
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Evaluasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:310) yang ditullis oleh Tim 

Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, kata evaluasi mempunyai 

pengertian sebagai berikut: 

“Evaluasi   : penilaian 
  Mengevaluasi  : menilai, memeriksa untuk menilai 
  Misal, pekerjaan yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya 
(baik,cukup baik, atau buruk)”. 

 Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan  evaluasi  adalah suatu penilaian terhadap sesuatu hal dengan tujuan untuk 

mengetahui hasilnya apakah itu cukup baik, cukup, atau buruk. 

2.1.1  Klasifikasi Evaluasi 

1. Evaluasi yang proaktif (Proactive evaluation) 

Evaluasi proaktif ini dapat dilakukan sebelum suatu kebijakan/program 

ditetapkan. Pendekatan-pendekatan kunci : 

- perkiraan kebutuhan 

- reviu riset 

- reviu : praktik-praktik terbaik (best practices) 

Dalam pencarian bukti-bukti dapat digunakan teknik-teknik: DELPHI, 

Customer Satisfaction Survey, Nominal Group Forum, Konsep Mapping, 

Focus Group. 

2. Evaluasi yang klarifikatif (Clarificative evaluation) 

Evaluasi klarifikatif ini berfokus pada klarifikasi struktur internal dan 

fungsi dari suatu program dan kebijakan. Pendekatan-pendekatan    kunci : 

- Evaluability assessment 

- Logic development 

- Acreditation 

Pendekatan ini cocok untuk program yang mulai dilaksanakan. 
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3. Evaluasi interaktif (Interactive evaluation) 

Evaluasi interaktif ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi atas 

implementasi program. Pendekatan penting yang bisa dipakai : 

- Evaluasi responsif 

- Riset tindakan 

- Evaluasi pengembangan 

- Evaluasi pemberdayaan 

4. Evaluasi monitoring (Monitoring evaluation) 

Evaluasi ini sangat tepat digunakan ketika program sudah dalam 

pelaksanaan. Evaluasi ini sudah melibatkan pengembangan sistem untuk 

pemantauan kemajuan program. Indikator kinerja kuantitatif sudah harus 

digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan data dalam evaluasi 

monitoring. Pendekatan-pendekatan utama yang dapat dipakai : 

- Component analysis. 

- Pengukuran kinerja (Performance assessment). 

- System analysis. 

5. Evaluasi dampak (Impact evaluation) 

Evaluasi ini digunakan untuk menilai hasil dan dampak program yang 

sudah mapan. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan 

tentang penghargaan, atau kemanfaatan program. Evaluasi ini disebut juga 

evaluasi sumatif (Sumative evaluation). Pendekatan yang dapat     dipakai : 

- Evaluasi yang berdasarkan sasaran 

- Studi proses-outcome 

- Evaluasi berdasarkan kebutuhan (Needs-based evaluation) 

- Goal-free evaluation (termasuk mengevaluasi dampak 

yang bersifat positif dan negatif (unintended impact) dan 

tidak hanya outcome semata). 

- Performance audit. 
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2.1.2   Metode Evaluasi 

1. Evaluasi Semu 

Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan 

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan 

dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk 

menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap 

individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.  Asumsi utama 

dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai 

merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak 

kontroversial. 

Dalam evaluasi semu secara khusus diterapkan macam-macam metode 

(rancangan eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik 

statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari 

variabel masukan dan proses.  Namun setiap kebijakan yang ada diterima 

begitu saja sebagai tujuan yang tepat. 

2. Evaluasi Formal 

Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang 

menggunakan metode deskriptif  untuk menghasilkan informasi yang valid 

dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi 

hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan 

secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.  Asumsi 

utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan 

secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai 

kebijakan program. 

Dalam evaluasi formal digunakan berbagai macam metode yang sama 

seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik 

yaitu untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak 

dari masukan dan proses kebijakan.  Meskipun demikiam perbedaanya 

adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-
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dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan 

administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan dan 

menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan.  Kelayakan dari tujuan dan 

target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan.  Dalam 

evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan 

adalah efektifitas dan efisiensi. 

3. Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision-Theoretic Evaluation) adalah 

pendekatan yang menggunakan metode-metode diskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid 

mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai 

macam pelaku kebijakan.  Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis 

keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi 

lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk 

memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku 

kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan.  Ini berarti bahwa tujuan 

dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah 

satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam 

memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan  dilibatkan dalam 

merumuskan tujuan  dan target di mana kinerja nantinya akan di ukur. 

 

2.2 Pengertian Akuntansi 

Berbagai pengertian tentang akuntansi dikemukakan oleh para ahli. Pengertian 

itu berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mengacu pada hal yang sama. Pengertian 

Akuntansi menurut Warren, Reeve, Fees (2002:6) adalah: 

“Accounting may be defined as an information system that provides reports to 

stakeholdesr about economic activities and condition of a businees”. 

 

 Stice, Stice , Skousen menyatakan bahwa akuntansi adalah aktifitas jasa. Hal 

ini dikemukakan dalam bukunya Intermediate Accounting (2003:8) sebagai berikut: 
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“Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, 
primarily financial is nature, about economic entities that is intended to be useful 
in making economic decisions – in making reasonaned choice among alternative 
scourses of action”. 
  

 Dari berbagai pengertian tersebut mengenai akuntansi dapat disimpulkan 

bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan 

suatu kegiatan ekonomi untuk membantu pemakainya dalam memberi suatu penilaian 

dan pengambilan keputusan. 

 

2.3 Biaya 

2.3.1 Definisi Biaya 

Ada macam-macam definisi biaya yang diungkapkan oleh para penulis buku 

Akuntansi Biaya misalnya Masiyah & Yuningsih (2004:11)  mengemukakan: 

“Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi atau nilai ekuivalen kas yang 
dikorbankan untuk mendapat barang atau jasa yang diharapkan memberikan 
manfaat saat sekarang atau dimasa akan datang bagi organisasi”. 

 
 Penulis lain yaitu Mulyadi (2002:8) dalam bukunya Akuntansi Biaya 

mengemukakan: 

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, 

yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. 

 

 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. 

 

2.3.2 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi atau penggolongan adalah proses pengelompokan secara sistematis 

atau keseluruhan elemen yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yan lebih 

ringkas untuk memberikan informasi yang lebih berarti. Agar data biaya dapat 

digunakan secara optimum oleh pihak manajemen baik untuk membantu perencanaan 
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laba, pengendalian biaya-biaya maupun untuk kepentingan-kepentingan lainnya maka 

biaya hatus diklasifikasikan menurut berbagai dasar atau hubungannya. 

Usry dan Hammer (2002:2-9) mengklasifikasikan biaya sebagai berikut: 

“1. The product (a single lot, batch, or unit of a good or service). 
  2. The volume of production. 
  3. The manufacturing departments, processes, cost centers, or other 

subdivisions. 
  4. The accounting period. 
  5. A decision, action, or evaluation”. 

 

 Penggolongan biaya menurut Mulyadi (2005:13) adalah: 

“1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. 
2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 
3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang 

dibiayai. 
4. Penggolongan biaya menurut prilakunya dalam hubungannya 

dengan perubahan volume aktivitas. 
5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu dan manfaatnya. 

  

2.3.2.1 Biaya dalam Hubungannya dengan Produk 

Mursyidi (2008:15) mengklasifikasikan biaya dalam hubungannya dengan 

produk menjadi: 

1. Biaya Produksi 

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan baku menjadi 

barang jadi. Biaya produksi ini terdiri dari tiga unsur biaya, yaitu: 

a. Bahan baku langsung ( direct materials) adalah semua bahan yang 

membentuk bagian barang integral dari barang jadi dan yang dapat 

dimasukan langsung dalam kalkulasi biaya produk. 

b. Tenaga kerja langsung (direct labor) adalah karyawan yang 

dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi bahan jadi. 

c. Overhead pabrik adalah biaya tidak langsung, pekerja tidak langsung 

dan semua biaya pabrikasi lainnya yang tidak dapat dibebankan 

langsung ke produk tertentu. 
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2. Biaya Komersil, dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yang terdiri 

dari: 

a. Biaya Pemasaran, mulai dari terjadi pada saat biaya pabrik terakhir 

yaitu pada saat proses pabrikasi telah selesai dan produk siap dijual. 

b. Biaya Administrasi dan Umum, merupakan biaya-biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

 

2.3.2.2 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 (2005:15) mendefinisikan biaya variabel sebagai berikut: 

“Biaya jumlah totalnya sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan”. 

 

Adapun pengertian biaya variabel menurut Horngren, dkk (2003:32) 

adalah sebagai berikut: 

“A variable cost changes in total proportion to change in the related level 

of total activity or volume”. 

 

 Jadi biaya variabel mempunyai karakter 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 tertuntu. 

Contohnya adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung. Ada beberapa overhead pabrik dan biaya non pabrikasi yang 
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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. 

 

2. Biaya Tetap 

Definisi biaya tetap menurut Horngen, dkk (2003:32) adalah sebagai 

berikut: 

“A fixed cost remains unchanged in total for given time period despite 

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

 

 Sedangkan menurut Mulyadi (2005:15) biaya tetap adalah: 

 “Biaya yang jumlah totalnya tetap tetapi dalam kisaran perubahan 

volume kegiatan tertentu”. 

 

Jadi biaya tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

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 

Masiyah & Yuningsih (2004:14) 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 menydiakan jasa sedangkan unsur biaya 
variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi 
oleh perubahan volume”. 
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Hal serupa dikemukakan oleh Mulyadi (2005:15) bahwa: 

“Biaya semi variabel yakni biaya yang selalu berubah tetapi 

perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan”. 

 

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

a. Mencakup suatu jumlah yang sebagian tetap dalam sutau 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 

kerena terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

 

2.3.2.3 Biaya dalam Hubungannya dengan Departemen Pabrikasi, Proses atau 

segmen lainnya 

Pembagian sebuah pabrik menjadi beberapa departemen, proses, pusat kerja, 

pusat biaya, atau himpunan biaya menjadi dasar untuk pengelompokan dan 

mengakumulasi biaya-biaya produk serta tanggung jawab atas pengendalian biaya. 

Jika sebuah produk melewati suatu departemen atau pusat biaya, produk tersebut 

akan dibebani dengan biaya langsung dapat ditelusuri dan bagian yang tidak 

langsung. 

Departemen sebuah pabrik dapat dibagi menjadi: 

1. Departemen produksi, adalah departemen yang mengelola bahan baku 

menjadi barang jadi. 

2. Departemen jasa, adalah departeman yang memberikan jasa untuk 

membantu kelancaran departemen produksi. 
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2.3.2.4 Biaya dalam Hubungannya dengan Periode Akuntansi 

Biaya dalam hubungannya dengan satu periode akuntansi dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

1. Pengeluaran Modal (Capital expenditure) 

Adalah biaya-biaya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. 

2. Pengeluaran Pendapatan (Revenue expenditure) 

Adalah biaya-biaya yang hanya bermanfaat di dalam periode akuntansi 

dimana biaya tersebut terjadi. 

 

2.3.2.5 Biaya dalam Hubungannya dengan Keputusan, Aktivitas, dan Evaluasi 

Biaya dalam Hubungannya dengan Keputusan, Aktivitas, dan Evaluasi dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

1. Differential cost adalah biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan 

yang menyangkut dengan pemilihan alternatif masa yang akan datang. 

2. Opportunity cost adalah pendapatan atau penghematan biaya yang 

dikorbankan sebagai akibat alternatif tertentu. 

3. Out of pocket cost adalah biaya yang memerlukan pengeluaran kas 

sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari pengambilan 

keputusan yang telah lalu. 

4. Sunk cost adalah biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengambilan 

keputusan yang telah lalu. 

5. Unavoidable cost and avoidable cost 

Unavoidable cost merupakan biaya yang tidak dapat dihindarkan, 

sedangkan avoidable cost merupakan biaya yang dapat dihindarkan. 
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2.4 Akuntansi Biaya 

2.4.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

Para ahli akuntansi banyak yang mengemukakan pendapatnya untuk 

mendefinisikan akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi 

(2005:7) adalah: 

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan 

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

tertentu, serta penafsiran terhadapnya”. 

 

Jadi secara umum pengertian akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan, 

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

penjualan dengan menggunakan suatu metode yang akan berguna dalam pengambilan 

keputusan pihak manajemen secara efektif dan efisien.   

 

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Akuntansi Biaya 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari akuntansi biaya adalah 

menyajikan laporan biaya untuk membantu manajemen dalam mengelola 

perusahaannya. Adapun tujuan akuntansi biaya menurut Mulyadi (2005:10) 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 

historis. 

 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 
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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 pengambilan keputusan khusus selalu 

berhubungan dengan informasi yang akan datang. Akuntansi biaya untuk 

pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya yang akan datang atau 

future cost”. 

Sedangkan tujuan dan manfaat akuntansi biaya menurut Masiyah & 

Yuningsih (2004:6) adalah sebagai berikut: 

“1. Menyusun dan melaksanakan rencana serta anggaran operasi dalam 
kondisi yang ekonomis dan bersaing. 

2. Menetapkan metode kalkulasi biaya untuk mengetahui efisiensi 
biaya dan harga pokok produk per satuan. 

3. Penemtuan harga pokok produk atau jasa untuk tujuan penentuan 
harga jual dan mengevaluasi prestasi suatu produk, departemen dan 
divisi. 

4. Memilih diantara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau 
jangka panjang yang dapat menaikan pendapatan atau menurunkan 
biaya. 

 
Jadi inti dari beberapa pendapat para ahli diatas menyatakan bahwa fungsi dan 

tujuan akuntansi biaya yang paling utama adalah alat bantu manajemen dalam 

melaksanakan perencanaan. Akuntansi biaya membantu manajemen dalam membuat 

rencana operasi yang terintegrasi dan sejalan dengan tujuan perusahaan. 
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2.5 Biaya Produksi 

2.5.1 Pengertian Biaya Produksi 

Pengertian biaya produksi menurut Usry dan Hammer (2002:2-10) adalah: 

“Manufacturing cost also called production cost or faktory cost – is usually defined 

as the sum of the three cost elements: direct materials, direct labor, and faktory 

overhead”. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2005:14) biaya produksi adalah: 

“Biaya-biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi 

yang siap untuk dijual”. 

Menurut objek pengeluaran secara garis besar biaya produksi ini dibagi 

menjadi: 

1. Biaya Bahan Baku Langsung. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung. 

3. Biaya Overhead Pabrik. 

 

2.5.1.1 Biaya Bahan Baku Langsung 

Bahan baku langsung adalah semua bahan yamg 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, dkk (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. 
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2.5.1.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga yang semua pengorbanan jasanya dapat 

diperhutungkan langsung ke dalam pembuatan suatu produk tertentu, atau karyawan 

yang dikerahakan 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 tenaga 

kerja langsung dinyatakan dalam jam kerja. Untuk satu unit produk dinyatakan 

berapa jam kerja yang dibebankan dalam produk. 

 

2.5.1.3 Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Horngen, dkk (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 way”. 

 

Jadi biaya overhead pabrik adalah biaya produk selain biaya bahan baku dan 

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

digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 

a. Biaya bahan baku penolong.  

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan. 

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 

d. Biaya yang timbul akibat pemeliharaan terhadap aktiva tetap. 

e. Biaya yang timbul akibat berlalunya waktu. 

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran uang tunai. 

2. Penggolongan biaya overhead menurut prilakunya dalam hubungannya 

dengan departemen perubahan volume produksi 
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a. Biaya Variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Contohnya: biaya bahan bakar. 

b. Biaya Tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 

volume kegiatan tertentu. Contohnya: biaya penyusutan. 

c. 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. 

3. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan 

deprtemen 

a. Biaya overhead pabrik langsung departemen. 

b. Biaya overhead tidak langsung departemen. 

 

2.5.2   Metode Penentuan Biaya Produksi 
 Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan 

unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Mulyadi (2000:18) menentukan  

unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi ada dua pendekatan :  

1. Full Costing 

Merupakan salah satu metode penentuan harga pokok produk, yang 

membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produk, baik 

biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan 

menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan harga pokok 

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

biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead pabrik variable + biaya 

overhead pabrik tetap) ditambah dengan total biaya non produksi (biaya 

administrasi dan umum + biaya pemasaran). 

2. Variable Costing 

Merupakan salah satu metode penentuan harga pokok produk yang 

membebankan hanya biaya produksi yang berperilaku variabel saja kepada 

produk. Jika perusahaan menggunakan pendekatan variable costing dalam 
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penentuan harga pokok 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). 

 

2.5.3    Sistem Pembebanan Biaya Produksi 

1. Sistem biaya sesungguhnya (historical cost system) 

Sistem pembebanan biaya kepada produk berdasarkan biaya yang 

sesungguhnya diserap. 

2. Sistem biaya ditentukan dimuka (predetermine cost system) 

Sistem pembebanan biaya kepada produk berdasarkan biaya yang 

ditentukan dimuka atau standar. 

3. Sistem biaya normal (normal cost system) 

Sistem pembebanan biaya kepada produk berdasarkan biaya yang 

sesungguhnya diserap untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, 

sedangkan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya ditentukan dimuka. 

Table 2.1 
Sistem Pembebanan Biaya 

 Historical Normal Predetermined 

Biaya bahan baku Actual Actual Standar 

Biaya upah langsung Actual Actual Standar 

Biaya overhead pabrik Actual Standar Standar 

 

2.6 Pengendalian Biaya Produksi 

2.6.1 Pengertian Pengendalian 

Masiyah & Yuningsih (2004:3) dalam bukunya Akuntansi Biaya 

mendefinisikan pengendalian sebagai berikut: 

“Usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara 

membandingkan prestasi kerja yang sebenarnya dengan rencana yang telah 
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ditetapkan sebelumnya, serta tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan 

yang berarti.”. 

 

Usry dan Hammer (2002:6) dalam bukunya Cost Accounting Planning and 

Controlling yang diterjemahkan oleh Krista mendefinisikan pengendalian sebagai 

berikut: 

“Usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara 

membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang 

tepat untuk mengoreksi pendapat yang penting”. 

 

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa dasarnya pengendalian adalah 

alat yang digunakan untuk mengukur dan memperbaiki standar yang telah digunakan 

sebagai ukuran pelaksanaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.6.2 Tujuan Pengendalian 

Malayu (2003:242) dalam bukunya Manajemen, tujuan pengendalian adalah: 

“1. Supaya proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari 
rencana. 

2. Menentukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat   
penyimpangan-penyimpangan (deviasi). 

3.   Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. 
 

Dihubungkan dengan biaya, tujuan pengendalian adalah untuk memperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah produk atau hasil yang sebesar-besarnya 

dengan kualitas yang dikehendaki yang dapat dihasilkan atau dilaksanakan dengan 

menggunakan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di perusahaan secara efektif 

dan efisien. Untuk menjaga agar proses produksi selalu berjalan baik, maka 

diperlukan pengendalian yang baik atas proses produksi itu sendiri. Pengendalian itu 

tentu saja harus dipilih dan ditetapkan metode yang paling tepat, sehingga 

pengendalian produksi dapat bersail dengan memuaskan. 

 

 
 



 
 

25 
 

BAB 2 Tinjauan Pustaka  
 

 

2.6.3 Pengendalian Biaya Produksi 

2.6.3.1 Pengertian Pengendalian Biaya Produksi 

Aliminsyah & Panji (2003:253) dalam bukunya Kamus Istilah Akuntansi 

mendefinisikan pengendalian biaya produksi: 

“Pengendalian biaya dengan menggunakan teknik-teknik tertentu agar 

biaya yang dikeluarkan tidak melebihi batas standar yang telah ditentukan.  

 

Menurut pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian biaya produksi 

merupakan suatu tindakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 

cara membandingkan rencana yang dibuat sebelum kegiatan produksi dilaksanakan 

dengan biaya sesungguhnya yang terjadi setelah proses produksi dilaksanakan. 

 

2.6.3.2 Sistem Pengendalian Biaya Produksi 

1. Sistem Biaya Taksiran 

Biaya taksiran (estimated cost) merupakan salah satu bentuk biaya yang 

ditentukan dimuka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa 

dilaksanakan. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi 

yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan dimuka 

dalam menghitung harga pokok produksi. 

2. Sistem Biaya Standar – Metode Full Costing 

Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan 

jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan 

produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi 

ekonomi, efisiensi dan faktor-faktor lain. Dalam sistem pengendalian ini, 

harga pokok produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead tetap. 

3. Sistem Biaya Standar – Metode Variable Costing 

Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan 

jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan 
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produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi 

ekonomi, efisiensi dan faktor-faktor lain. Dalam sistem pengendalian ini, 

menyajikan informasi biaya menurut prilaku biaya dalam hubungannya 

dengan perubahan volume kegiatan. Oleh karena itu, biaya produksi 

dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. 

 

2.6.3.3 Proses Pengendalian Biaya Produksi 

2.6.3.3.1 Pengendalian Biaya Bahan Baku Langsung 

Pengendalian bahan baku langsung tergantung pada sejauh mana pemakaian 

bahan baku tersebut telah dijalankan secara efektif. Bila pemakaian bahan baku dapat 

dikomsumsi dengan terkendali, maka biaya pun dapat terkendali. 

Dalam fase yang seluas-luasnya, arti dari pengendalian bahan baku adalah 

penyediaan bahan baku dengan kualitas dan kuantitas yang diisyaratkan pada waktu 

dan tempat yang diperlukan dalam proses produksi. Hal ini mengandung implikasi 

bahwa bahan yang diperoleh tidak boleh berlebihan jumlahnya dan mestinya 

dipertanggungjawabkan secara penuh dan dipergunakan sesuai dengan yang 

dimaksud. Jadi jelas bahwa pengendalian bahan yang luas lingkupnya dan harus 

mencakup banyak fase atau bidang pengendalian, seperti rencana dan spesifikasi, 

pembelian, penerimaan dan pemeliharaan, persediaan, penggunaan barang sisa dan 

pemborosan. 

 

2.6.3.3.2 Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Pengendalian tenaga kerja berkisar pada pengukuran prestasi pelaksanaan 

yang sesungguhnya terhadap tolak ukur atas standar dan mengandakan tindak lanjut 

terhadap alasan terjadinya penyimpangan dari standar ini. Berhasilnya proyek akan 

tergantung pada suatu sistem upah yang layak dan standar-standar kualitatif dan 

kuantitatif yang efektif.     
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2.6.3.3.3 Pengendalian Biaya Overhead Pabrik 

Pengendalian biaya overhead pabrik dengan system biaya standar adalah 

serupa dengan pengendalian bahan baku dan upah langsung. Biaya overhead pabrik 

telah banyak bertambah begitu perusahaan semakin rumit, dalam artian semakin 

banyaknya mesin dan peralatan canggih yang digunakan. Dengan bertambahnya 

investasi dalam mesin, dapat menigkatkan produktifitas dan mengurangi jam tenaga 

langsung. Maka pengendalian biaya penyusutan, penggunaan tenaga listrik, perbaikan 

dan pemeliharaan mesin mendapat perhatian yang lebih besar dari manajemen. 

Meskipun faktor-faktor ini agak menyulitkan, tapi cara pendekatan dasar bagi 

pengendalian ini pada pokoknya adalah sama pada yang telah diterapkan terhadap 

biaya-biaya langsung, yaitu penetapan standar, pengukuran prestasi sebenarnya 

terhadap standar, dan pengembilan tindakan perbaikan.   

 

2.7 Biaya Standar 

2.7.1 Pengertian Biaya Standar 

Definisi biaya standar menurut Usry dan Hammer (2002:18-1) adalah: 

“A standard cost is the predetermined cost of manufacturing a single unit or 

specific quantity of product units during a specific period”. 

 

Sedangkan menurut Mulyadi (2005:387) adalah: 

“Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah 
biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau 
untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi 
dan faktor-faktor lain”. 
 

Biaya standar merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang 

sesungguhnya. Jika biaya yang sesungguhnya menyimpang dari biaya standar, maka 

yang dianggap benar adalah biaya standar, sepanjang asumsi-asumsi yang mendasari 

penentuannya tidak berubah. 
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2.7.2 Manfaat dan Kelemahan Biaya Standar 

Ada beberapa manfaat dari penggunaan biaya standar yang ditujukan untuk 

membantu perencanaan dan pengendalian operasi dan dalam menetapkan gambaran 

yang lebih jelas mengenai pengaruh keputusan manajemen terhadap tingkat biaya dan 

laba. Menurut Mulyadi (2005:388) manfaat biaya standar adalah sebagai berikut: 

“1. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. 
  2. Biaya standar merupakan alat yang paling penting dalam menilai 

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
  3. Jika biaya standar ini ditentukan dengan realistis, hal ini akan 

merangsang dalam melaksanakan pekerjaan dengan efektif karena 
pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya 
dilaksanakan, dan pada tingkat biaya beberapa pekerjaan tersebut 
seharusnya dilaksanakan. 

  4. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen 
berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan 
tertentu sehingga memungkinkan mereka melaksanakan 
pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, 
pemilihan tenega kerja, dan kegiatan lain”. 

 

Kelemahan biaya standar menurut Mulyadi (2005:389) adalah sebagai 

berikut: 

“1. Tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung 
dengan tepat meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar 
apa yang ditentukan oleh perusahaan, tetapi tidak ada jaminan 
bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara 
keseluruhan dengan ketaatan atau kelonggaran yang relatif sama. 

 2. Seringkali standar cenderung menjadi kaku atau tidak fleksibel, 
meskipin dalam jangka waktu pendek, keadaan produksi selalu 
mengalami perubahan, sedangkan standar jarang sekali dilakukan”. 

 

2.7.3 Jenis-Jenis Biaya Standar 

Menurut Mulyadi (2005:389) jenis-jenis biaya bahan standar adalah: 

1. Standar Pokok atau Standar Dasar (Basic Standard) 

Yaitu standar yang merupakan alat ukur yang dipergunakan untuk 

membandingkan pretasi kerja yang diharapkan dan yang sesungguhnya. 

2. Standar Lancar atau yang berlaku (Current Standard) 
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Yaitu  patokan yang akan digunakan untuk membandingkan dengan 

pelaksanaan yang sebenarnya, dimana current standard ini dapat berubah-

ubah sesuai dengan kondisi perusahaan. 

Standar lancar ini terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Standar Aktual atau standar sebenarnya yang diharapkan (expected 

actual standard) 

Adalah standar yang ditetapkan untuk usaha tingkat operasi dan efisiensi 

yang diharapkan akan terjadi. 

b. Standar Normal (normal standard) 

Adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi 

yang normal, yang dimaksudkan sebagai suatu tantangan yang dapat 

dicapai. 

c. Standar Teoritis (theoretical standard) 

Adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi 

yang ideal atau maksimal, standar ini pada pelaksanaannya sulit dicapai, 

karena pada prakteknya tingkat efisiensi maksimum sulit terjadi. 

 

Menurut Mulyadi (2005:390) standar yang digunakan harus memenuhi tiga 

syarat berikut: 

1. Keandalan (reliability) 

2. Ketepatan (accuracy) 

3. Sikap menerima (acceptance) 

 

2.7.4 Prosedur Penentuan Biaya Standar 

Menurut Mulyadi (2005:390) proses penentuan biaya standar adalah sebagai 

berikut: 

 “1. Biaya Bahan Baku Standar. 

  2. Biaya Tenaga Kerja Standar. 

  3. Biaya Overhead Pabrik Standar” 
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2.7.4.1 Biaya Bahan Baku Standar 

Standar biaya bahan baku terdiri dari: 

1. Standar harga bahan baku 

Standar harga bahan baku menurut Mulyadi (2005:391) sebagai berikut: 

“Harga yang dipakai harga standar dapat berupa: 
a. Harga masa lalu yang diperkirakan akan berlaku di masa yang 

akan datang, biasanya untuk jangka waktu satu tahun. 
b. Harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. 
c. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam 

jangka panjang.”  
 

Pada umumnya harga standar bahan baku ditentukan pada akhir tahun dan 

pada umumnya digunakan selama tahun berikutnya, tetapi pada harga 

standar ini dapat diubah bila terjadi penurunan atau kenaikan harga yang 

bersifat luar biasa. 

 

2. Standar kuantitas bahan baku 

Mengenai penetapan standar kuantitas bahan baku ini Mulyadi (2005:391) 

mengemukakan: 

“Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan 
menggunakan: 
a. Penyelidikan teknis. 
b. Analisis catatan masa lalu dalam bentuk: 

- Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk 
atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. 

- Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam 
pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk 
di masa lalu. 

- Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam 
pelaksanaan pekerjaan yang paling baik”. 
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2.7.4.2 Biaya Tenaga Kerja Standar 

Biaya tenaga kerja standar terdri dari dua unsur, yaitu: 

 

1. Jam Tenaga Kerja Standar 

Jam kerja standar adalah standar waktu pemakaian tenaga kerja yang 

seharusnya digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. 

Syarat mutlak berlakunya jam kerja standar adalah: 

a. Tata letak pabrik (plant layout) yang efiensi peralatan yang modern 

sehingga dapat dilaksanakan produksi yang maksimum dengan biaya 

minimum. 

b. Pengembangan staff perencanaan produksi, routing, scheduling agar 

aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penundaan dan 

kesimpangsiuran. 

c. Pembelian bahan baku direncanakan dengan baik, sehingga tersedia 

pada saat dibutuhkan untuk produksi. 

d. Standarisasi karyawan dan metode-metode kerja dengan instruksi dan 

latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga proses produksi dapat 

dilaksanakan di bawah kondisi yang paling baik. 

 

Jam kerja menurut Mulyadi (2005:392) dapat ditentukan dengan cara: 

“a. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikomsumsi dalam suatu 
pekerjaan dari kartu harga pokok (cost sheet) periode yang lalu. 

 b. Membuat test-run operasi produksi di bawah keadaan normal 
yang diharapkan. 

c. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja 
kayawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. 

d. Mengadakan taksiran yang wajar, yang didasarkan pada 
pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk”. 

 

2. Tarif Upah Standar 

Standar tarif upah merupakan penetapan di muka mengenai upah tenaga 

kerja untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Standar tarif upah ini 
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sering merupakan faktor yang tidak seluruhnya dapat dikendalikan oleh 

manajemen kerena penetapan standar tarif upah ini banyak dipengaruhi 

oleh faktor-faktor ekstern perusahaan. Tarif upah standar dapat ditentukan 

atas dasar : 

a. Perjanjian dengan organisasi karyawan. 

b. Data masa lalu, yang digunakan sebagai tarif upah standar adalah rata-

rata tertimbang atau median upah karyawan masa lalu. 

c. Perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. 

2.7.4.3 Biaya Overhead Pabrik Standar 

Standar  biaya overhead pabrik adalah biaya overhead yang seharusnya terjadi 

di dalam mengolah satu satuan produk (actual). Di dalam pabrik yang menggunakan 

tarif tunggal, standar biaya overhead pabrik ditentukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Penentuan anggaran biaya biaya overhead pabrik. 

Pada awal periode disusun anggaran untuk setiap elemen biaya overhead pabrik 

yang digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, dan lebih baik 

dalam bentuk anggaran fleksibel. 

2. Penentuan dasar pembebanan dan tingkat kapasitas. 

Setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, maka untuk menghitung tarif 

standar perlu ditentukan dasar kapasitas (misalnya jam kerja langsung, jam 

mesin, dsb) dan tingkat kapasitas yang dipakai (misalnya teoritis, normal, 

praktis, sesungguhnya yang diharapkan. 

3. Perhitungan tarif standar overhead pabrik. 

Tarif standar biaya overhead pabrik dihitung sebesar anggaran biaya 

overhead pabrik dibagi tingkat kapasitas yang dipakai. 

Ada dua unsur  dalam penetuan standar overhead pabrik yaitu tarif standar 

per dasar pembebanan dan dasar pembebanan untuk membuat satu unit 

produk jadi. Jadi tarif overhead pabrik standar per unit adalah : 

Tarif overhead standar per dasar        X        Dasar pembebanan yang  

Pembebanan (jam mesin/jam kerja)                  diperlukan standar 

 
 



 
 

33 
 

BAB 2 Tinjauan Pustaka  
 

2.8 Analisis Penyimpangan Biaya Sesungguhnya dari Biaya Standar 

Penyimpanan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih 

(variance). Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis, dan dari 

analisis ini diselidiki penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan untuk 

mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. 

Analisis selisih biaya bahan baku dan analisis biaya tenaga kerja langsung 

berbeda dengan analisis biaya overhead pabrik. Dalam analisis selisih biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas: kapasitas 

sesungguhnya dan kapasitas standar, sedangkan dalam analisis biaya overhead pabrik 

dikenal tiga macam kapasitas: kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan 

kapasitas normal. Oleh karena itu analisis silisih ini dibedakan menjadi dua: analisis 

selisih biaya produksi langsung dan analisis selisih biaya overhead langsung. 

 

2.8.1 Analisis Selisih Biaya Bahan Baku Langsung 

2.8.1.1 Model Satu Selisih 

Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dan biaya standar tidak 

dipecah ke dalam selisih harga atau selish kuantitas, tetapi hanya ada satu selisih yang 

merupakan gabungan dari selisih dari harga dan selisih kuantitas. Analisis selisih 

dalam model ini digambarkan dengan rumus berikut ini: 

St = (HSt x KSt) – (HS x KS) 

Keterangan: 

St = Total selisih 

HSt = Harga standar 

KSt = Kuantitas standar 

HS = Harga sesungguhnya 

KS = Kuantitas sesungguhnya 

2.8.1.2 Model Dua Selisih 

Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar 

pecah ke dalam dua selisih, yaitu harga dan selisih kuantitas (selisih efisiensi). Selisih 

dalam model ini digambarkan dalam rumus berikut: 
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a. Perhitungan Selisih Harga 

SH = (HSt – HS) x KS 

Keteragan: 

SH = Selisih harga 

HSt = Harga standar 

HS = Harga sesungguhnya 

KS = Kuantitas sesungguhnya 

apabila, HS > HSt, maka selisih harga tidak menguntungkan (Unfavorable) 

apabila, HS < HSt, maka selisih harga menguntungkan (favorable) 

 

b. Perhitungan Selisih Kuantitas (efisiensi) 

SK = (KSt – KS) x HSt 

Keterangan: 

SK = Selisih kuantitas (efisiensi) 

KSt = Kuantitas standar 

KS = Kuantitas sesungguhnya 

HSt = Harga standar 

apabila, KS > KSt, maka selisih kuantitas tidak menguntungkan 

(Unfavorable) 

apabila, KS < KSt, maka selisih kuantitas menguntungkan (favorable) 

 

2.8.1.3 Model Tiga Selisih 

Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya 

sipecah menjadi tiga macam selisih, yaitu: selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih 

harga/kuantitas. 

Hubungan harga dan kuantitas standar dengan hatga dan kuantitas 

sesungguhnya dapat terjadi tiga kemungkinan berikut ini: 

1. Harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari 

harga dan kuantitas sesungguhnya. 
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Harga dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga 

sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. 

Rumus perhitungan: 

a. Selisih Harga 

SH = (HSt – HS) x KSt 

b. Selisih Kuantitas 

SK = (KSt – KS) x HSt 

c. Selisih Gabungan 

SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS) 

Keterangan: 

SH = Selisih harga 

SK = Selisih kuantitas 

SHK = Selisih gabungan 

SHt = Harga standar 

HS = Harga sesungguhnya 

KSt = Kuantitas standar 

KS = Kuantitas sesungguhnya 

 

Harga standard dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi dari harga 

sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. 

Rumus perhitungan: 

a. Selisih Harga 

SH = (HSt – HS) x KS 

b. Selisih Kuantitas 

SK = (KSt – KS) x HS 

 

c. Selisih Gabungan 

SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS) 

Keterangan: 

SH = Selisih harga 
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SK = Selisih kuantitas 

SHK = Selisih gabungan 

SHt = Harga standar 

HS = Harga sesungguhnya 

KSt = Kuantitas standar 

KS = Kuantitas sesungguhnya 

 

2. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya 

kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. 

Jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesunggguhnya, 

maka selisih gabungan yang merupakan selisih harga/kuantitas tidak 

akan terjadi. 

Rumus perhitungan: 

a. Selisih Harga 

SH = (HSt – HS) x KS 

b. Selisih Kuantitas 

SK = (KSt – KS) x HSt 

c. Selisih Gabungan sama dengan nol  

Keterangan: 

SH = Selisih harga 

SK = Selisih kuantitas 

HSt = Harga standar 

HS = Harga sesungguhnya 

KSt = Kuantitas standar 

KS = Kuantitas sesungguhnya 

3. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas 

sesungguhnya. 
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Dalam kondisi ini selisih gabungan tidak akan terjadi. Dengan 

demikian perhitungan selisih dilakukan dengan rumus berikut: 

a. Selisih Harga 

SH = (HSt – HS) x KSt 

b. Selisih Kuantitas 

SK = (KSt – KS) x HS 

c. Selisih Gabungan sama dengan nol 

Keterangan: 

SH  = Selisih harga 

SK  = Selisih kuantitas 

HSt  = Harga standar 

HS   = Harga sesungguhnya 

KSt  = Kuantitas standar 

KS  = Kuantitas sesungguhnya 

  

2.8.2 Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja 

2.8.2.1  Model satu selisih 

Selisih biaya tenega kerja 

(JKSt x TUSt) – (JKS x TUS) 

Keterangan: 

JKSt = Jam kerja standar 

JKS  = Jam kerja sesungguhnya 

TUSt = Tarif upah standar 

TUS = Tarif upah sesungguhnya 

 

2.8.2.2  Model dua selisih 

a. Selisih Tarif Upah 

(TUSt – TUS) x JKS 

apabila, TS > TSt, maka selisih tarif upah langsung sifatnya tidak 

menguntungkan (Unfavorable) 

 
 



 
 

38 
 

BAB 2 Tinjauan Pustaka  
 

apabila, TS < TSt, maka selisih tarif upah langsung sifatnya 

menguntungkan (favorable) 

b. Selisih Efisiensi Upah 

(JKSt – JKS) x TUSt 

apabila, JS > JSt, maka selisih efisiensi upah langsung sifatnya tidak 

menguntungkan (Unfavorable) 

apabila, JS < JSt, maka selisih efisiensi upah langsung sifatnya 

menguntungkan (favorable) 

Keterangan: 

JKSt = Jam kerja standar 

JKS = Jam kerja sesungguhnya 

TUSt = Tarif upah standar 

TUS = Tarif upah sesungguhnya 

2.8.2.3  Model tiga selisih 

a. Selisih Tarif Upah 

(TUSt – TUS) x JKSt 

b. Selisih Efisiensi Upah 

(JKSt – JKS) x TUSt 

c. Selisih Gabungan 

(JKSt – JKS) x (TUSt – TUS) 

Keterangan: 

JKSt = Jam kerja standar 

JKS = Jam kerja sesungguhnya 

TUSt = Tarif upah standar 

TUS = Tarif upah sesungguhnya 

2.8.3 Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik 

Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis biaya 

overhead pabrik dipengaruhi pula oleh kapasitas standar. Oleh karena itu ada empat 

model analisis selisih biaya overhead pabrik. 
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2.8.3.1 Model Satu Selisih 

Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara 

mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar 

dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. 

2.8.3.2 Model Dua Selisih 

Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model satu selisih dapat 

dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu: 

1. Selisih terkendali 

ST = BOPS – AFKSt 

atau 

ST = BOPS – {BTA- (KS x TV)} 

         BOPS – {(KN x TT) + (KSt x TV)} 

atau  

ST = {BOPS – (KN x TT)} – (KSt x TV) 

Keterangan : 

ST         = Selisih terkendali 

BOPS   = Biaya anggaran overhead sesungguhnya 

AFKSt  = Anggaran fleksibel pada kapasitas atau jam standar 

BTA      = Biaya tetap dianggarkan 

TV        = Tarif variabel 

KN   = Kapasitas normal, atau kapasitas lain yang dipakai dasar 

menghitung     tarif standar 

TT        = Tarif tetap 

apabila, BOPS > AFKSt, sifat selisih tidak terkendalikan (Unfavorable) 

apabila, BOPS < AFKSt, sifat selisih terkendalikan (favorable) 

 

2. Selisih volume 

SV = AFKSt – (KS xT) 

      = {(KN x TT) + (KSt x TV)} - {(KSt x TT) + (KSt x TV)} 

      = (KN x TT) + (KSt x TT) 
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      = (KN – KSt) TT 

Keterangan : 

SV         = Selisih volume 

AFKSt  = Anggaran fleksibel pada kapasitas atau jam standar 

KSt       = Kapasitas atau jam standar 

T           = Tarif standar biaya overhead pabrik, atau tarif total 

KN      = Kapasitas normal, atau kapasitas lain yang dipakai dasar 

menghitung     tarif standar 

TT       = Tarif tetap 

TV      = Tarif variabel 

apabila, KN > KSt, berarti kapasitas standar tidak dapat melampaui 

kapasitas normal yang tersedia, sebagian volume produksi tidak terpakai 

(Unfavorable) 

apabila, KN < KSt, berarti kapasitas standar dapat melampaui kapasitas 

normal yang tersedia, terjadi over  volume produksi yang dipakai dengan 

baik (favorable) 

 

2.8.3.3 Model Tiga Selisih 

Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan menggunakan model satu 

selisih dapat dipecah menjadi tida selisih , yaitu: 

1. Selisih pengeluaran 

SA = BOPS – AFKS 

atau 

SA = BOPS – {BTA- (KS x TV)} 

         BOPS – {(KN x TT) + (KSt x TV)} 

atau  

SA = {BOPS – (KN x TT)} – (KSt x TV) 

Keterangan : 

ST        = Selisih terkendali 

BOPS  = Biaya anggaran overhead sesungguhnya 
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AFKS  = Anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya 

BTA     = Biaya tetap dianggarkan 

TV        = Tarif variabel 

KN       = Kapasitas normal 

TT        = Tarif tetap 

KS       = Kapasitas sesungguhnya 

apabila, BOPS > AFKS, berarti biaya sesungguhnya lebih besar dibanding 

dengan biaya dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, selisih anggaran 

Unfavorable 

apabila, BOPS < AFKS, berarti biaya sesungguhnya lebih kecil dibanding 

dengan biaya dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, selisih anggaran 

favorable 

2. Selisih kapasitasi 

SK = AFKS - BOPS  

atau 

SV = {(KN x TT) + (KSt x TV)} – (KS x T) 

      = {(KN x TT) + (KSt x TV)} - {(KS x TT) + (KS x TV)} 

      = (KN x TT) + (KS x TT) 

      = (KN – KS) TT 

Keterangan : 

SK        = Selisih kapasitas 

BOPS  = Biaya anggaran overhead sesungguhnya 

AFKS  = Anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya 

TV        = Tarif variabel 

KN       = Kapasitas normal 

TT        = Tarif tetap 

KS       = Kapasitas sesungguhnya 

T          = Tarif biaya overhead pabrik (tarif total) 

apabila, AFKS > BOPS , atau KN > KS berarti sebagian kapasitas normal 

yang tersedia tidak dipakai atau menganggur, selisih kapasitas Unfavorable 
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apabila, AFKS < BOPS , atau KN > KS berarti sebagian kapasitas normal 

yang tersedia dapat dipakai lebih baik atau dapat terlampaui, terjadi over 

capacity, selisih kapasitas favorable 

3. Selisih efisiensi 

SE = BOPB - BOPSt  

atau 

SE = (KSt x T)– (KS x T) 

      = (KS – KSt) T 

Keterangan : 

SE         = Selisih efisiensi 

BOPS   = Biaya anggaran overhead pabrik dibebankan 

BOPSt  = Biaya anggaran overhead standar untuk pengolahan produk 

KSt       = Kapasitas standar 

KS        = Kapasitas sesungguhnya 

T           = Tarif biaya overhead pabrik (tarif total) 

apabila, BOPB > BOPSt, atau KS > KSt, selisih efisiensi BOP 

Unfavorable, karena untuk mengolah produk telah dipakai kapasitas 

sesungguhnya lebih besar dibanding kapasitas seharusnya (standar) 

apabila, BOPB > BOPSt, atau KS > KSt, selisih efisiensi BOP favorable, 

karena untuk mengolah produk telah dipakai kapasitas sesungguhnya lebih 

kecil dibanding kapasitas seharusnya (standar) 

2.8.3.4 Model Empat Selisih 

Model empat selisih ini merupakan perluasan model tiga selisih. Dalam model 

ini selisih efisiensi dalam model tiga selisih dipecah lebih lanjut menjadi dua selisih: 

selisih efiensi veriabel dan selisih efisiensi tetap. 

 

SE = (KS x T) – (KSt x T) 

      = {(KS x TV) + (KS x TT)} - {(KSt x TV) + (KSt x TT)} 

dipisahkan menjadi : 

SEV = (KS x TV) – (KSt x TV) 
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         = (KS – KSt) TV 

SET = (KS x TT) – (KSt x TT) 

         = (KS – KSt) TT 

Keterangan : 

SE         = Selisih efisiensi 

SEV      = Selisih efisiensi variabel 

SET      = Selisih efisiensi tetap 

KSt       = Kapasitas standar 

KS        = Kapasitas sesungguhnya 

T           = Tarif biaya overhead pabrik (tarif total) 

TV        = Tarif variabel 

TT        = Tarif tetap 

apabila, KS > KSt, selisih efisiensi tetap maupun selisih variabel unfavorabel 

apabila, KS < KSt, selisih efisiensi tetap maupun selisih variabel unfavorabel 

 

2.9 Perlakuan Terhadap Selisih 

Selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara : 

a. Ditutup ke rekening rugi laba. 

b. Dipakai untuk penyesuaian rekening- rekening harga pokok penjualan dan 

persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. 

Perlakuan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada :  

1. Jenis selisih : selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead 

pabrik. 

2. Besarnya selisih. Jika jumlah selisih relatif kecil disajikan langsung dalam 

laporan rugi laba, sedangkan jika jumlahnya relatif besar, diperlakukan 

sebagai adjustment terhadap persediaan dan harga pokok penjualan. 

3. Pengalaman penggunaan biaya standar. 

4. Sebab-sebab terjadinya selisih (misalnya : apakah selisih terjadi karena 

kesalahan dalam penentuan standar). 
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5. Waktu terjadinya selisih (misalnya : apakah selisih yang terjadi merupakan 

seisih yang tidak biasa, yang disebabkan karena fluktuasi musim). 

 

2.10 Perbaikan Terhadap Standar 

Standar hatus diubah hanya apabila kondisi yang mendasari penentuannya 

telah mengalami perubahan. Ada dua pendapat mengenai kapan standar harus diubah. 

Pendapat pertama mengatakan standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu 

segera setelah diketahui bahwa standar tersabut keliru. Pendapat yang kedua 

mengatakan bahwa jika standar diperbaiki dalam akuntansi perubahan tersebut akan 

menghancurkan standar sebagai alat pengukur akuntansi. Oleh karena itu meskipun 

standar yang ditetapkan telah mengalami kekeliruan, perbaikan standar harus sampai 

akhir periode akuntansi. 

Jalan tengah yang harus diambil dari pertentangan dua pendapat tersebut 

adalah ditinjau dari segi praktisnya, apabila terjadi perubahan yang pentinf dalam 

metode produksi, tenaga kerja atau bahan baku yang dipakai baik kuantitas maupun 

kualitasnya, maka standarharus segera diubah. Baik standar harga bahan atau standar 

tarif upah harus diubah bila terjadi perubahan penting pada harga pasar bahan baku 

dan tarif upah. Setiap sistem harga pokok standar harus ditinjau secara periodik 

sehingga bisa dilakukan perbaikan jika standar tersebut ternyata keliru atau menjadi 

ketinggalan terhadap metode produksi. Bagian akuntansi biaya harus selalu 

mengadakan penyesuaian dan perbaikan biaya standar agar standar tersebut tidak 

menyesatkan manajemen. Perubahan hendaknya diterapkan pada standar tertentu 

tanpa mengganggu sistem harga pokok standar secara keseluruhan. 

 

 
 


