
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian dan Klasifikasi Biaya 

 Dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori yang diambil dari beberapa 

literature yang relevan sebagai landasan untuk melakukan pembahasan, analisis 

data dan membuat kesimpulan atas permasalahan yang dijadikan topik dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

 

2.1.1 Pengertian biaya 

 Pengelolaan suatu badan usaha, baik yang bergerak dalam bidang 

perdagangan, jasa maupun manufaktur (pabrikan) memerlukan manajemen yang 

dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dengan baik, seperti fungsi 

perencanaan, pengawasan,pengarahan dan pengevaluasian kegiatan perusahaan. 

Agar fungsi-fungsi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengarahkan 

manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat, maka manajemen 

memerlukan berbagai informasi yang relevan dan akurat, salah satu informasi 

yang dibutuhkan adalah informasi biaya. 

 Hongren, Datar dan Foster (2006:798) memaparkan definisi biaya adalah: 

 “ Resource sacrificed forgone to achieve a specific objective” 

 Hansen & Mowen (2000;35) mengemukakan definisi biaya sebagai 

berikut: 

“Cost is the cash or cash equivalent value sacrificied for goods and 

service that are expected to bring a current or future benefit to the 

organization” 

Sedangkan menurut Mulyadi (2003;5) bahwa biaya adalah 

“Kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh 

barang dan jasa yang diharapkan atau membawa manfaat sekarang 

atau dimasa yang akan datang bagi organisasi.” 



Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa biaya merupakan sumber-sumber daya yang dikorbankan atau 

dipergunakan untuk suatu proses produksi suatu barang atau jasa. Dimana proses 

tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan dapat 

memberikan suatu manfaat bagi kepentingan organisasi, baik dimasa sekarang 

maupun dimasa yang akan datang. 

 

2.1.2 Klasifikasi Biaya 

 Seperti yang telah dikemukakan di atas, manajemen membutuhkan 

informasi biaya untuk dapat melakukan pengambilan keputusan. Informasi biaya 

yang dibutuhkan manajemen ini dapat dikumpulkan melalui pencatatan dan 

pengelompokan biaya yang terjadi dalam perusahaan. Klasifikasi biaya sangat 

penting guna membuat ikhtisar yang berarti atas data biaya. Klasifikasi yang 

paling umum digunakan didasarkan pada hubungan antara biaya dengan: 

1. Produk (satu lot,batch,atau unit dari suatu barang jadi atau jasa). 

2. Volume produksi. 

3. Departemen, proses, pusat biaya (cost center), atau subdivisi lain dari 

manufaktur. 

4. Periode akuntansi 

5. Suatu keputusan, tindakan atau evaluasi. 

Hongren, Datar dan Foster (2006:25). Biaya-biaya perusahaan atau 

organisasi dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok biaya, yaitu : 

1. Biaya langsung (direct cost), yaitu biaya-biaya yang dapat ditelusuri langsung 

ke objek biaya (cost object), contohnya satuan bahan baku yang digunakan 

untuk memproduksi satu unit produk. 

2. Biaya tidak langsung (indirect costs), yaitu biaya-biaya yang berhubungan 

dengan suatu objek biaya tertentu namun tidak dapat ditelusuri dengan cara 

yang economical feasible (cost effective). Sebagai contohnya adalah biaya 

gaji. 

Adapun klasifikasi biaya menurut Mulyadi (2005:14), adalah sebagai 

berikut: 



1. Objek pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, 

maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya 

bahan bakar. 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur, ada 3 fungsi pokok yaitu fungsi produksi, 

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

perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok : 

a. Biaya produksi 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap untuk dijual, seperti biaya depresiasi mesin dan 

peralatan, biaya bahan baku, biaya penolong, biaya gaji karyawan yang 

bekerja dalam bagian-bagian, baik yang langsung maupun yang tidak 

langsung. 

b. Biaya pemasaran 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk, seperti biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari 

gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan bagian-bagian yang 

melaksanakan kegiatan pemasaran. 

c. Biaya Administrasi dan Umum 

Merupakan biaya-biaya untuk mengkordinasi kegiatan produksi dan 

pemasaran produk, seperti biaya gaji karyawan bagian keuangan, 

akuntansi, personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan 

akuntan, biaya fotocopy. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokan 

kedalam 2 golongan : 

a. Biaya langsung (direct cost) 



Merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena 

adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak 

ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian biaya 

langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. 

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 

produk. 

4. Prilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam 

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat digolongkan 

menjadi : 

a. Biaya Variabel 

Merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung. 

b. Biaya Semivariabel 

Merupakan biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Biaya semi variable mengandung unsur biaya tetap dan unsur 

biaya variable. 

c. Biaya Semi fixed 

Merupakan biaya tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah 

dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

d. Biaya tetap 

Merupakan biaya yang jumlahnya tetap dalam kisar volume kegiatan 

tertentu, seperti gaji direktur produksi. 

5. Jangka waktu manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 

 

 

 



a. Pengeluaran modal (capital expenditures) 

Merupakan biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode 

akuntansi, seperti pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap dan 

pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. 

b. Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditures) 

Merupakan biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode 

akuntansi, terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya 

pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan 

dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. 

Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya telex, 

dan biaya tenaga kerja. 

 

2.1.3 Biaya dan Terminologi Biaya 

 Charles T. Horngern  (2000:28)  mengemukakan bahwa para akuntan 

mendefinisikan biaya sebagai pengorbanan suatu sumber daya untuk mencapai 

tujuan tertentu. Biasanya biaya diukur dengan satuan moneter yang harus dibayar 

untuk memperoleh barang atau jasa. Biaya actual adalah biaya yang terjadi 

(sebuah biaya historis) sesungguhnya dan berbeda dengan biaya yang sudah 

dianggarkan ataupun diperkirakan. 

 Untuk memandu keputusanya, seorang manajer harus mengetahui berapa 

biaya dari barang-barang tertentu seperti, sebuah produk, mesin, jasa. 

 Sebagai contoh, biaya mungkin ditetapkan untuk suatu departemen untuk 

memfasilitasi pengambilan keputusan tentang efisiensi di departemen tersebut. 

Disamping itu, biaya mungkin ditetapkan kepada produk atau pelanggan untuk 

memfasilitasi keuntungan produk atau pelanggan. 

 

2.1.4  Manfaat Informasi Biaya bagi Pihak Manajemen 

 Menurut Mulyadi (2003:38) manfaat adanya informasi diantaranya adalah 

memungkinkan manajer dan karyawan untuk mengelola aktivitas, sehingga 

manajemen terdorong untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap 



aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk/jasa, sehingga mampu 

menghasilkan keluaran secara cost effective 

 informasi biaya digunakan manajemen untuk : 

1. Fungsi perencanaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

2. Menetapkan harga jual 

3. Menilai profitabilitas suatu produk atau jasa. 

4. Mengukur efisiensi proses. 

5. Menilai kinerja sumber daya manusia. 

 

2.2 Harga Pokok Produksi 

2.2.1 Pengertian harga pokok produksi 

 Menurut Mulyadi (2003:10), pengertian harga pokok produksi adalah : 

“Pengorbanan sumber ekonomi untuk pengolahan bahan baku 

menjadi produk.” 

 

2.2.2  Tujuan Penetapan Harga Pokok Produksi 

 Adapun tujuan perhitungan harga pokok produksi menurut Hansen dan 

Howen (2000:145) antara lain : 

1. Untuk mengetahui persedian 

Tanpa diketahui unit cost (harga pokok suatu produk), maka nilai persediaan 

tidak dapat ditentukan walaupun kuantitas barang tersebut diketahui. 

2. Menentukan pembebanan 

Dengan adanya penetapan harga pokok produk, maka manajemen dapat 

menentukan pembebanan kepada produk dengan tepat. 

3. Membuat sejumlah keputusan penting. 

Penetapan harga pokok dapat digunakan dalam pengambilan keputusan seperti 

bidding (tender), product design dan perkenalan produk baru, membuat 

sendiri atau membeli dari perusahaan sejenis, menerima atau menolak suatu 

pesanan khusus, mempertahankan atau menghentikan suatu product line. 

 



2.2.3  Prosedur Akumulasi Harga Pokok Produksi 

 Menurut Hongren, Foster dan Srikant (2006:30), prosedur akumulasi biaya 

adalah sebagai berikut : 

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

by means of an accounting system.” 

Sedangkan menurut Hongren, Sundem dan Stratton (2002:43), prosedur 

akumulasi biaya adalah sebagai berikut : 

“Cost accumulation is collecting cost by some ’natural’ classification 
such as material or labour by activities performed such as order 
processing or machine processing.” 

 Jadi prosedur akumulasi biaya adalah suatu prosedur untuk 

mengumpulkan biaya- biaya yang terjadi, biaya-biaya produksi yang dikumpulkan 

ini akan digunakan untuk menetapkan harga pokok produksi. 

 Menurut Mulyadi (2005:17), ada 2 metode akumulasi biaya yang 

digunakan perusahaan, yaitu job order costing dan process costing. Definisi dari 

kedua metode tersebut adalah sebagai berikut : 

• Job order Cost Method, dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan 

untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi ayau satuan produk yang 

dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan jumlah satuan 

produk dalam pesanan yang bersangkutan. 

• Process Cost Method, dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan 

untuk periode tertentu dan harga pokok produksi atau satuan produk yang 

dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya 

produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan 

dalam periode yang bersangkutan. 

Dalam kenyataannya,. Dapat terjadi penggabungan dari kedua metode 

akumulasi harga pokok produksi tersebut. Untuk itu dikenal dengan apa yag 

disebut oleh Horngren, dkk (2002:609), sebagai Hybrid Costing, yaitu : 

“A Hybrid Costing System blends characteristic from both job costing 

and process costing system, which are blends of custom order 

manufacturing and continous flow manufacturing.” 



Hybrid costing biasanya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi 

barang yang homogen dengan spesifikasi produk yang berbeda satu sama lain, 

tetapi setiap spesifikasi terdiri dari beberapa operasi produksi yang telah 

dibakukan. 

Pada metode ini, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dapat 

diisentifikasikan langsung pada order produksi yang dikerjakan (job order 

costing), sedangkan biaya produksi yang dilakukan dan dibebankan kepada setiap 

produk yang melewati kegiatan operasi tersebut (process costing). 

 

2.3 Sistem Akuntansi Biaya Konvensional  

 Sistem akuntansi biaya konvensional mengalokasikan produk-produk 

berdasarkan volume produksi. Biaya-biaya diklasifikasikan atas dasar biaya 

langsung dan tidak langsung. Sistem akuntansi biaya konvensional ini 

menggunakan dasar ukuran dan aplikasi volume produksi, yaitu unit based 

measurement, seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya material dan 

lain-lain. 

 

2.3.1 Pengertian Biya Konvensional  

 Definisi tentang metode konvensional yang menyatakan bahwa total biaya 

manufaktur adalah penjumlahan dari total masing-masing operasional. Metode 

konvensional mengukur berapakah biaya dalam melakukan sesuatu dan tidak 

mengukur berapakah biaya tidak melakukan sesuatu. Metode konvensional 

mengasumsikan bahwa operasi tertentu misalkan penguapan panas, harus 

diselesaikan dan memang harus diselesaikan dimana itu sedang diselesaikan 

sekarang. Selain itu pada metode konvensional penelusuran material dan upah 

langsung ke produk melalui standar yang telah ditetapkan. Dan juga 

pengalokasian biaya overhead berdasarkan upah langsung, biaya material dan 

lain-lain. 

 Pada sistem akuntansi biaya konvensional, memakai sistem pembebanan 2 

(dua) tahap, yaitu sebagai berikut : 

1. Biaya overhead didistribusikan ke pusat-pusat biaya (cost center). 



2. Biaya-biaya yang terakumulasi dalam tiap pusat biaya dialokasikan ke produk 

dengan menggunakan pemicu unit based (unit based drivers). 

 

Gambar 2.1 

Pembebanan 2 Tahap Sistem Akuntansi Biaya Konvensional 
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Sumber : Cooper, Robert Kaplan, The Design of Cost Manajement System,h.368  

  

2.3.2 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 

measured, maka memudahkan auditor dalam proses audit. 

 Sedangkan kekurangan sistem akuntansi biaya konvensional adalah 

sebagai berikut : 

1. Dapat mendistorsi biaya produksi 

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 produkpun semakin 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, seperti jadi dan kemudian 

berdasarkan fungsi, seperti perekayasaan dalam setiap item lini. Orientasi 

fungsi ini tidak cocok dengan realitas fungsional silang yang biasa digunakan 

pada perusahaan manufaktur. 

 

2.3.3 Distorsi Biaya Produk  

 Sistem akuntansi biaya konvensional dapat mengukur harga pokok 

produksi 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 

sumber daya pendukung yang proporsinya tidak sama dengan unit yang 

dihasilkan, sehingga bila menggunakan sistem akuntansi biaya konvensional, akan 

menghasilkan harga pokok produksi yang terdistorsi. 

 Hal-hal yang menyebabkan terjadinya distorsi biaya produksi menurut 

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

 



1. Production Volume Diversity 

Distorsi ini terjadi akibat produk dibuat dalam volume yang tidak sama tanpa 

membedakan antara volume – related input dan volume – unrelated input, 

sehingga produk yang dibuat dalam volume besar akan dibebani biaya 

overhead yang cukup besar (over costed). Sebalikanya produk dengan volume 

kecil akan dibebani biaya overhead yang kecil (under costed). 

2. Size Diversity 

Distorsi terjadi akibat produk dibuat dalam ukuran yang berbeda. Produk yang 

berukuran besar biasanya menjadi over costed, sedangkan produk yang 

berukuran kecil menjadi under costed karena produk yang berukuran besar 

akan dibebani biaya overhead yang lebih besar dari produk yang mempunyai 

ukuran yang lebih kecil. 

3. Complexity Diversity 

Distorsi terjadi akibat produk yang kompleks. Produk yang kompleks biasanya 

mengkonsumsi lebih banyak volume – related input tanpa diikuti dengan 

pertambahan konsumsi volume – unrelated input yang proporsional. 

4. Material Diversity 

Distorsi ini terjadi bila produk yang dikonsumsi jam mesin, lebih banyak 

mengkonsumsi volume – related input dari volume – unrelated input. 

5. Set Up Diversity 

Set up diversity adalah variasi waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan 

mesin. waktu set up tergantung pada produk yang diproduksi, sehingga 

volume – unrelated input terhadap volume – related input bervariasi 

tergantung produk. 

 

2.4 Activity Based Costing 

2.4.1 Definisi Activity Based Costing 

 Berdasarkan pemaparan Mulyadi dalam bukunya (2003:53) 

“Sistem Activity Based costing merupakan suatu sistem yang dimulai 
dari pengelompokan aktivitas-aktivitas produksi untuk memproduksi 
suatu produk. Kemudian biaya ditelusuri ke aktivitas tersebut dam 
aktivitas ditelusuri berdasarkan konsumsi atas produk tersebut.”  



 Biaya dapat ditelusuri dari aktivitas ke produk berdasarkan masing-masing 

produk yang mengkonsumsi aktivitas. Dengan demikian dasar alokasi atau 

penyebab biaya (cost driver) yang dipergunakan dalam pendekatan activity based 

costing akan mengukur aktivitas yang telah dilaksanakan. 

 Menurut Carter dan Usry (2004:496), Activity Based Costing adalah : 
“ Activity Based Costing didefinisikan sebagai suatu sistem perhitungan 
biaya dimana tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya 
lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar-dasar yang 
memasukan satu atau lebih factor yang tidak berkaitan dengan 
volume (non-volume-related-factor).” 

 Selain itu Hongren,Datar dan Foster (2006:306) mendefinisikan bahwa : 

“Activity Based Costing is an approach in costing that focused on 
individual activities as the fundamental cost object object. It uses the cost 
of these activities as the basis for assigning cost to other cost objects 
such as product or services.” 

  
 

2.4.2 Tujuan Metode Activity Based Costing 

 Sistem biaya konvensional kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan 

manajemen dalam perhitungan harga pokok produk yang akurat, terlebih apabila 

melibatkan biaya produksi tidak langsung yang cukup besar dan keanekaragaman 

produk. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh 

pihak manajemen sehubung dengan strategi yang diterapkan sedangkan metode 

ABC menggunakan berbagai tingkatan aktivitas dalam pembebanan biaya 

produksi tidak langsung. 

 Menurut Haedicle (1995:15), metode ABC dapat digunakan untuk 

berbagai keputusan akurat seperti : 

1. Penetapan harga 

Dalam perhitungan harga pokok yang konvensional, distorsi dapat terjadi 

apabila perusahaan menghasilkan produk dengan pembebanan dalam jumlah, 

ukuran serta tingkat kesulitan dalam proses produksinya. 

Dengan menggunakan metode ABC, maka informasi yang diperoleh akan 

lebih baik, karena dapat menggambarkan nilai aktivitas dalam suatu 

perusahaan yang dikonsumsi untuk membuat suatu produk yang lebih baik. 

 



2. Megukur hubungan dengan pelanggan 

Dalam sistem biaya konvensional, biaya dipandang secara keseluruhan, 

sehingga mengabaikan biaya-biaya yang disebut below the line, seperti biaya 

penjualan, distribusi, penelitian dan pengembangan serta administrasi, biaya-

biaya tersebut dianggap sama besarnya untuk masing-masing pelanggan, yang 

sesungguhnya terdapat perbedaan jumlah biaya untuk masing-masing 

pelanggan. 

Sedangkan metode ABC membebankan biaya-biaya tersebut kepada 

pelanggan yang membutuhkan aktivitas ini, yang membedakan tergantung 

pada tipe langganan, tingkat pelayanan dan lain-lain. 

3. Aktivitas peningkatan proses 

Dalam sistem biaya konvensional, manajemen diberikan laporan yang 

menunjukan dimana biaya dikeluarkan, tanpa menyebutkan penyebab 

timbulnya biaya. Contohnya pihak manajemen memutuskan untuk 

mengurangi biaya yang berhubungan dengan proses  pesanan penjualan. 

Berdasarkan data dari sistem biaya konvensional, maka manajemen akan 

memiliki kecenderungan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja bagian 

tersebut, yang sesungguhnya tidak akan memenuhi tujuannya, sebab pekerja 

yang tersisa akan terlampau banyak pekerjaannya, sehingga akan menambah 

biaya untuk tenaga kerja sementara pada saat perusahaan menerima banyak 

pesanan. Namun apabila pihak manajemen menyadari penyebab timbulnya 

biaya tersebut adalah aktivitas, maka pengurangan jumlah pekerja tersebut 

sebaiknya diikuti dengan pengurangan jumlah aktivitas, misalnya dengan 

menerapkan jumlah minimal pesanan dalam sekali pesan, agar hasil yang 

diperoleh optimal. 

4. Perolehan teknologi 

Biaya produksi tidak langsung dibebankan dengan dasar pembebanan biaya 

tenaga kerja langsung memberikan persepsi bagi manajemen bahwa biaya 

produksi tidak langsung akan menurun apabila mengurangi biaya tenaga kerja 

langsung. Kecenderungan akan hal inilah yang memberikan kecenderungan 



bagi manajemen untuk membuat keputusan perubahan dari padat karya ke 

padat modal yang diyakini akan menurunkan biaya produksi tidak langsung. 

5. Rancangan proses 

Sistem akuntansi biaya konvensional gagal dalam membebankan biaya 

produksi tidak langsung kepada proses produksi, sehingga mengakibatkan 

perancangan produk tidak dapat menentukan beberapa biaya sesungguhnya 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Dalam memilih rancangan 

komponen yang akan digunakan,  dilakukan analisis perbandingan biaya untuk 

masing-masing komponen. Jika pembebanan biaya kepada proses tidak benar, 

maka akan dapat diketahui komponen mana yang sesungguhnya melalui 

proses produksi yang lebih murah. 

 

2.4.3 Keunggulan Metode Activity based Costing 

 Pada perhitungan harga pokok konvensional biaya produksi tidak langsung 

yang dikonsumsi diasumsikan berbanding lurus dengan volume produksi, padahal 

tidak semua sumber daya yang dipergunakan dalam proses produksi dikonsumsi 

secara proporsional dengan jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, harga 

pokok yang dihasilkan dengan metode konvensional selalu terdistorsi. 

 Karena adanya kelemahan-kelemahan tersebut maka mendorong 

manajemen  untuk menggunakan  metode Activity Based Costing dalam  

perhitungan harga pokok. Dengan sistem Activity Based Costing, biaya-biaya  

setiap aktivitas pada proses produksi dapat diidentifikasi, sehingga menajemen 

dapat menentukan dengan tepat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan suatu produk. 

 Ada beberapa keunggulan metode Activity Based Costing, dalah sebagai 

berikut : 

1. Activity Based Costing mempertimbangkan pemahaman atas biaya aktivitas-

aktivitas dan hubungannya dengan produk, sehingga dapat membantu 

manajemen dalam menentukan harga pokok produk. 

2. Activity Based Costing mempertimbangkan kempleksitas bisnis dengan 

menggunakan beberapa cost driver dan menghubungkan biaya-biaya yang 



mengakibatkan ke produk dan konsumen (pelaku dan aktivitas) yang 

menyebabkannya. 

3. Activity Based Costing memberikan informasi yang bermakna tentang biaya 

produk dan profabilitas dan memberikan dasar dalam pengukuran kinerja 

yang mudah dipahami dan sejalan dengan lingkungan produksi dan situasi 

kompetisi saat ini. 

 

2.4.4 Keberatan-Keberatan Terhadap Pengguna Activity Based Costing 

 Menurut Amin (2000:26), ada beberapa keberatan-keberatan dalam 

penggunaan Activity Based Costing : 

1. Apabila suatu perusahaan melepaskan suatu produk, sumber daya menjadi 

bebas. Manejemen mungkin mengharapkan ia akan mengarah ke suatu 

penurunan dalam pengurangan. Namun, ini biasanya tidaklah demikian. 

Manajemen sering tidak bertindak untuk memindahkan sumber daya yang 

dibebankan (seperti pekerja atau manajer) ketika suatu produk dilepaskan, 

sehingga mengarah ke kapasitas berlebihan dan pemborosan. Juga sumber 

daya yang dilepas mungkin tidak cukup memungkinkan pengeluaran 

menurun. 

2. Diperlukan banyak aktivitas untuk menjalankan pabrik, tidaklah mungkin 

memonitor semua aktivitas tersebut dan tidak praktis memonitor lebih dari 

sedikit. Solusinya adalah menggabungkan aktivitas tersebut. Ini dapat 

dilakukan dengan menggabungkan aktivitas lain karena hubungan kuat 

terlibat. 

3. Terdapat beberapa kondisi yang dapat mengarahkan manajemen bergeser ke 

sistem Activity Based Costing, kondisi tersebut mencangkup: 

a. Biaya yang menurun untuk pengumpulan dan pengolahan data. 

b. Biaya kesalahan (cost errors) yang meningkat bagi perusahaan 

c. Kompetisi yang meningkat. 

d. Struktur biaya yang berubah. 

e. Bauran yang berubah. 



4. Pengunaan yang optimal dari Activity Based Costing adalah untuk 

memperbaiki kinerja biaya dengan memperbaiki aktivitas. Apabila aktivitas 

menimbulkan biaya, maka kunci untuk mengurangi biaya, memperbaiki mutu 

dan meningkatkan efisiensi adalah mengurangi aktifitas, memperbaiki dampak 

dan mutu aktivitas, serta membuat aktivitas lebih efisien. 

5. Aktivitas-aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai bernilai tambah atau tidak 

bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah merupakan pemborosan 

(waste) dan diidentifikasikan oleh aktivitas-aktivitas yang tidak menambah 

nilai terhadap produk, nilai tersebut adalah menurut pandangan pelanggan. 

Aktivitas yang tidak bernilai tambah merupakan aktivitas yang harus 

ditargetkan untuk dieliminasi. 

6. Suatu sistem Activity Based Costing yang lengkap dengan berbagai kelompok 

biaya (cost pools) dengan pemicu biaya yang banyak (multiple cost drivers) 

tidak dapat disangkal lebih kompleks dari pada sistem konvensional dan 

dengan demikian lebih mahal diadministrasikan. 

7. Aplikasi Activity Based Costing untuk perusahaan yang harus menggunakan 

(market based pricing) dan menetapkan harga berbasis pasar yang tidak 

mempunyai struktur teknologi tinggi yang sama telah dipertanyakan. 

8. Banyak masalah praktis tidak dapat diatasi. Contohnya termasuk biaya umum 

(common cost), pemilihan pemicu biaya, “nonlinearity” dari pemicu biaya dan 

sebagainya. 

 

2.4.5 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 mengonsumsi sejumlah waktu dan biaya 

yang signifikan. 

 Pada perusahaan menengah dan kecil, setia proses atau prosedur 

mengkonsumsi sejumlah waktu dan biaya yang relatif kecil sehingga perhitungan 

akan lebih mudah jika beberapa prosedur disatukan. 



 Menurut Supriono (1994:237-239), ada 4 tingkatan aktivitas yaitu : 

1. Unit level activity 

Aktivitas ini terjadi setiap unit produk dihasilkan. Biaya aktivitas yang masuk 

dalam kategori ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. 

Contoh aktivitas ini antara lain biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, dan 

lain-lain. 

2. Batch Level Activity 

Aktivitas ini terjadi setiap suatu batch produk dihasilkan. Biaya yang timbul 

dari alat ini tidak terpengaruh dengan jumlah unit yang dihasilkan dari setiap 

batch, tetapi dipengaruhi oleh jumlah batch yang dihasilkan, 

3. Product Sustaining Activity 

Aktivitas yang masuk dalam kategori ini adalah aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru, 

perbaikan proses pengolahan teknis produk yang sudah ada agar proses 

produksi menjadi lebih efisien dan menjamin mutu produk yang sudah ada. 

Contoh aktivitas ini antara lain aktivitas penelitian dan pengembangan produk, 

perekayasaan proses, dan lain-lain.  

4. Facility Sustaining Activity 

Aktivitas-aktivitas yang masuk dalm kategori ini berhubungan dengan 

kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan atau memelihara kapasitas dan 

fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh aktivitas ini antara 

lain pemeliharaan bangunan, pertamanan, kebersihan dan lain-lain. 

 

2.4.6 Pemicu Biaya (Cost Driver) 

 Faktor yang mempengaruhi perubahan pada total biaya pada suatu cost 

object disebut dengan pemicu biaya (cost driver). Cost driver adalah penyebab 

terjadinya biaya, sedangkan aktivitas adalah dampaknya. 

 Pengertian cost driver menurut Hongren, dkk (2002:34) : 

“A variable, such as the level of activity or volume that causally affect 
cost over a given time span. That is, there is a cause and effect 
relationship between a change in the level of activity or volume and a 
change in the level total costs.” 
 



2.4.7 Prosedur Pembebanan 2 Tahap Metode Activity Based Costing 

 Adapun tahap-tahap dalam perancangan Activity Based Costing, menurut 

Hansen dan Mowen (2000:322-324), adalah sebagai berikut : 

1. Tahap pertama 

Pada tahap pertama perhitungan biaya berdasarkan Activity Based Costing, 

biaya dikaitkan dengan masing-masing kegiatan. Kegiatan dan biaya-biaya 

yang terkait dengannya dibagi ke dalam set-set homogen. Pada tahap ini 

dilakukan lima langkah sebagai berikut :  

a. Mengidentifikasi aktivitas. 

b. Mengelompokan aktivitas ke dalam kelompok biaya homogen. 

c. Menentukan biaya kelompok homogen. 

d. Menentukan activity level / cost driver. 

2. 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 megukur jumlah sumber daya yang 

digunakan oleh masing-masing produk. Ukuran ini adalah banyaknya pendorong 

kegiatan yang digunakan oleh masing-masing produk. Besarnya sumber daya 

tersebut merupakan penyederhanaan dari banyaknya cost driver yang digunakan 

oleh masing-masing produk. Pembebanan biaya overhead pabrik dari tiap 

kelompok ke masing-masing produk dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Biaya overhead yang dibebankan = tarif kelompok * cost driver yang 

dipilih 

Bila terjadi produk diversity, yaitu produk mengkonsumsi biaya produksi 

tidak langsung dalam proporsi yang berbeda maka jumlah pusat biaya yang 

digunakan akan bertambah banyak jumlahnya. 

 Selanjutnya perlu ditentukan pemicu biaya dalam mengalokasikan biaya. 

Semakin banyak pusat biaya yang digunakan maka semakin banyak pula pemicu 

biaya yang dibutuhkan dan semakin akurat juga informasi biaya yang dihasilkan. 



Kemudian, sebagai akhir dari tahap kedua adalah menghitung intensitas konsumsi 

konsumsi biaya pada setiap pusat biaya berdasarkan pemicu biaya yang telah 

ditentukan sebelumnya. Intensitas konsumsi pada pusat biaya ini disebut tari pusat 

biaya atau pool rate. 

Gambar 2.2 
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Sumber: Cooper, Kaplan The Design of Cost Management System, h.282 
 
2.4.8 Manfaat dan keterbatasan Activity Based Costing sistem 
 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 aktifitas perusahaan yang memberikan kontribusi sampai lini 

yang paling mendasar dalam jangka panjang. 
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 Menurut Amin (2000:23) manfaat utama Activity Based Costing  adalah : 

1. Activity Based Costing menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan 

informatif, yang mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang 

lebih akurat dan kepada keputusan strategik 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. 

Suatu pengkajian Activity Based Costing dapat meyakinkan bahwa mereka 

harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Sebagai 

hasilnya, mereka dapat berusaha untuk meningkatkan mutu sambil secara 

simultan memfokus pada mengurangi biaya. Analisis biaya dapat menyoroti 

bagaimana benar-benar mahalnya proses manufacturing. Ini pada gilirannya dapat 

memacu aktivitas untuk mereorganisasi proses, memperbaiki mutu, dan 

mengurangi biaya. 

Menurut Amin (2000:61) keterbatasan metode Activity Based Costing 

memberikan alternative penelusuran biaya ke produk individual secara lebih baik, 

tetapi juga mempunyai keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer 

sebelum menggunakannya untuk menghitung biaya produk :  

1. Alokasi 

Jika data aktifitas tersedia, beberapa biaya mungkin membutuhkan alokasi ke 

departemen atau produk berdasarkan ukuran volume yang arbitrer sebab 

secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat menyebabkan biaya 

tersebut. Contoh beberapa biaya untuk mempertahankan fasilitas, seperti 

aktivitas membersihkan pabrik dan pengelolaan proses produksi.  

2. Mengabaikan biaya 



Keterbatasan lain dari Activity Based Costing adalah beberapa biaya yang 

diidentifikasi pada produk tertentu di abaikan di analisis. Aktivitas yang 

biayanya sering diabaikan adalah pemasaran, iklan, riset dan pengembangan, 

rekayasa produk dan klaim jaminan. Biaya secara sederhana ditambahkan ke 

biaya produksi untuk menentukan biaya produk total. Secara konvensional 

biaya pemasaran dan administrasi tidak dimasukan ke dalam biaya produk 

karena persyaratan pelaporan keuangan yang dikeluarkan oleh GAAP 

mengharuskan pemasukan ke dalam biaya periode. 

3. Pengeluaran dan waktu yang di konsumsi 

Sistem Activity Based Costing  sangat mahal untuk dikembangkan dan 

diimplentasikan. Disamping itu juga membutuhkan waktu yang lama. Seperti 

sebagian besar sistem akuntansi dan manajemen yang inovatif, biasanya 

diperlukan waktu yang lebih dari satu kali dilakukannya penelitian untuk 

mengembangkan dan mengimplementasikan Activity Based Costing  yang 

sukses. 

Agar sistem Activity Based Costing  dapat berhasil, perusahaan harus 

merangkul sistem ini dan menggunakannya sebagai basis untuk semua keputusan 

manajemen. Sistem Activity Based Costing harus dapat dicapai oleh semua 

pemakai potensial. Semua pemakai potensial sistem ABC harus mempunyai akses 

yang tepat waktu, yang menyenangkan terhadap sistem biaya. 

 

2.4.9 Perbandingan Antara Metode ABC Dengan Metode Konvensional 

 Dari uraian dan teori-teori di atas, maka sekarang diperbandingkan antara 

metode ABC dengan metode konvensional dalam perhitungan harga pokok 

produksi. Perbedaan antara sistem ABC dengan sistem konvensional adalah : 

1. ABC menggunakan aktifitas-aktifitas sebagai penyerap biaya overhead, dan 

produk sebagai penyerap aktifitas. Sistem konvensional mengalokasikan 

overhead secara arbitrer berdasarkan satu atau dua basis alokasi yang tidak 

respresentatif sehingga gagal menyerap konsumsi overhead yang benar 

menurut produk individual. 



2. Activity Based Costing  membagi pemakaian biaya overhead kedalam 4 

kategori : unit, batch, produk, dan fasilitas penopang. Sebagai akibatnya 

Activity Based Costing  mengkalkulasikan sumber daya tidak semata-mata 

pengeluaran organisasional. Activity Based Costing  memfokuskan pada 

sumber biaya tidak hanya pada dimana biaya terjadi. Hal ini menjadi lebih 

berguna untuk pengambilan keputusan. Manajemen dapat mengikuti dimana 

biaya timbul dan menentukan cara untuk mengurangi biaya. 

3. Fokus Activity Based Costing  adalah biaya, mutu dan faktor waktu, sementara 

sistem konvensional memfokuskan pada laporan keuangan jangka pendek 

seperti laba, dengan cukup akurat. Apabila sistem konvensional di gunakan 

untuk penerapan harga dan untuk mengidentifikasikan produk yang 

menguntungkan, angka-angkanya tidak dapat diandalkan. 

4. Activity Based Costing  memerlukan masukan dari seluruh departemen. 

Persyaratan ini mengarah ke integrasi organisasi yang lebih baik dan 

memberikan suatu pandangan fungsional silang mengenai organisasi. 

5. Activity Based Costing  mempunyai kebutuhan yang jauh lebih kecil untuk 

analisi varian daripada sistem konvensional, karena kelompok biaya (cost 

pools) dan pemicu (drivers) jauh lebih akurat dan jelas. Dan karena Activity 

Based Costing  dapat menggunakan biaya historis pada akhir periode untuk 

menghitung biaya aktual apabila kebutuhan muncul. 

6. Karena sistem Activity Based Costing ini terdiri dari pusat biaya aktifitas 

(activity cost center) dan pemicu tahap kedua (second stage drivers), biaya 

dianggarkan yang digunakan untuk melakukan studi Activity Based Costing 

seharusnya di harapkan lebih mendekati biaya aktual daripada dengan sistem 

konvensional. 

 

 

 

 

 

 



Table 2.1 

Unsur-unsur dalam penentuan Harga pokok Produk metode Konvensional 

Dan metode Activity Based Costing 

 Konvensional Activity Based Costing 

 

Biaya 

bahan baku 

 

Biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli bahan yang akan 

diolah menjadi bagian produk 

selesai dan pemakaiannya dapat 

diidentifikasi atau diikuti 

jejaknya 

 

Biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli bahan yang akan 

diolah menjadi bagian produk 

selesai dan pemakaiannya 

dapat diidentifikasi atau diikuti 

jejaknya 

 

Biaya 

Tenaga 

kerja 

langsung 

 

Balas jasa yang diberikan 

kepada karyawan pabrik yang 

manfaaatnya dapat 

diidentifikasikan atau diikuti 

jejaknya pada produk tertentu 

yang dihasilkan perusahaan 

 

Balas jasa yang diberikan 

kepada karyawan pabrik yang 

manfaaatnya dapat 

diidentifikasikan atau diikuti 

jejaknya pada produk tertentu 

yang dihasilkan perusahaan 

 

Biaya 

Overhead 

 

Biaya overhead adalah biaya 

selain biaya bahan baku dan 

Tenaga kerja langsung. Biaya 

overhead pada sistem 

konvensional biasanya 

didasarkan pada jam mesin atau 

jam tenaga kerja langsung. 

Biaya overhead dibagi menjadi 

3, yaitu : 

a. Variable cost: Bahan Baku 

tidak langsung, tenaga kerja 

 

Biaya overhead pada sistem 

Activity Based Costing disusun 

berdasarkan aktivitas 

perusahaan. Langkah-

langkahnya adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengidentifikasikan 

aktivitas-aktivitas yang ada 

dalam perusahaan. 

b. Mengelompokan aktivitas 

ke dalam kelompok biaya 



tidak langsung. 

b. Semi variable: perbaikan 

dan pemeliharaan, listrik 

dan air. 

c. Fixed Cost: penyusutan 

peralatan, penyusutan 

gedung, asuransi kebakaran, 

pemeliharaan gedung, 

pajak, dan lain-lain. 

 

homogen. 

c. Menentukan kelompok 

biaya homogen. 

d. Menentukan aktivitas dan 

cost drivernya. 

e. Menentukan tarif kelompok 

biaya homogennya. 

f. Menentukan biaya 

overhead yang dibebankan. 

 

Unit 

prodiksi 
Jumlah produk yang dihasilkan Jumlah produk yang dihasilkan 

 

Tabel 2.2 

Perhitungan Harga Pokok berdasarkan sistem Konvensional dan sistem 

Activity Based Costing 

 Konvensional Activity Based Costing 

 

Biaya utama 

  

                   Produk X  produk 

Y 

B. Bahan Baku =    ax       ay 

Biaya TKL       =    bx       by   

+ 

Biaya utama     =    Ax      Ay 

 

                      Produk X  produk Y 

B. Bahan Baku =    ax       ay 

Biaya TKL       =    bx       by   + 

Biaya utama     =    Ax      Ay 

 

Total Biaya 

Overhead 

 

Variable cost                =      c 

Semi variable               =     d 

Fixed Cost                   =     e  

+ 

Total Biaya Overhead  =    B 

 

Penyetelan                        =     c 

Penanganan Bahan Baku  =     d   

+ 

Kelompok tingkat Bacth   =    C 

 



Daya                               =     e 

Inspeksi                          =     f    + 

Kelompok tingkat unit    =    D 

 

Pendorong 

kegiatan 

 

Misalnya jam mesin  = z 

 

Kelompok tingkat batch : jam 

Tenaga kerja langsung = gx dan  

gy 

 

Kelompok tingkat unit : jam 

mesin = hx dan hy 

 

Tarif FOH 

 
Total Biaya Overhead        
B 
                                         =   
  Pendorong kegiatan              z 
 
                                       =     C 
 

 

Tarif kelompok tingkat bacth 

  = E 

Tarif kelompok tingkat unit 

  = F 

 

 

Biaya Overhead 

yang dibebankan 

pada masing-

masing produk 

 

(Tarif FOH x jumlah jam 

mesing yang digunakan produk 

X)  

=(C x X) = Cx 

(Tarif FOH x Jumlah jam kerja 

mesin yang digunakan produk 

Y) 

=(C x X) = Cy 

 

Kelompok tingkat batch : 

Untuk produk X : E x gx = Gx 

Untuk produk Y : E x gy = Gy 

Kelompok tingkat unit : 

Untuk produk X : F x hx = Hx 

Untuk produk Y : F x hy = Hy 

 

Harga pokok Biaya utama           =  Ax     Ay Biaya utama             =  Ax    Ay 



produk 

 

Jumlah 

B.produksi 

   Unit produksi 

 

Biaya overhead yang 

dibebankan: 

Produk X :                 Cx 

Produk Y :                            Cy  

+ 

Jumlah B.produksi:   Dx     Dy 

Unit produksi:            ex     ey 

Harga P.produk:        Ex      Ey 

 

Biaya overhead yang dibebankan: 

Kelompok tingkat batch: 

Produk X :                    Gx 

Produk Y :                             Gy 

Kelompok tingkat unit: 

Produk X :                     Hx 

Produk Y :                             Hy + 

Jumlah B.produksi:        Ix    Iy 

Unit produksi :                jx    jy 

Harga pokok produk :     Jx   Jy             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


