to product
based on

their use of
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Setup Departeman Row Material Inv
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Manufakturing
Enggenering
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*** Other
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Gambar 2.2 Tahap-tahap dalam kalkulasi activity based costing

2.10 Perbandingan Metode Konvensional dengan Metode Activity Based

Costing

Dari uraian teori-teori diatas, maka sekarang dapat diperbandingkan antara

metode konvensional dan metode activity based costing dalam perhitungan harga
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pokok produk. Menurut Amin Widjaya (1995:26-28), perbandingan antara

metode konvensional dengan metode activity based costing adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Metode Konvensional dan Metode Activity Based Costing

Metode Konvensional Metode Activity Based Costing
1. Mengalokasikan overhead berdasarkan

satu atau dua basis alokasi yang non
representatif, sehingga gagal
menyerap konsumsi yang benar
menurut produk individual.

1. Activity based costing menggunakan
aktivitas-aktivitas sebagai pemacu
untuk menentukan berapa besar setiap
overhead tidak langsung dari setiap
mengkonsumsikan.

2. Sistem konvensional membagi biaya
overhead ke dalam unit (unit based
measurement)

2. Activity based costing mengkonsumsi
overhead ke dalam empat kategori yaitu
unit, batch, produk, dan “penopang
fasilitas” (facility sustaining)

3. Fokus konvensional adalah pada
kinerja keuangan jangka pendek,
seperti laba. Apabila sistem
konvensional digunakan untuk
penetapan penetapan harga dan untuk
mengidentifikasi produk yang
menguntungkan, angka-angkanya
tidak dapat diandalkan atau
dipercaya.

3. Fokus activity based costing adalah
biaya, mutu, dan faktor waktu.

4. Sistem biaya konvensional tidak
memisahkan overhead ke dalam
biaya yang berhubungan dengan
batch produksi dari produk yang
biayanya merupakan penopang
produk (product sustaining), seperti
aktivitas penyiapan mesin dan
peralatan dengan penanganan
material.

4. Sistem activity based costing
mempunyai kemampuan untuk
mengukur konsumsi overhead
berdasarkan aktivitas batch dan
penopang produk serta mengalokasi
overhead secara akurat ke produk.

Sedangkan perbandingan sistem akutansi biaya konvensional dan Acitivity

Based Cost System menurut Hansen dan Mowen (2000:60) dapat dilihat pada

tabel 2.2
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Tabel 2.2
Perbandingan Metode Konvensional dan Metode Activity Based Costing

Sistem Akuntansi Biaya Konvensional Activity Based Cost System
1. Pendorong berdasarkan unit. 1. Pendorong berdasarkan unit dan non

unit.

2. Insentif alokasi. 2. Insentif penelusuran.

3.Perhitungan harga pokok produk yang
sempit dan kaku.

3. Penentuan harga pokok produk yang
luas dan fleksibel.

4. Fokus pada pengelolaan biaya. 4. Fokus pada pengelolaan kegiatan.
5. Informasi biaya yang singkat. 5. Informasi kegiatan rinci.
6. Memasukan kinerja unit individu. 6. Memaksimalkan kinerja sistem.
7. Menggunakan ukuran kinerja

keuangan
7.Menggunakan ukuran kinerja keuangan

dan non keuangan.

Perbedaan kalkulasi biaya produk konvensional dan Activity Based Costing,

menurut T. Lucey (1992) lihat Gambar 2.3


