
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian dan Klasifikasi Biaya 

2.1.1 Pengertian Biaya 

 Merupakan hal yang penting untuk membedakan istilah biaya (cost) 

dengan beban (expense). Karena sering kali kedua istilah ini diterjemahkan sama, 

untuk itu perlu diberikan batasan yang jelas pada ketua istilah tersebut. Penulis 

akan mencoba menjelaskan perbedaan antara kedua istilah tersebut, yaitu dengan 

mengambil beberapa pengertian cost dan expense. 

 Biaya (cost) menurut Hammer, Carter dan Usry (2002 : 20) 

mendefinisikan biaya sebagai berikut : 

 “Cost as an exchange price, a forgoing, a sacrife made to secure benefit. 

In financial accounting, the forgoing, a sacrifice at date of acquisition is 

represented by a current or  future diminution in cash or other assets”.  

 

 Maksud dari definisi di atas adalah bahwa biaya dinyatakan sebagai nilai 

tukar atau pengorbanan yang akan bermanfaat untuk memperoleh keuntungan. 

 Sedangkan Horngen, Foster, Datar (2006 : 25) mendefinisikan biaya 

(cost) sebahai berikut : 

“Accountant usually define cost as resources secrifed or forgone to 

achieve spesific objective” 

 
Pengertian biaya dalam arti luas, yang dikemukakan Harnanto               

(1992 : 24) adalah sebagai berikut: 

“Biaya (cost) merupakan sejumlah uang yang dinyatakan dari 

sumber-sumber (ekonomi) yang dikorbankan (terjadi dan akan 

terjadi) untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu”. 

 

 

 



 

Sedangkan biaya dalam arti sempit menurut Mulyadi (2000 : 24) adalah 

sebagai berikut : 

“Pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh sumber aktiva”. 

 

Dari definisi di atas, tampak bahwa biaya (cost) adalah pengorbanan 

sumber ekonomis (sumber yang dimiliki sifatnya adanya kelangkaan), dapat 

diukur dengan satuan uang dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Beban (expense) menurut Hammer, dkk (2002: 20) dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

“An expense may be defined a measured outflow of goods or services, 

which is matched with revenue tu determine income”. 

 

 Dari definisi beban di atas, dapat diketahui bahwa beban atau expense 

adalah biaya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan dalam suatu 

periode tertentu. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat tertentu di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian biaya berbeda dengan pengertian beban. Beban bersifat lebih 

sempit dan diartikan sebagai arus keluar barang atau jasa, yang akan dibebankan 

pada perbandingan dengan pendapatan menentukan laba dan manfaatnya sudah 

diteruskan. Sedangkan biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan ekonomi untuk 

memperoleh manfaat tertentu. 

 

2.1.2 Klasifilasi Biaya 

Manajemen umumnya memerlukan informasi biaya sehingga dapat 

melakukan proses pengambilan  keputusan. Informasi biaya yang dibutuhkan 

manajemen ini dapat dikumpulkan melalui pencatatan dan penggolongan biaya 

yang terjadi dalam perusahaan. Pada umumnya penggolongan biaya ini dilakukan 

atas dasar tujuan yang hendak dicapai atas penggolongan biaya tersebut, yang 

disesuaikan dengan konsep ”Different Cost For Different Purpose” untuk 

menyediakan informasi biaya yang akurat guna mendukung proses pengambilan 

keputusan. 

 



 

Menurut Mulyadi (2000 : 14), biaya ini digolongkan menurut : 

1. Objek Pengeluaran 

2. Fungsi Pokok Perusahaan 

3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai 

4. Prilaku Biaya dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume 

Kegiatan 

5. Jangka Waktu Manfaatnya 

 

Uraian mengenai elemen-elemen penggolongan biaya tersebut dapat 

dijelaskan di bawah ini : 

1. Objek Pengeluaran 

Dalam penggolongan biaya menurut objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, 

maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar tersebut 

disebut dengan biaya bahan bakar 

2. Fungsi Pokok Perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur terdapat tiga fungsi pokok, yaitu fungsi 

produksi, fungsi pemasaran dan fungsi administrasi dan umum. Maka 

pengelompokkan biaya juga didasarkan atas fungsi tersebut, yaitu biaya 

produksi, biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. 

- Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

- Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya adalah biaya iklan, 

biaya promosi, biaya angkutan dan lain-lain. 

- Biaya administrasi dan umum adalah biaya-biaya untuk mengkoordinasi 

kegiatan produksi dan pemasaran produk. Misalnya biaya gaji karyawan 

bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian personalia, dan lain-lain. 

3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai 

Dalam hubungan ini biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu: 

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

adalah  karena sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu biaya tersebut tak ada 

maka biaya langsung ini tidak akan terjadi maka biaya ini mudah 

ditelusuri kepada sesuatu yang dibiayai. 



 

- Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan 

oleh sesuatu yang dibiayai atau biaya ini tidak mudah untuk ditelusuri he 

sesuatu yang dibiayai. 

4. Prilaku Biaya dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume Kegiatan 

Biaya dalam hubungan ini dapat dikelompokkanmenjadi biaya : 

- Biaya variabel adalah biaya yabg jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung. 

- Biaya semi veriabael adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. 

- Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume 

tertentu. 

5. Jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua : 

- Pengeluaran modal (Capital Expenditure), yaitu biaya yang mempunyai 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal pada saat 

terjadi dibebankan sebagai harga pokok aktiva, dan dibebankan dalam 

tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara depresiasi, 

diamortisasi dan dideplesi. 

- Pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure), yaitu biaya yang hanya 

mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran 

tersebut. 

 

Menurut Hernanto (1992 : 27) sesuai dengan kebutuhan informasi biaya 

maka dalam setiap perusahaan dapat dibedakan adanya tiga kategori objek biaya 

yaitu : 

1. Objek-objek biaya yang digunakan untuk perhitungan harga 

pokok produk dan penetapan rugi laba periodik. 

2. Objek-objek biaya untuk perencanaan dan pengendalian 

manajemen. 

3. Objek-objek biaya untuk perencanaan dan pengambilan 

keputusan. 



 

 Selanjutnya, dikemukakan bahwa berdasarkan objek biaya tersebut, dapat 

ditentukan bermacam-macam alternatif metode penggolongan biaya tersebut 

diantaranya disebutkan di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Metode Penggolongan Biaya 

Objek Biaya Alternatif Metode Penggolongan 

1. Biaya untuk perhitungan harga 

pokok produk dan penentuan rugi 

laba periodik 

1. Biaya produksi dan biaya non 

produksi 

2. Elemen biaya produksi 

3. Biaya pemesanan dan proses 

4. Biaya total dan biaya per unit 

2. Biaya untuk pengendalian 

manajemen 

1. Biaya terkendali dan biaya tak 

terkendali  

2. Biaya tetap dan biaya variabel 

3. Biaya historis dan biaya taksiran 

atau standar 

4. Biaya langsung dan biaya tidak 

langsung 

3. Biaya untuk perancanaan dan 

pengambilan keputusan 

1. Biaya relevan 

2. Biaya masa lalu 

3. Biaya kesempatan 

4. Biaya tunai dan biaya tidak tunai 

5. Biaya tetap dan biaya variabel 

6. Biaya marginal dan diferensial 
Sumber :  Hernanto, Akuntansi Biaya-Perhitungan Harga Pokok Produk, (Yogyakarta : BPFE, 

1992), hlm. 26 

 

 Oleh karena itu, sesuai dengan lingkup penulisan skripsi ini, maka penulis 

hanya akan menguraikan dua macam penggolongan biaya, yaitu penggolongan 

atas dasar produk dan penggolongan biaya atas dasar hubungannya dengan 

sesuatu yang dibiayai. 

 

2.2   Biaya Overhead Pabrik 

2.2.1 Pengertian Biaya Overhead Pabrik 

 Dalam perusahaan manufaktur terdapat tiga fungsi pokok, yaitu fungsi 

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

produksi terdapat unsur biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik. Untuk pengalokasiannya biaya overhead pabrik 



 

memerlukan sistem pencatatan akuntansi yang lebih rumit dibandingkan dengan 

sistem pencatatan akuntansi elemen biaya lainnya. Jika sistem pencatatan 

akuntansi biaya overhead ini telah dipahami dengan baik maka tadak mengalami 

kesulitan dalam memahami  dan mempelajari sistem pencatatan akuntansi untuk 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, karena sistem pencatatan 

akuntansi kedua biaya produksi tersebut lebih sederhana dibandingkan sistem 

pencatatan akuntansi untuk biaya overhead pabrik. 

 Biaya overhead pabrik menurut Charles T. Hongren dalam bukunya Cost 

Accounting (1994 : 40) : 

“Inderict manufacturing cost are all manufacturing cost’s considered to 

be part of the cost object (say, unit finished or in process), but they can 

not be individually traced to that cost object in an economically feasible 

away” 

 

Jadi biaya overhead pabrik merupakan seluruh biaya pabrik yang 

dipertimbangkan menjadi bagian dari objek biaya (katakanlah unit yang 

diselesaikan  atau dalam proses) tetapi tidak dapat ditelusuri kepada objek biaya 

tersebut dangan cara yang layak secara ekonomis. 

 

2.2.2 Penggolongan Biaya Overhead Pabrik 

 Biaya Overhead Pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara : 

1. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik menurut sifatnya 

Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, Biaya Overhead 

Pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam Biaya Overhead Pabrik 

dikelompokan menjadi beberapa golongan yaitu : 

a. Biaya Bahan Penolong 

Bahan penolong adalah bahan yang tidal menjadi bagian dari produk jadi 

atau bahan yang menjadi bagian dari produk jadi, tetapi nilainya relatif 

kecil dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut. Misalnya dalam 

perusahaan percetakan, bahan penolonhnya adalah bahan perekat, tinta 

koreksi, dan pita mesin. 



 

b. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan 

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

biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan lain-lain. 

c. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga karja pabrik yang 

upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau 

pesanan yang terdiri dari upah, tunjangan dan biaya kesejahteraan yang 

dikeluarkan unutk tenaga kerja tidak langsung tersebut. 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap 

Biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya 

depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan perlengkapan, 

asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan. 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

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

asuransi gedung, asuransi mesin, equipment, asuransi kendaraan, asuransi 

kecelakaan karyawan. 

f. Biaya Overhead Pabrik lain yang secara lansung memerlukan pengeluaran 

uang tunai. 

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

reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, misalnya biaya 

PLN. 

2. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik menurut prilakunya dalam 

hubungan dengan perubahan volume produksi 

Penggolongan Biaya Overhead Pabrik yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah: 

a. Biaya Overhead Pabrik Variabel adalah Biaya Overhead Pabrik yang 

berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. 

b. Biaya Overhead Pabrik Tetap adalah Biaya Overhead Pabrik yang tidak 

berubah dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. 

c. Biaya Overhead Pabrik Semi Variabel adalah Biaya Overhead Pabrik yang 

berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 



 

3. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik menurut hubungannya dengan 

departemen 

Biaya Overhead Pabrik dalam kelompok ini dapat digolongkan dalam dua 

kelompok : 

a. Biaya Overhead Pabrik Lansung Depertemen (direct departemental 

overhead expense) yaitu Biaya Overhead Pabrik yang manfaatnya hanya 

dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh biaya ini adalah gaji mandor  

departemen produksi, bagian depresiasi mesin. 

b. Biaya Overhead Pabrik Tak Langsung Departemen (indirect 

departemental overhead expense) yaitu Biaya Overhead Pabrik yang 

manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu dapartemen, yaitu biaya 

depresiasi dan asuransi gedung. 

 

2.2.3 Karakteristik Biaya Overhead Pabrik 

 Karakteristik Biaya Overhead Pabrik jika dikaitkan dengan produk sebagai 

uapaya melestarikan pendapatan perusahaan, Biaya Overhead Pabrik memilki 

karakteristik yang berbeda dengan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung (prime cost). 

 Alokasi atau pembebanan prime cost dilakukan  secara langsung kepada 

setiap produk secara individual melalui bantuan berbagai formulir atau dokumen 

yang digunakan sebagai media pengumpulan biaya. Misalnya formulir permintaan 

bahan baku, kartu jam kerja untuk tenaga langsung. 

 Sementara itu prosedur alokasi demikian tidak dapat dilakukan dalam 

Biaya Overhead Pabrik yang dasarnya bersifat tidak langsung dan banyak hal 

yang merupakan biaya bergabung, terutama perusahaan-perusahaan multi produk. 

Sekurangnya terdapat tiga karakteristik yang berbeda untuk Biaya 

Overhead Pabrik yang membuat pembebanan atau alokasi kepada produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan menjadi lebih rumit dibandingkan dengan prime cost. 

Menurut Hernanto dalam bukunya Akuntansi Biaya Perhitungan Harga Pokok 

Produk (sistem biaya historis), yaitu: 

 



 

a. Biaya Overhead Pabrik merupakan Biaya Produksi Tidak Langsung 

Secara definisi Biaya Overhead Pabrik adalah biaya tidak langsung dalam arti 

tidak dapat ditelusuri kepada unit-unit produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Tapi Biaya Overhead Pabrik mempunyai peran yang sama dengan 

biaya produksi langsung dalam kedudukannya sebagai suatu pengorbanan 

yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa setiap perusahaan. 

b. Biaya Overhead Pabrik merupakan Biaya Bergabung 

Konsekuensi dari Biaya Overhead Pabrik yang merupakan biaya produksi 

tidak langsung adalah sifatnya senagai biaya bergabung (common cost), 

terutama dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. 

Dapat dikatakan jika Biaya Overhead Pabrik pada perusahaan multi produk 

atau sekurang-kurangnya bagian terbesar daripadanya merupakan biaya 

bergabung. 

c. Biaya Overhead Pabrik Terjadi Tidak Merata Sepanjang Tahun 

Tidak semuanya tapi Biaya Overhead Pabrik tertentu sering berfluktuasi 

secara signifikan sebagai akibat faktor musiman, perubahan volume kegiatan 

atau faktor-faktor sejenis lainnya. Misalnya konsumsi bahan bakar kompresor 

dalam proses pengecatan hamper dapat dipastikan berbeda secara signifikan 

antara proses pengecatan yang dilakukan musim penghujan dan dalam musim 

kemarau. Di samping itu ada biaya tertentu yang berfluktuasi secara sporadis 

dan tidak merata sepanjang tahun, misalnya biaya reparasi altiva tetap pabrik 

yang proses alokasi Biaya Overhead Pabrik kepda setiap unit produk yang 

dihasilkan menjadi bertambah rumit. 

 

2.2.4 Penentuan Biaya Overhead Pabrik 

Dalam suatu perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya 

dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan 

informasi harga pokok persatuan produk pada saat produk telah selesai dikerjakan, 

tetapi pada kenyataannya ada Biaya Overhead Pabrik yang baru dapat diketahui 

jumlahnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Oleh karena itu Biaya Overhead 

Pabrik dialokasikan kepada produk menggunakan tarif yang ditentukan di muka. 



 

Adapun penentuan tarif Biaya Overhead Pabrik dilaksanakan dalam tiga 

tahap, yaitu : 

1. Menyusun Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

Dalam penyusunan anggaran Biaya Overhead Pabrik harus diperhatikan 

tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran Biaya Overhead 

Pabrik. Adapun kapasitas yang dapt dipakai sebagai dasar pembebanan 

anggaran Biaya Overhead Pabrik adalah sebagai berikut : 

a. Kapasitas Teoritis (Theoritical Capcity), adalah kapasitas pabrik atau suatu 

departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa 

berhenti dalam jangka waktu tertentu. 

b. Kapasitas Praktis (Practical Capacity), adalah kapasitas teoritis dikurangi 

hambatan-hambatan intern perusahaan. 

c. Kapasitas Normal (Normal Capcity), adalah kemampuan perusahaan untuk 

memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. 

d. Kapasitas Sesungguhnya yang Diharapkan (Expected Actual Capacity), 

adalah kapsitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam 

waktu yang akan datang. 

2. Memilih Dasar Pembebanan Biaya Overhead Pabrik kepada produk 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan 

yang dipakai dalam menentukan tarif Biaya Overhead Pabrik adalah sebagai 

berikut : 

a. Harus memperhatikan jenis Biaya Overhead Pabrik yang dominant. 

b. Harus diperhatikan sifat-sifat Biaya Overhead Pabrik yang dominan 

tersebut dan erat hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan 

yang dipakai. 

Adapun dasar-dasar pembebanan yang dapat digunakan adalah sebagai  

berikut : 

a. Satuan Produk 

Metode ini merupakam metode yang paling sederhana dan langsung 

membebankan Biaya Overhead Pabrik kepada produk. 

 



 

b. Biaya Bahan Baku 

Jika Biaya Overhead Pabrik yang dominan bervariasi dengan nilai bahan 

baku, maka dasar pembebanan yang dipakai untuk membebanhannya 

kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. 

c. Biaya Tenaga Kerja 

Jika sebagian besar elemen Biaya Overhead Pabrik mempunyai hubungan 

erat dengan upah tenaga kerja langsung, maka dasar pembebanan yang 

dipakai adalah biaya tenaga kerja langsung. 

d. Jam Tenaga Kerja Langsung 

Adanya hubungan yang erat antara jumlah upah dengan jumlah jam kerja 

di samping Biaya Overhead Pabrik dibebankan atas dasar upah tenaga 

kerja langsung, dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja 

langsung. Jadi apabila Biaya Overhead Pabrik mempunyai hubungan yang 

erat dengan waktu untuk menbuat produk, maka dasar pembebanan yang 

digunakan adalah jam tenaga kerja langsung. 

e. Jam Mesin 

Apabila Biaya Overhead Pabrik bervariasi dengan waktu penggunaaan 

mesin, maka dasar pembebanan yang dipakai untuk membebankan Biaya 

Overhead Pabrik terhadap produk adalah dengan menggunakan jam mesin. 

3. Menghitung Tarif Biaya Overhead Pabrik 

Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam anggaran Biaya Overhead 

Pabrik telah disusun, serta pembebananya telah dipilih dan diperkirakan maka 

langkah selanjutnya adalah menghitung tarif Biaya Overhead Pabrik sabagai 

berikut : 

 

Biaya Overhead Pabrik yang dianggarkan 
Tarif Biaya Overhead Pabrik  = 

Taksiran dasar pembebanan 

 

 

         

 

 



 

2.3 Sistem Akuntansi Biaya Konvensional 

 Dalam penentuan harga pokok konvensional, diasumsikan bahwa 

konsumsi Biaya Overhead Pabrik (biaya produksi tidak langsung) berhubungan 

erat dengan jumlah unit yang diproduksi, diukur dalam jam tenaga kerja langsung, 

jam mesin. Cost driver berdasarkan unit based measure (berhubungan dengan 

volume produksi) yang membebankan Biaya Overhead Pabrik pada produk 

dengan menggunakan tariff overhead tunggal untuk seluruh pabrik atau tarif 

overhead setiap departemen. 

 

2.3.1 Pengalokasian Biaya Overhead Pabrik Sistem Akuntansi Biaya 

Konvensional 

 Sistem Akuntansi Biaya Konvensional memakai sistem pembebanan dua 

tahap untuk mengalokasikan biaya produksi kepada produk. Pada Sistem 

Akuntansi Biaya Konvensional, biaya mula-mula dibebankan ke pusat-pusat biaya 

(cost pools) dan biaya-biaya yang terjadi diakumulasikan, selanjutnya pada tahap 

kedua biaya yang teralokasi dalam pusat biaya dialokasikan pada produk dengan 

menggunakan unit based driver, set jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit 

produk, dan pengukuran volume lainnya. 

Gambar 2.1 

Pembebanan Dua Tahap Sistem Pembebanan Akuntansi Konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Cooper, Robert Kaplan, The Design of Cost Management System 
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 Sistem biaya ini dapat mengukur secara akurat faktor-faktor produksi yang 

dikonsumsi secara langsung dengan jumlah unit yang dihasilkan. Tetapi banyak 

faktor produksi untuk kegiatan dan transaksi yang tidak berhubungan langsung 

dengan jumlah unit yang diproduksi. Hal ini mengakibatkan sistem biaya yang 

tidak tepat dalam mengalokasikan biaya kegiatan tersebut pada produk akhir. 

Dengan menggunakan sistem alokasi biaya yang profesional dengan volume 

produksi (volume based). Sistem biaya ini belum mampu menggambarkan sumber 

daya yang dikonsumsi oleh produk yang tidak terpengaruh oleh volume produksi 

sehingga belum mampu menghasilkan infrastuktur biaya yang akurat. 

 

2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Akuntansi Biaya Konvensional 

Menurut Hernanto (1992 :128), kelebihan dari Sistem Akuntansi Biaya 

Konvensional adalah sebagai berikut : 

1. Mudah Diterapkan 

Pada Sistem Biaya Konvensional, karena menggunakan sedikit cost driver 

dalam mengalokasikan biaya operasional sehingga memudahkan manajer 

malakukan perhitungan. 

2. Mudah Diaudit 

Pada Sistem Biaya Konvensional menggunakan sedikit cost driver dan 

mengalokasikan Biaya Overhead Pabriknya berdasarkan volume based 

measure, sehingga memudahkan auditor dalam proses audit. 

 Sedangkan kekurangan dari Sistem Akuntansi Biaya Konvensional adalah: 

1. Secara potensial mendistorsi biaya produk 

Alasan yang menyebabkan distorsi biaya adalah : 

a. Biaya Overhead tidak ditelusuri ke produk secara individual. 

 Total komponrn Biaya Overhead dalam suatu biaya produk senantiasa 

terus meningkat. Pada saat prosentase Biaya Overhead Pabrik semakin 

besar, maka distorsi biaya produk pun menjadi semakin besar. 

b. 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, seperi gaji, dan kemudian 

berdasarkan fungsi, seperti perekayasaan dalam setiap item lini. Orientasi ini 

tidak cocok dengan realitas fungsional silang yang biasa digunakan pada 

perusahaan manufaktur. 

 

2.3.3 Distorsi Biaya Produk 

Pada lingkungan manufaktur tingkat tinggi ditandai dengan penerapan 

teknologi yang maju, akan menimbulkan pengaruh biaya yang meningkat sebagai 

akibat diversitas dan kompleksitas proses produk. Selain itu setiap produk 

memiliki pola konsumsi sumber daya yang berbeda, jika pengalokasian 

menggunakan basis volume maka pengalokasian menjadi tidak tepat sehingga 

menimbulkan distorsi harga pokok produksi. 

Menurut Hernanto (1992 : 128) ada beberapa alasan penyebab distorsi 

biaya : 

1. Biaya Overhead Pabrik tidak dapat ditelusuri ke produk secara individual. 

2. Total komponen Biaya Overhead Pabrik dalam suatu biaya produk senantiasa 

terus meningkat, karena semakin besar konsumsi Biaya Overhead Pabrik 

semakin besar pula distorsi biaya produk. 

3. Banyak kegiatan yang termasuk dalam kegiatan administrasi dan penjualan 

yang sebenarnya dapat ditelusuri ke produk. 

Sedangkan menurut Cooper dan Kaplan (2005 : 65) hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya distorsi biaya produksi adalah sebagai berikut : 

1. Production Volume Diversity 

2. Size Diversity 

3. Complexcity Diversity 

4. Material Diversity 

5. Set Up Diversity 

 

 

 



 

Uraian penyebab terjadinya distorsi biaya produksi di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Production Volume Diversity 

Distorsi ini terjadi akibat produk yang 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 (overcosting) atau sebaliknya volume kecil akan 

dibebani biaya overhead yang kecil (undercosting) 

2. Size Diversity 

Distorsi terjadi akibat produk dibuat dalam ukuran yang berbeda. Produk 

berukuran besar biasanya menjadi overcosted, sedangkan produk berukuran 

kecil menjadi undercosted, karena produk berukuran besar akan dibebani 

biaya overhead yang lebih besar daripada produk yang berukuran kecil. 

3. Complexcity Diversity 

Distorsi ini terjadi akibat produk yang kompleks. Produk yang beragam 

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 adalah berupa jam mesin, dan 

lebih banyak mengkonsumsi volume related input daripada 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 input bervariasi tergantung pada 

produk. 

 

 

 

 

 



 

2.4 Sistem Activities Based Costing 

Sistem Activities Based Costing ini merupakan suatu sistem yang dimulai 

dari pengelompokkan aktivitas-aktivitas produksi untuk memproduksi suatu 

produk, kemudian biaya ditelusuri ke aktivitas tersebut dan aktivitas ditelusuri 

atas produk tersebut. 

 

2.4.1 Definisi Activities Based Costing 

Aktivitas adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota 

perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Definisi ABC menurut Hilton, dkk (2003 : 145) adalah sebagai berikut : 

“Activities Based Costing is a costing methode to activities and then to 

goods and service based on how much each goods or service uses the 

activities”. 

 

Berdasarkan definisi di atas kita dapat mengetahui bahwa ABC merupakan 

suatu sistem Akuntansi Biaya yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan 

untuk memproduksi suatu produk. Aktivitas menjadi titik perhitungan biaya yang 

fundamental, dimana biaya ditelusuri ke aktivitas, dan aktivitas ditelusuri ke 

produk berdasarkan pemakaian aktivitas dari setiap produk. 

Hubungan untuk mengalokasikan biaya ke produk dinyatakan dalam 

gambar sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Hubungan Sumber Daya Ekonomi Dengan Aktivitas dan Produk 

 

 

   Sumber : Cooper dan Kaplan, The Design of Cost Management : Text, Cases and Reading. 2000 

 

Dalam buku Cost Accounting Using Cost Management Approach (1993), 

hlm. 117, dikutip dari Amie Widjaja (2000 : 2). Gayle mendefinisikan ABC 

sebagai berikut: 

Resources Activities Product 



 

 “Activities Based Costing (ABC) recognizes thet performance of 

activities triggers the consumption of resources that are recorded as 

cost.”transaction based costing”is another name for ABC. The purpose 

of ABC is to assign cost to the transaction and activities performed in an 

organization, and then allocate them appropriately to product according 

to each product’s use of activities”. 

 

Activities Based Costing mengakui bahwa pelaksanaan aktivitas 

menimbulkan konsumsi sumber daya yag dicatat sebagai biaya. “Kalkulasi Biaya 

berbasis transaksi” adalah lain untuk Activities Based Costing. Tujuan Activities 

Based Costing adalah mengalokasi transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan 

dalam suatu organisasi, dan kemudian mengalokasi biaya tersebut sacara tepat ke 

produk sesuai dengan pemkaian aktivitas setiap produk. 

Dalam buku Cost Accounting A Management Emphasis (1993), hlm. 939, 

yang dikutip dari Amien Widjaja (2000 : 21), Charles T Horngren, dkk 

mendefinisikan ABC sebagai : 

“an approach to costing that focused on acticities as the fundamental 

cost object. It uses the cost of these activities as the basis for assigning 

cost to other cost objects such as prosucts, service, or customers”. 

 

Suatu pendekatan kalkulasi biaya yang memfokuskan pada aktivitas 

sebagai objek biaya yang fundamental. ABC menggunakan biaya dari aktivitas 

tersebut sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya ke objek yang lain seperti : 

produk, jasa, atau pelanggan. 

Dalam buku Management Accounting (1992), hlm. 97, yang dikutip dari 

Amien Widjaja (2000 : 21), Lane K. Anderson dan Harold mendefinisikan 

ABC sebagai berikut: 

“a system accounting thet focuses on activities performed to produce 

products. Activities become the fundamental costs accumulation points. 

Costs are traced to activities, and activities are traced to product based 

on each product’s use of activities”. 

 

 

 

 

 



 

Suatu sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas yang dilakukan untuk 

memproduksi suatu produk. Aktivitas menjadi titik akuntansi biaya yang 

fukdamental. Biaya ditelusuri ke aktivitas, dan aktivitas ditelusuri ke produk 

berdasarkan pemakaian aktivitas dari setiap produk. 

 

2.4.2 Tujuan Activities Based Costing 

Sistem biaya konvensional kurang mampu memenuhi kebutuhan 

manajemen dalam perhitungan harga pokok yang akurat, terlebih apabila 

melibatkan biaya produksi tidak langsung yang cukup besar dan keanekaragaman 

produk. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepar oleh 

pihak manajemen sehubungan dengan strategi yang diterapkan sehingga 

mempengaruhi laba yang dihasilkan. Sedangkan sistem Activities Based Costing 

menggunakan berbagai tingkat aktivitas dalam pembebanan biaya produksi tidak 

langsung. 

Menurut Jack Haedicke, dan Calvin Cirby (1995 : 15), dibandingkan 

dengan sistem biaya konvensional, sistem Activities Based Costing dapat 

digunakan untuk berbagai keputusan yang akurat, seperti : 

1. Penentuan harga 

2. Mengatur hubungan dengan pelanggan 

3. Aktivitas peningkatan proses 

4. Perolehan teknologi 

5. Rancangan proses 

 

Uraian tujuan Activities Based Costing tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Penentuan harga 

Dalam perhitungan harga pokok yang konvensional distorsi biaya dapat 

terjadi, apabila perusahaan menghasilkan produk dengan perolehan dalam 

jumlah dan ukuran yang beragam, serta tingkat kesulitan yang cukup tinggi 

dalam proses produksinya. Dengan menggunakan sistem ABC maka informasi 

yang diperoleh akan lebih baik, karena dapat menggambarkan nilai suatu 

aktivitas dalam perusahaan yang dikonsumsi untuk membuat suatu produk 

dengan baik. 



 

2. Mengatur hubungan dengan pelanggan 

Dalam sistem biaya konvensional biaya dipandang secara keseluruhan, 

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

distribusi, penelitian dan pengembangan serta administrasi. Biaya-biaya 

tersebut dianggap sama besarnya untuk masing-masing pelanggan yang 

sesungguhnya terdapat perbedaan jumlah biaya-biaya tersebut untuk masing-

masing pelanggan yang membutuhkan aktivitas ini, yang biayanya dibedakan 

biayanya tergantung pada tipe pelanggan, tingkat pelayanan, dan lain-lain. 

3. Aktivitas peningkatan proses 

Dalam sistem biaya konvensional, mamajemen diberikan laporan yang 

menunjukkan dimana biaya yang 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 terlampaui banyak pekerjaannya, sehingga akan menambah 

biaya untuk tenaga kerja sementara pada saat perusahaan banyak menerima 

pesanan. Namun apabila pihak manajemen menyadari penyebab timbulnya 

biaya tersebut sebaiknya diikuti dengan pengurangan jumlah aktiva misalnya 

dengan menetapkan jumlah minimum 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 kepada 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 dari padat karya menjadi padat 

modal yang diyakini akan menurunkan biaya produksi tidak langsung. Tetapi 

pada kenyataannya penurunan tersebut jarang sekali terjadi, tetapi hal tersebut 

malah akan meningkatkan biaya produksi tidak langsung. 



 

5. Rancangan proses 

Sistem akuntansi biaya konvensional gagal dalam membebankan biaya 

produksi tidak langsung kepada proses produksi sehingga mengakibatkan 

perancangan dari suatu produk tidak dapat ditentukan dengan mudah berapa 

biaya sesungguhnya yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut. 

Dalam memilih rancangan dari 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. 

 Dengan sistem Activities Based Costing, biaya-biaya setiap aktivitas pada 

proses produksi dapat diidentifikasi, sehingga manajemen dapat menentukan 

dengan tepat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. 

 

2.4.3 Manfaat Activities Based Costing 

Penerapan metode Activities Based Costing ini akan menimbulkan biaya 

baru bagi perusahaan. Namun manfaat yang diperoleh atas penerapan metode 

Activities Based Costing akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk mengimplementasikan metode Activities Based Costing 

terutana dalam jangka panjang. 

Menurut Cooper and Kaplan (2005 : 142) menyebutkan bahwa para 

manajer yang mengimplementasikan metode Activities Based Costing akan 

memperoleh tiga manfaat besar, yaitu : 

1. Meningkatkan mutu kepuasan 

Para manajer yang menggunakan sistem Activities Based Costing yakin bahwa 

laporan biaya produksi yang lebih akurat dihasilkan dari penggunaan sistem 

ini akan dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam proses pengambilan 

keputusan berdasarkan informasi yang ada. Biaya produksi yang akurat sangat 

penting bagi perusahaan yang menghadapi tingkat persaingan yang cukup 

ketat agar dapat dibuat keputusan yang tepat, sehingga mereka tidak akan 

kalah dalam persaingan. 



 

2. Perbaikan berkesinambungan atas aktivitas untuk mengurangi biaya 

overhead 

Informasi berbasis aktivitas mendorong perbaikan terhadap aktivitas yang 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

a. Mengindikasikan jumlah beban yang digunakan pada aktivitas yang 

pelaksanaannya secara substansial dapat ditingkatkan. 

b. Membantu pengelompokan prioritas dari aktivitas yang mempunyai 

peluang besar untuk dikembangkan sehingga perusahaan dapat 

memusatkan perhatiannya untuk memperbaiki dan meningkatkan aktivitas 

yang mempunyai bilai tambah tersebut. 

3. Memberikan kemudahan dalam menentukan biaya-biaya relevan 

Sistem Activities Based Costing mengurangi kebutuhan untuk 

menyelenggarakan studi kasus atau penelitian khusus untuk mengetahui biaya 

relevan untuk suatu produk tertentu karena tidak mampu untuk : 

a. Meningkatkan keakuratan laporan biaya 

b. Melaporkan secara terpisah keempat kategori biaya aktivitas 

Berikut ini manfaat yang diperoleh dari penggunaan metode Activities 

Based Costing menurut Hilton, dkk (2003 : 145) : 

1. ABC memberikan informasi yang lebih akurat mengenai karga pokok dan 

meningkatkan mutu kepuasan dan perencanaan yang strategis. 

2. ABC memberikan keakuratan dalam perhitungan cost driver per aktivitas, 

sehingga dapat membantu manajer dalam memperbaiki proses produksi. 

3. Adanya kemampuan yang lebih baik dalam mengelola aktivitas (memperbaiki 

secara terus-menerus) yaitu dengan cara : 

a. Mengidentifikasi jumlah beban yang digunakan pada aktivitas sehingga 

dalam pelaksanaannya dapat ditingkatkan. 

b. Membantu dalam pengelompokkan prioritas dari aktivitas yang merupakan 

peluang besar untuk dikembangkan, sehingga perusahaan dapat 

memusatkan perhatian untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai tambah 

dari suatu kegiatan. 



 

4. ABC mengubah persepsi manajer mengenai biaya overhead. Dengan ABC 

biaya overhead dapat diidentifikasi berdasarkan aktivitas-aktivitas sehingga 

dapat dibebankan ke masing-masing produk dengan jumlah yang 

proporsional. 

 

2.4.4 Sistem Alokasi Activities Based Costing 

Sistem Activities Based Costing mencakup dua tahap proses alokasi,          

yaitu : 

Tahap pertama merupakan proses alokasi, yang dilakukan adalah 

pembebanan overhead ke masing-masing pool. Pool yang digunakan disini 

bukanlah departemen seperti yang digunakan dalam pendekatan 

departementalisasi tetapi jauh lebih banyak, karena pool di sini adalah aktivitas 

bukan departemen, misalnya : 

a. Kegiatan set up yang dibutuhkan 

b. Kegiatan purchase order yang dikeluarkan 

c. Jumlah kegiatan inspeksi yang dikeluarkan 

Pada tahap kedua, overhead cost yang telah dikumpulkan dalam pool akan 

dibebankan dalam pekerjaan sesuai dengan jumlah aktivitas yang diperlukan 

dalam penyelesaian produk. Contoh aktivitas yng berperan sebagai cost driver 

adalah sebagai berikut : 

1. Set up mesin 

2. Scheduling order produksi 

3. Penerimaan bahan 

4. Scrap atau rework order 

5. Miles driver 

6. Rekayasa perubahan order 

7. Purchased order 

8. pemindahan persediaan 

9. Machine time 

10. Computer house 

11. Inspeksi kualitas 



 

12. Pengiriman barang 

13. Power yang digunakan  

14. Beds occupied 

15. Permintaan pemeliharaan 

Jumlah dari aktivitas-aktivitas ini dalam suatu perusahaan adalah 

merupakan fungsi dari kompleksitas operasi artinya semakin komplek operasi 

maka semakin banyak aktivitas yang terlibat sebagai cost driver. 

Suatu perusahaan yang bergerah dari operasi simpel menjadi operasi yang 

full automatic akan meningkatkan banyak aktivitas sebagai cost driver. Meskipun 

demikian banyaknya aktivitas sebagai cost driver adalah tidak sama untuk setiap 

produk atau jasa yang berbeda. 

Misalnya suatu perusahaan yang memproduksi suatu jenis barang yang 

merupakan suatu item yang memerlukan low volume, biasanya memerlukan 

machine set up yan sering, sehingga akan memerlukan banyak parts dan 

memerlukan sejumlah purchase order serta memerlukan inspeksi lebih untuk 

memelihara kalitas yang baik. Merkipun demikian, produk yang berbeda dalam 

perusahaan yang sama, mungkin merupakan item yang high volume yang 

memerlukan machine set up yang sedikit, dan tidak ada inspeksi kualitas sama 

sekali. 

Jika perusahaan mengabaikan dampak kedua jenis produk ini 

terhadap”cost driving activities” dan secara mudah membebankan overhead 

costnya kepada produk berdasarkan volume (seperti : labour hours, machine 

hours, atau kuantitas yang digunakan), maka produk dengan high volume akan 

memikul semua bagian overhead cost dalam pool, padahal produk ini hanya 

membutuhkan sedikit cost driver. Ini jelas akan menimbulkan distorsi yang serius 

dalam penetapan unit cost kedua jenis produk tersebut. 

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Activitiy Based Costing akan 

menurunkan masalah distorsi dengan menciptakan cost pool untuk setiap kegiatan 

transaksiyang dapat diidentifikasikan sebagai suau cost driver dan membebankan 

biaya overhead ke produk atau pekerjaan berdasarkan sejumlah kegiatan yang 

terpisah yang diperlukan untuk menyelesaikan produk. 



 

Jadi dalam situasi di atas, produk yang low volume akan dibebani sejumlah 

cost untuk machine cost, purchase order, dan inspeksi kualitas sehingga produk 

ini akan mempunyai  unit cost tinggi bila dibandingkan dengan produk lainnya. 

Activitiy Based Costing kadang-kadang disebut sebagai “transaction 

costing”. Jadi manfaat utamanya dibandingkan dengan metode costing lainnya 

adalah Activitiy Based Costing dapat memperbaiki tracebility overhead cost dan 

akan menghasilkan unit cost yang lebih akurat bagi manajemen. 

 

2.4.5 Pemicu Biaya 

Pemicu biaya (cost driver) didefinisikan sebagai faktor yang digunakan 

untuk mengukur bagaimana biaya terjadi dan atau untuk membebankan biaya 

pada aktivitas atau produk. Cost driver digunakan untuk mengkonsumsi biaya 

aktivitas dan konsumsi aktivitas oleh produk. Secara praktis cost driver 

menunjukkan dimana biaya harus dibebankan dan seberapa besar. 

Menurut Hongren, Foster dan Datar (2002 : 28) yang dimaksud dengan 

pemicu biaya adalah : 

“A cost driver are the factors that cause activities to occur they capture 

the demand placed on an activity by a product or service”. 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa cost driver adalah faktor 

penyebab terjadinya suatu biaya, bila terjadi perubahan pada cost driver maka 

biaya juga akan berubah. 

Jumlah minimum cost driver yang diperlukan oleh System Activities Based 

Costing tergantung pada tingkat keakuratan laporan biaya produksi yang 

diinginkan, juga tergantung pada tingkat kompleksitas bauran produk yang 

diproduksi. 

Pada dasarnya ada tiga faktor yang menentukan jumlah cost driver, yaitu : 

1. Diversitas produk 

Produk dikatakan berdiversitas bila mengkonsumsi aktivitas-aktivitas dalam 

proporsi yang berbeda. 

 



 

2. Biaya relatif aktivitas 

Biaya relatif dari berbagai aktivitas adalah seluruh ukuran mengenai berapa 

besar biaya setiap aktivitas, yang dinyatakan dalam prosentase dari total biaya 

produksi. 

3. Diversitas volume 

Diversitas volume terjadi bila produk diproduksi dalam ukuran batch yang 

berbeda-beda. 

Gambar 2.3 

Proses Terjadinya Pemicu Biaya 

A cost driver is the agent that causese activities 
to use resources to accompolish work 
 

 Why?     What?            How well? 

 

     Factor that cause or    Work performance (what         Indicators of work 
     impact all activity’s     people and machine do)    performed and the result  
   cost, time, or quanlity       achieved 

 Performance measures are evaluative criteria to determine efficiency, 

  effecriveness, and utility 

Sumber : National Semiconductor 

Dikutip dari : ABC, Amien Widjaja (2000 : 336) 

 

 Setelah menentukan jumlah minimum cost driver yang dibutuhkan 

terdapat tiga faktor yang harus dipertimbangkan menurut Cooper and Kaplan 

(2005 : 135) untuk memilih cost driver, yaitu : 

1. Kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh cost driver (cost 

measurement) 

2. Hubungan antara konsumsi aktivitas yang tercakup oleh cost driver dengan 

konsumsi srbenarnya (degree of correlation) 

3. Prilaku yang sebenarnya oleh cost driver tersebut (behavioral effects) 

 

 

Operational cost 
driver 

 
Activities 

Performance 
measures 



 

2.4.6 Model Hirarki Sistem Activities Based Costing 

Sistem Activities Based Costing memusatkan perhatian pada aktivitas, 

maka perlu diadakan analisa terhadap aktivitas-aktivitas yang ada pada 

perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atas tingkatan atau 

hirarki dari seluruh aktivitas yang ada. Menurut Cooper dan Kaplan, untuk 

kebutuhan ini kapasitas yang terkait dalam kegiatan untuk memproses suatu 

produk dikelompokkan ke dalam empat jenis aktivitas secara umum, ke empat 

tingkat tersebut adalah : 

1. Unit level activities 

Yaitu aktivitas mengkonsumsi sumber daya dalam proporsi yang proporsional 

dengan volume produksi, misalnya jam tenaga kerja langsung,. Biaya yang 

timbul disebut unit driven cost, biaya ini dibebankan kepada produk 

berdasarkan biaya per unit dikalikan dengan jumlah produk yang 

sesungguhnya diproduksi. 

2. Batch related activities 

Yaitu aktivitas-aktivitas yang timbul pada saat suatu batch yang meliputi 

sejumlah unit output yang sedang diproses. Jadi yang dikonsumsi oleh proses, 

pada saat pergantian proses produksi dari satu produk ke produk yang lain. 

Misalnya biaya set up mesin, biaya pemesanan pembelian. Biaya yang timbul 

disebut batch driver cost. Besar kecilnya biaya pada tingkat kegiatan ini tidak 

dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan, tetapi jumlah batch 

yang diproses. 

3. Product sustaining activities 

Yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan agar setiap jenis produk individual 

dapat diproduksi dan dijual. Beban yang terjadi dalam aktivitas ini dapat 

ditelusuri pada setiap jenis produk individual, tetapi jumlah sumber daya yang 

diserap atau aktivitas ini tidak tergantung pada jumlah unit atau banyaknya 

batch produksi yang dihasilkan, tetapi bergantung pada keanekaragaman 

produk (diversifikasi product). Misalnya biaya pengujian produk dan biaya 

desain produk. 

 



 

4. Facility sustaining product 

Yaitu aktivitas yang dibuthkan agar pabrik dapat berproduksi. Sumber daya 

yang tidak berkaitan dengan banyaknya volume, batch maupun jebis produk 

individual. Aktivitas ini merupakan common atau joint activity untuk berbagai 

produk dan dipandang sebagai common cost kepada semua produk yang 

dihasilkan dalam aktivitas tersebut. 

Gambar 2.4 

Metode Hirarki Aktivitas dalam Metode Activities Based Costing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Sumber :  Cooper and Kaplan, The Design Cost Management System Taxs, Cases and Readings, 

hlm. 272 

 

2.4.7 Penggunaan Activities Based Costing 

Sistem Activitiy Based Costing dapat memberikan hasil perhitungan harga 

pokok yang akurat dalam kelangsungan perusahaan yang efisien sehingga 

mempunyai competitive advantage. Menurut Blocher, dkk (2000 : 97) sistem 

ABC dapat diterapkan ketika : 

 

Product Cost 

Facility Sustaining 
Activity 

o Plant Management 
o Building Maintenance 
o Security and Landscaping  

Product Sustaining 
Activity 

Price 

o Direct Labor 
o Materials 
o Machine Hours 
o Energy 

o Set Up 
o Material Movement 
o Purchase Order 
o Inspection 

Batch Sustaining 
Activity 

 
Unit Level Activity 

o Proses Engineering 
o Product Spesification 
o Engineering Change Notice 
o Product Enchacement 



 

1. Biaya dijadikan sebagai alat ukur dalam suatu kegiatan. 

2. Meningkatnya persaingan yang sangat kuat dimana diharapkan tidak adanya 

kesalahan dalam penetapan harga. 

3. Perusahaan yang menghasilkan macam-macam produk. 

 

Sedangkan menurut Supriyono dalam buku Manajemen Biaya : Suatu 

Reformasi Pengelolaan Bisnis, sistem ABC dapat diterapkan ketika : 

1. Perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk 

Ketepatan pembebanan biaya overhead pabrik pada produk tidak 

menimbulkan masalah jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk. 

Namun jika perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk dengan 

menggunakan fasilitas sama maka biaya overhead pabrik merupakan biaya 

bersama untuk seluruh produk yang dihasilkan. Untuk itu perusahaan dapat 

menggunakan sistem ABC karena menentukan driver-driver biaya untuk 

mengidentifikasikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh masing-masing 

produk. 

2. Biaya overhead pabrik berlevel non unit jumlahnya besar 

Dalam lingkungan pemanufakturan maju pada umumnya biaya overhead 

pabrik berlevel non unit jumlahnya besar sehingga pemakaian sistem 

konvensional untuk sistem ini menimbulkan distorsi biaya. Biaya overhead 

pabrik berlevel non unit jika dibebankan perdriver unit dapat menimbulkan 

distorsi biaya tetapi seharusnya dibebankan berdasarkan driver biaya aktivitas 

berbasis non unit. Driver biaya aktivitas berbasis non unit adalah faktor-faktor 

selain jumlah unit produk, yang mengukur permintaan aktivitas-aktivitas oleh 

objek biaya. 

3. Diversitas produk relative besar 

Diversitas produk adalah beberapa jenis produk yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan yang mengkonsumsi aktivitas-aktivitas overhead dalam proporsi 

berbeda-beda. 

 

 



 

2.4.8 Prosedur Pembebanan Dua Tahap Metode Activitiy Based Costing 

Menurut Cooper and Kaplan (2005 : 136), metode Activities Based 

Costing dibagi menjadi dua tehap, yaitu : 

“Activitiy Based Costing system, start from the assumption that 

activitiescause cost, the second assumption of Activitiy Based Costing 

system is that product (and consumer) create the demands for activities” 

 

Berdasarkan asumsi di atas, maka pembagian metode Activitiy Based 

Costing, adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pertama 

Dilakukan penelusuran aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya. 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghitung biaya produksi tidak langsung pada 

setiap pusat aktivitas, sedangkan fungsi cost driver adalah sebagai faktor 

penghubung antara jumlah sumber daya yang dikonsumsi dengan pusat 

aktivitas. 

2. Tahap Kedua  

Pada tahap kedua, biaya dari aktivitas yang dibebankan kepada produk atau 

pelanggan berdasarkan konsumsi masing-masing produk terhadap setiap 

aktivitas. Tujuan tahap kedua ini adalah membebankan biaya ke produk, 

sedangkan fungsi cost driver adalah untuk menghubungkan jumlah aktivitas 

yang dikonsumsi oleh produk atau pelanggan. 

Adapun tahap-tahap dalam perancangan Activitiy Based Costing, menurut 

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

1. Tahap Pertama 

Pada tahap pertama perhitungan biaya berdasarkan Activitiy Based Costing, 

biaya dikaitkan dengan masing-masing kegiatan, kegiatan dari biaya yang 

terkait dengannya dibagi kedalam set-set homogen. Pada tahap pertama ini 

dilakukan lima langkah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi aktivitas 

b. Mengelompokkan aktivitas ke dalam kelompok biaya homogen 

c. Menentukan biaya kelompok homogen 



 

Set up dept 

Product 2 

Set up machine 

Product 1 

$ / DHL $ / set up 

Administer parts Support direct 
labor 

Manufacturing and 
engineering dept 

Raw material 
Inventory dept 

$ / poust 

Product 3 

d. Menentukan activity level / cost driver 

e. Menentukan tarif kelompok biaya homogen 

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 mengukur 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 benyaknya cost driver 

yang digunakan oleh masing-masing produk. Pembebanan biaya overhead 

pabrik dari tiap kelompok masing-masing produk dapat dihitung dengan 

rumus, sebagai berikut : 

 

Gambar 2.5 

Pembebanan dua tahap metode Activity Based Costing 
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Sumber : Cooper, Robert Kaplan, The Design of Cost Management System 

 

Biaya overhead yang dibebankan = tarif kelompok x cost driver yang dipilih 



 

2.5 Perbandingan Antara  Metode Konvensional dengan Metode ABC 

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

metode konvensional dan metode sistem ABC dalam pengalokasian biaya 

overhead pabrik. Pada metode konvensional produk-produk dan volume produksi 

yang terkait merupakan penyebab timbulnya biaya. Biaya-biaya diklasifikasikan 

atas biaya langsung dan biaya tidak langsung dengan menggunakan ukuran 

produksi, yaitu unit based measures, sebagai dasar pengalokasian biaya produksi 

tidak langsung (overhead) ke produk. 

 Di sini diasumsikan bahwa sumber daya yang dikonsumsi secara 

proporsional dengan volume produksi, sedangkan tidak semua sumber daya yang 

digunakan dalam proses produksi dikonsumsi secara proporsional pada 

perusahaan dengan keanekaragaman produk, sehingga penggunaan metode 

konvensional dalam pengalokasian biaya overhead pabrik tidak dapat dihitung 

dengan tepat, harena tidak semua sumber daya yang digunakan dalam proses 

produksi dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah produk yang dihasilkan. 

Maka akumulasi biaya yang terjadi dari aktivitas produksi tidak dapat dibebankan 

secara merata pada hasil produk. 

 Sistem ABC memusatkan pada aktivitas individu sebagai dasar objek 

biaya. Dimana pada sistem ABC, menghitung biaya aktivitas individu dan 

pengumpulan biaya dijadikan sebagai dasar objek biaya, seperti produk dan 

pelayanan dalam batas aktivitas yang dijalankan untuk menghasilkan produk. Jadi 

pada sistem ABC pembebanan biaya kepada produk berdasarkan sumber daya 

yang dikonsumsi dengan mengidentifikasikan biaya setiap aktivitas yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Berdasarkan sistem ini, biaya 

overhead pabrik akan dapat dihitung dengan lebih akurat, karena pembebanan 

biaya ditelusuri berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu 

produk. 

 

 

 

 



 

Tabel 2.2 

Perbedaan Antara Sistem Konvensional dengan  

Sistem Activities Based Costing 

No Perbedaan Sistem Konvensional Sistem ABC 

1 Pengelompokan biaya Biaya tetap dan Biaya 

variabel (unit level cost) 

Unit level cost dan  

non unit level cost 

2 Pembebanan biaya ke 

cost pool/cost centre 

Berdasarkan pabrik atau 

departemen (Cost centre) 

Berdasarkan aktivitas 

atau pusat aktivitas 

(cost pool) 

3 Pusat biaya Bersifat heterogen Bersifat homogen 

4 Pembebanan biaya ke 

produk 

Unit level Unit level dan non 

unit level 

5 Intensitas Pengalokasian Penelusuran 

6 Fokus Pengelolaan biaya Pengelolaan kegiatan 

7 Informasi yang 

dihasilkan 

Biaya yang singkat Kegiatan yang rinci 

8 Ukuran  Kinerja keuangan Kinerja keuangan dan 

non keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.6 

Kalkulasi Biaya Produk Tradisional dengan ABC 
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2.6 Laba Kotor 

 Laba kotor merupakan laba yang dihasilkan dari pendapatan dikurangi 

dengan biaya produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya 

overhead pabrik). Dimana biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung ke unit produksi, sedangkan biaya 

overhead pabrik adalah yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke unit 

produksi. Sehingga apabila sistem pengelokasian biaya overhead pabrik yang 

digunakan tidak dapat mengalokasikan biaya overhead pabrik secara akurat maka 

akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perhitungan laba kotor suatu 

produk. 

Overheads 

 

Overheads 



 

Oleh karena itu penulis mencoba untuk membandingkan antara 

penggunaan sistem konvensional dan sistem Activity Based Costing dalam 

pengalokasian biaya overhead pabrik. Dan dari kedua sistem tersebut manakah 

yang dapat memberikan perhitungan pengelokasian biaya overhead pabrik yang 

lebih akurat. Sehingga dapat dihasilkan perhitungan laba kotor per-produk yang 

akurat pula.  

Karena, jika biaya yang dikeluarkan tinggi maka laba kotor yang 

dihasilkan akan rendah begitu juga sebaliknya jika biaya produksi rendah maka 

lebe kotor yang dihasilkan tinggi. Asumsi ini berlaku jika nilai penjualan dari 

suatu produk tetap. 

 Jumlah laba kotor ini harus cukup tinggi untuk menyediakan biaya 

penjualan, biaya administrasi dan biaya lainnya termasuk pajak penghasilan. Di 

samping itu laba kotor juga harus dapat menutup tingkat kembalinya investasi dari 

dana yang ditanamkan, manajemen harus menyadari perubahan dan penyebab 

perubahan laba kotor dan harus melakukan tindakan koreksi secepatnya manakala 

diperlukan. 

 Dalam menganalisa laba kotor tujuannya adalah untuk mencari sebab-

sebab perbedaan dalam laba kotor tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat 

menyebabkan terjadinya perbedaan laba kotor adalah : 

1. Price variance atau selisih harga, baik pada tingkat harga jual maupun pada 

tingkat biaya 

2. Volume variance atau selisih volume yang disebabkan karena jumlak unit 

yang terjual sebenarnya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan 

jumlah volume penjualan yang diperkirakan 

3. Mix variance atau selisih komposisi, yang disebabkan karena komposisi 

produk-produk yang dijual tidak sama dengan komposisi yang diperkirakan 

 

 

 

 

 

 

 


