
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Akuntansi Manajemen 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Ada beberapa pengertian mengenai akuntansi. S. Munawir (2002:5), 

melihat definisi akuntansi dari prosesnya, yaitu: 

“Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, penggolongan, 

pelaporan dan penganalisaan transaksi-traansaksi keuangan suatu 

organisasi secara sistematis.” 

Dari pengertian di atas, akuntansi dapat diartikan sebagai suatu proses atau 

aktivitas-aktivitas yang bertahap. Secara lebih jelas Weygandt, Kieso dan Kimmer 

(2005:4) memberikan definisi akuntansi secara lengkap serta aktivitas-aktivitas 

dari proses yang dijelaskan oleh Munawir di atas, yaitu: 

“Accounting is an information system that identifies, records, and 
communicates the economic events of an organization to interested 
users. These three activities are: 
1. identifying economic events involves selecting the economic activities 

relevant to a particular organization 
2. Once identified, economic events are recorded to provide history of 

the orgnization’s financial activities. 
3. The identifying and recording activities are of little unless the 

information is communicated to interested users.” 
 

Berdasarkan kepada siapa penyajian informasi keuangan, Warren, Reeve 

dan Fees (2005:8), mendefinisikan : 

“Accounting is an information system that provides reports to 

stakeholders about the economic activities and condition of a business” 

Dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem yang mampu 

mengkomunikasikan informasi-informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak 

internal dan eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi 

merupakan suatu “Bahasa Bisnis”. Hal tersebut diuangkapkan oleh Weygandt. et 

al. (2005:5) : 



“Accounting is often called ‘the language of business’. The information 
that a user of financial information needs depends upon the kinds of 
decisions the user make. The differences in the decisions devide the 
users of financial information into two broad groups; internal users and 
external users.” 

 
Halim dan Soepomo (2000:3) menyatakan bahwa: 

“Akuntansi dapat dikelompokan menjadi dua; yaitu akuntansi 
manajemen, yang menyajikan informasi untuk pihak internal 
perusahaan; dan akuntansi keuangan yang menyajikan informasi 
keuangan untuk eksternal perusahaan” 
 

Dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan bahasa 

bisnis karena informasi yang terkandung didalamnya berguna untuk pengambilan 

keputusan baik untuk pihak internal, yang berasal dari akuntansi manajemen 

maupun untuk pihak eksternal perusahaan yang bersumber dari akuntansi 

keuangan. 

 

2.1.2 Pengertian Akuntansi Manajemen  

Akuntansi manajemen adalah salah satu cabang dari ilmu akuntansi. 

Akuntansi manajemen erat kaitannya dengan masalah penyajian informasi yang 

dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan., dan terutama ditunjukkan untuk 

memenuhi kebutuhan manajemen dalam melaksanakan fungsi pokoknya yaitu 

perencanaan, koordiansi dan pengendalian kegiatan bisnis perusahaan. Menurut 

Halim dan Soepomo (2000:3), akuntansi manajemen adalah 

“Suatu kegiatan (process) yang menghasilkan informasi keuangan 

bagi manajemen sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan 

dan akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi.” 

Kaplan dan Atkison (2002:5), definisi akuntansi manajemen adalah: 

“Management accounting is the process of identifying, measuring, 

accumulating, analyzing, preparing, interpreting, and communicating 

information that helps managers fulfill organizational objectives.”  

 

 



Sedangkan Horngren, Horrison, Bamber (2005:5) mengemukakan definisi 

akuntansi manajemen sebagai berikut: 

“Management accounting focuses on information forinternal decision 

maker, such as the company’s executives and the administrators of a 

hospital.” 

Dari beberapa definisi di atas, dapat diartikan bahwa akuntansi manajemen 

merupakan suatu proses pengolahan informasi untuk memenuhi kebutuhan 

manajemen dalam melaksanakan fungsinya sehingga mampu menghasilkan 

keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan 

definisi akuntansi manajemen yang diungkapkan oleh Williams, Haka, Bettner, 

Meigs (2005:706), yaitu: 

“Management accounting is the design and use of accounting 

information system inside the company to achieve to company’s 

objectives.” 

Horngren et al. (2005:5) mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara 

akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen seperti yang terangkum dalam 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.1 

“Management Accounting Versus Financial Accunting” 

 Management Accounting Financial Accounting 

Primary users Internal – the company’s 
managers 

External – investors, creditor 
and government authorities 

such as the IRS and SEC 

Purpose of 
information  

Help managers plan and 
control business operation 

Help investors, creditors and 
other make invesment, credit 

and other decisions 

Focus and 
time 

dimensionce 

Relevance and focus on the 
future –example2007 budget 

prepared in 2006  

Reability, objectivity, and focus 
on the past – example 2004 

actual performance reported in 
2005 



Time of report Internal reports not 
restricted by GAAP 

determined by cost benefit 
analysis 

Financial statement restricted 
by GAAP 

Verification No independent audit Annual independent audit by 
certified public accountant 

Scope of 
information 

Detailed report on part of 
the company (products, 

departement, territories), 
often on daily or weekly 

basis 

Summary reports primarily on 
the company is whole usually 
on quarterly or annual basis 

Behavioral 
implication 

Concern about how report 
will affect employee 

behavior 

Concern about adequancy of 
disclosure; behavioral 

implications are secondary 
Sumber : Horngren, Horrison dan Bamber (2005) 

 
Sedangkan perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan yang 

dikemukakan oleh  Williams. et al.(2005:708) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

“Distinctions Between Management accounting and Financial Accounting” 

Financial Accounting Management Accounting 

“Purpose” 
To provide investors, creditors, and 
other external parties with useful 
information about the financial 
position, financial performance, and 
cash flow prosfect on enterprise. 

“Purpose” 
To provide managers with information 
useful for planning, evaluating and 
rewarding performance, and sharing 
with other outside parties. To 
apportion decision-making authority 
over firm resources. 

“Type of Report” 
Primarily financial statements 
(statement of financial position or 
balance sheet, income statement, 
statement of cash flow) and related 
notes and supplemental disclosure that 
provide investor, creditors, and other 
users information to support external 
decision-making processes. 

“Type of Report” 
Many different type of reports, 
depending on the nature of the 
business and the spesific information 
needs of management. Examples 
include budgets, financial projections, 
benchmark studies, activity-based cost 
report, and cost-of-quality assessment. 
 



“Standars for presentation” 
Generally accepted accounting 
principles, including those formally 
established in the autoritative 
accounting literature and standard 
industri practice 

 

“Standars for presentation” 
Rule are set within each organization 
to produce information most relevant 
to the needs of management. 
Management needs include reporting 
to both external consituent and 
internal user  

“Reporting entity” 
Usually the company viewed as a 
whole 

“Reporting entity” 
A component of the company’s value 
chain such as a business segment 
supplier, costumer product line, 
departement or product 

“Time periods covered” 
Usually a year, quarter or month. 
Most reports focus on completed 
periods, Emphasis is placed on the 
current (latest) periods, with prior 
periods often shown for comparison  

“Time periods covered” 
Any periods-year, quater, month, 
week, day even a work shift. Some 
report are historical in nature; other 
focus on estimates of results expected 
in future period 

“Users of Information” 
Outsiders as well as managers, for 
financial statement, the outsiders 
include stockholders, creditors, 
prospective investors, regulatory 
authorities, and the general public. 

“Users of Information” 
Management (different reports to 
different managers), customers, 
auditor, suppliers and other involved is 
an organization’s value chain. 

Sumber : William, Haka dan Bettner (2005:708) 

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disebutkan bahwa 

perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen terletak pada 

faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang menggunakan informasi 

tersebut. Secara lebih sederhana Mulyadi (2001:4) mengemukakan bahwa 

perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen sebagai suatu 

sistem pengolahan informasi keuangan terletak pada:  

1. Dasar pencatatan 
2. Fokus informasi 
3. Lingkup informasi 
4. Sifat laporan yang dihasilkan 
5. Keterlibatan dalam perilaku manusia 
6. Disiplin sumber yang melandasi. 

 
 

 



Berdasarkan perbedaan pokok di atas, terdapat suatu penjelasan bahwa 

akuntansi manajemen ditujukan untuk menyediakan informasi keuangan bagi 

keperluan manajemen, yang digunakan oleh mereka yang berada dalam 

perusahaan. Karena akuntansi manajemen menggunakan informasi ini terutama 

untuk pengambilan keputusan, maka fokus informasi akuntansi manajemen adalah 

orientasi masa depan. 

Selain itu akuntansi manajemen tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim, melainkan disiplin sumber yang mendasari akuntansi 

manajemen yaitu ilmu ekonomi dan ilmu psikologi sosial  yang mampu 

membimbing perilaku manusia dalam organisasi. Ditinjau dari sumber yang 

melandasi, Mulyadi (2001:4) menyatakan bahwa: 

“ Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara manusia 
dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya 
yang terbatas. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku manusia 
dalam hubungannya dengan manusia lain dalam memenuhi 
kebutuhan manusia” 
 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka akuntansi manajemen 

adalah suatu proses atau kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan yang 

berorientasi ke masa yang akan datang, ditujukan untuk pihak internal perusahaan 

terutama pihak manajemen perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan manajemen 

dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. 

 

2.1.3 Tipe Informasi Akuntansi Manajemen 

Sesuai dengan tujuannya, akuntansi manajemen ditujukan untuk 

menyediakan informasi akuntansi bagi pihak manajemen yang dalam pelaksanaan 

fungsi pokoknya sangat memerlukan informasi ini, terutama untuk perencanaan, 

koordinasi dan pengendalian kegiatan bisnis perusahaan. Selain itu penggunaan 

informasi akuntansi manajemen juga digunakan sebagai alat pengukuran, 

pengendalian dan pemilihan alternatif. Anthony, Hawkins, Kenneth (2004: 501) 

mengemukakan tujuan penggunaan informasi akuantansi manajemen sebagai 

berikut:  

 



Tabel 2.3 

Purposes and Uses of Management Accounting Information 

Uses Purpose 
Historical Data Future Estimates 

Measurement 
 
 
 
Control 
 
 
 
Alternative 
choises 

Basic for external reporting 
Analyzing economic performance 
Cost-type contract payments 
 
Analyzing managerial performance 
Motivating and rewarding 
managers 
 
None 

Normal pricing decisions 
 
 
 
Strategic planning 
Budgeting 
 
 
Short-run decisions 
Capital budgeting 

Sumber: Anthony, Hawkins, Kenneth (2004) 

 

Selanjutnya  Anthony et al.(2004: 506)  juga mengemukakan bahwa: 

“Management accounting system provides historical and estimated 
information on full cost (and components of full cost). Structures by 
responsibility centers to support the measurement and control purpose of 
management accounting information. The information used for 
alternative choice decisions consist of estimates that are relevant to 
spesific alternatives being considered. These estimates cannot be 
obtained directly from management accounting system.”  
 

Mulyadi (2001:6) mengemukakan secara lebih singkat mengenai tipe informasi 

akuntansi manajemen sebagai berikut:  

“Tipe informasi akuntansi manajemen : Informasi akuntansi penuh 
(full accounting Information), informasi akuntansi diferensial 
(differential accounting information), informasi akuntansi 
pertanggungjawaban (responsibility accounting information).” 

 
Dari pendapat–pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bahwa tujuan penggunaan informasi akuntansi manajemen erat kaitannya dengan 

tipe informasi akuntansi manajemen. Pengukuran (measurement) terhadap 

penggunaan sumber daya yang digunakan oleh suatu aktivitas menggunakan 

akuntansi biaya penuh (full cost accounting). Pengukuran dan pengendalian 

(control) terhadap aktiva, pendapatan dan/atau biaya yang dihubungkan dengan 

manajer pada sub-sub organisasi atau pusat-pusat pertanggungjawaban 



(responsibility centers) menghasilkan informasi yang disebut dengan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting information). 

Pengambilan alternatif menyangkut perbandingan dari taksiran biaya yang akan 

timbul (dan juga pendapatan yang akan terealisasi dan/atau aset yang akan 

digunakan) untuk masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Informasi yang 

digunakan dalam pemilihan alternatif ini dinamakan informasi akuntansi 

diferensial  (differential accounting information).   

 

Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Informasi Akuntansi Penuh 

Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu maupun 

informasi yang akan datang dan mencakup informasi mengenai aktiva, 

pendapatan, dan/ atau biaya. Informasi akuntansi penuh selalu dihubungkan 

dengan kesatuan usaha, produk atau departemen karena informasi ini digunakan 

untuk pelaporan informasi keuangan dan analisis kemampuan menghasilkan laba 

rugi suatu divisi atau bagian secara khusus, pada bagian inilah informasi akuntansi 

penuh yang berisi informasi masa lalu yang digunakan. 

Informasi akuntansi penuh berisi informasi yang akan datang bermanfaat 

untuk penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga 

transfer dan penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Halim dan Supomo (2000:7), 

bahwa: 

“Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa lalu 
bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer 
dalam perusahaan, dan digunakan untuk menentukan harga jual 
produk atau penyerahan jasa yang disepakati bersama antara 
pembeli dan penjual dalam suatu kontrak jual beli.” 

 
Lebih jauh Halim dan Supomo juga menyatakan bahwa: 

“Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi yang akan datang 
digunakan untuk penyusunan perencanaan, khususnya untuk 
perencanaan jangka panjang, yang sering juga disebut sebagai 
penyusunan program, selain itu informasi yang akan datang juga 
dapat digunakan untuk untuk penetapan harga jual dalam kondisi 
normal.” 



  
Menurut Mulyadi (2001:17) dalam hubungannya dengan kesatuan usaha 

tertentu (divisi atau bagian tertentu dalam perusahaan) menyebutkan: “informasi 

akuntansi penuh dapat berupa informasi aktiva penuh (full asset 

information), informasi pendapatan penuh (full revenue information), dan 

atau informasi biaya penuh (full cost information). 

 

2. Informasi Akuntansi Diferensial (Differential Accounting Information) 

Dalam pengambilan keputusan, manajemen menggunakan berbagai 

masukan didalam pengambilan keputusan mereka, yang dapat bersifat keuangan, 

non keuangan dan bahkan yang bersifat nonkuantitatif. Informasi kauntansi 

manajemen digunakan manajemen dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi 

manajemen yang utama adalah planning atau perencanaan, coordinating atau 

koordinasi, controlling atau pengendalian.  

Konsep informasi diferensial adalah informasi akuntansi yang 

dihubungkan dengan pemilihan alternatif . Menurut Mulyadi (2001:17) 

menyatakan bahwa: 

“Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan 

biaya, pendapatan, dan atau aktiva dalam alternatif tindakan tertentu 

dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain.” 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Halim dan Supomo (2000:8) 

bahwa: 

“Akuntansi diferensial menyajikan informasi mengenai taksiran 

pendapatan, biaya dan/ atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan 

tertentu dipilih, dibandingkan dengan alternatif ti ndakan yang lain.” 

 

Informasi ini memiliki dua unsur  pokok yang merupakan informasi yang 

akan datang dan berbeda diantara alternatif yang dihadapi oleh pengambil 

keputusan. Sedangkan menurut S. Munawir (2002:305) informasi akuntansi 

diferensial adalah: 

 



 

“Informasi biaya yang akan terjadi di masa depan (future cost) yang 
diperkirakan akan berbeda untuk setiap alternatif dan bermanfaat 
bagi manajemen untuk pengambilan keputusan memilih salah satu 
alternatif tindakan yang terbaik.” 
 
Informasi akuntansi diferensial memiliki dua ciri utama yaitu, informasi 

akuntansi yang merupakan informasi yang akan datang dan informasi merupakan 

informasi yang berbeda diantara berbagai macam alternatif yang dihadapi oleh 

berbagai keputusan. Informasi akuntansi diferensial ini sangat diperlukan oleh 

manajemen untuk pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan 

datang, maka informasi diferensial adalah informasi yang akan datang, karena 

pengambilan keputusan selalu menyangkut pemilihan alternatif diantara berbagai 

alternatif yang tersedia maka informasi akuntansi yang bermanfaat adalah 

informasi yang berbeda diantara setiap alternatif tindakan yang dipilih.  

Adapun manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan 

keputusan jangka pendek menurut Weygandt et al. (2005:1089) yaitu: 

 “1.   Accept an order at aspecial price 
2. Make or buy 
3. Sell or process further  
4. Retain or replace equipment 
5. Eliminate an unprofitable business segment 
6. Allocate limited resources.” 

 
Menurut Mulyadi (2001:17) informasi akuntansi diferensial terdiri dari : “Biaya 

diferensial (differential cost), pendapatan diferensial (revenue differential) 

dan aktiva diferensial (differential asset).  

 

 

 

 

 

 

 



3. Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban (Responsibility Accounting 

Information) 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian yang 

menelusuri biaya, pendapatan, laba dan investasi untuk unit-unit suatu organisasi 

secara individual. Ada beberapa pengertian mengenai informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, antara lain dikemukakan oleh Mulyadi (2001: 18), yaitu: 

“Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi 
aktiva, pendapatan, dan/atau biaya yang dihubungkan dengan 
manajer yang bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban 
tertentu.” 
 

Menurut Horngren, Sunden dan Stratton (2002:355), mendefinisikan: 

“Responsibility accounting is identifying what part of the organization 
have primary responsibility for each action, developing measuresand 
target to achieve, and creating report of these measures by organization 
sub unit or responsibility center.” 
 
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan proses identifikasi sub-sub oganisasi yang 

mengumpulkan dan melaporkan informasi akuntansi baik yang masih berupa 

rencana maupun yang sebernanya terjadi  menurut level tanggungjawab dalam 

sistem organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau sekelompok orang 

bertanggungjawab bila terjadi penyimpangan dari anggaran. 

Berikut ini disajikan perbandingan ketiga manfaat tipe informasi akuntansi 

manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.4 

Perbandingan Manfaat Tiga Tipe Informasi akuntansi Manajemen 

Manfaat Tipe informasi 
akuntansi 

manajemen 
Informasi Masa Lalu Informasi Masa yang 

akan Datang 
Informasi akuntansi 
penuh (full accounting 
Information) 
 
 

Pelaporan informasi 
keuangan 
 
Analisis kemampuan 
menghasilkan laba 
 
Jawaban atas pertanyaan 
“berapa biaya yang telah 
dikeluarkan untuk 
sesuatu?” 
 
Penentuan harga jual dalam 
cost type contract 

Penyusunan program 
 
 
Penentuan harga jual 
normal 
 
Penentuan harga transfer 
 
 
 
 
Penentuan harga jual 
dalam perusahaan yang 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah 

Informasi akuntansi 
diferensial 
(Differential 
Acounting 
Information) 
 

Tidak ada Pengambilan keputusan 
pemilihan alternatif, baik 
jangka pendek maupun 
jangka panjang 
penyusunan anggaran 

Informasi akuntansi 
pertanggungjawaban 
(Responsibility 
Accounting 
Information) 

Penilaian kinerja manajer 
Pemotivasian manajer 

Penyusunan anggaran 

Sumber : Mulyadi (2001:18) 
 
 
2.3 Informasi Akuntansi Diferensial 

Seperti telah kita ketahui bahwa salah satu fungsi utama manajemen 

adalah perencanaan. Didalam proses ini manajemen dihadapkan pada 

pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan berbagai alternatif tindakan. 

Dalam pengambilan keputusan ini manajemen  sering menghadapi ketidakpastian. 

Oleh karena itu manajemen memerlukan informasi yang relevan dan dapat 

diandalkan sehingga dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi dan 



memungkinkan manajemen menentukan pilihan dengan cepat. Salah satu 

informasi penting yang biasanya diperlukan sebagai dasar perencanaan dan 

pengambilan keputusan adalah informasi akuntansi diferensial. Menurut Mulyadi 

(2001: 17) informasi akuntansi diferensial ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

“biaya diferensial (differential cost), pendapatan diferensial (differential 

revenue), aktiva diferensial (differential asset). 

 

2.2.1 Biaya diferensial (Differential Cost) 

A. Pengertian Biaya  

Menurut Horngren, Datar, Foster (2006:6), biaya (cost) merupakan: 

“Cost is resources sacrificed on forgone to achieve a spesific objective” 

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya merupakan pengorbanan 

sumber ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Secara lebih jelas Munawir 

(2002: 307) mendefinisikan biaya secara lengkap sebagai berikut:  

“sebagai nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk 
memperoleh barang atau jasa yang diperkirakan akan  memberi 
manfaat saat ini atau masa depan pada organisasi (pengorbanan yang 
terjadi dalam rangka untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang 
bermanfaat). Dikatakan setara dengan kas karena sumber daya non 
kas juga dapat ditukarkan dengan barang atau jasa.” 

 
Mulyadi (1999:8) menyebutkan ada empat unsur pokok dalam definisi biaya, 

yaitu: 

          “1.   Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 
2. Diukur dalam satuan uang 
3. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi 
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.” 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa  

biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan ekonomi yang diukur dalam satuan 

uang untuk memperoleh manfaat tertentu. 

 

 

 

 



B. Biaya Diferensial 

Menurut Blocher, Chen, Cokins dan Lin (2005:74), pengertian biaya 

diferensial yaitu: 

“Differential cost is a cost that differs for each decision option and 

therefore relevant.” 

Hal senada diungkapkan oleh Warren et al. (2005:994) yang mengatakan bahwa: 

“Differential cost is the amount of increase or decrease in cost that 

expected from a course of action as compared with an alternative.” 

Dari dua pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya diferensial 

merupakan biaya yang berbeda dalam suatu kondisi, dibandingkan dengan 

kondisi-kondisi yang lain yang merupakan selisih biaya antara dua alternatif atau 

lebih. Secara lebih jelas Mulyadi (2001:118): 

“Biaya diferensial adalah biaya masa yang akan datang yang 
diperkirakan akan berbeda (differ) atau terpengaruh oleh suatu 
pengambilan keputusan pemilihan diantara berbagai macam 
alternatif.” 
 
Biaya diferensial disebut juga sebagai biaya relevan. Hal ini dijelaskan 

oleh Munawir (2002:498), yaitu: 

“Biaya relevan juga disebut sebagai biaya diferensial; karena biaya 

relevan adalah semua biaya yang akan mempengaruhi suatu 

pengambilan keputusan.”  

Namun pada kenyatannya istilah biaya relevan berbeda dengan istilah biaya 

diferensial. Hal tersebut diungkapkan oleh Mulyadi (2001:117), yaitu: 

“Istilah biaya diferensial berbeda pengertiannya dengan biaya 

relevan, karena istilah biaya relevan adalah istilah yang umum yang 

tidak selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan.”  

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka dapat diatarik kesimpulan 

bahwa biaya diferensial memiliki dua karakteristik utama yaitu: 

1. Biaya diferensial sebagai biaya masa yang akan datang (future cost). 

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan berbagai macam alternatif 

untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu informasi biaya diperlukan 

sebagai dasar pengambilan keputusan masa yang akan datang. Biaya masa 



yang akan datang adalah biaya yang diperkirakan akan terjadi dalam 

periode yang akan datang. 

2. Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda. 

Karena banyaknya macam informasi akuntansi yang berada dalam suatu 

perusahaan, tidak mungkin semua informasi ini relevan dengan berbagai 

macam alternatif yang dipilih. Oleh karena itu tidak semua tipe informasi 

akuntansi harus dilaporkan kepada manajemen untuk pengmabilan 

keputusan. Biaya diferensial merupakan biaya masa yang akan datang dan 

berbeda diantara alternatif, maka biaya tersebut relevan dengan analisis 

yang dilakukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. 

 

 Didalam konsep biaya, terdapat biaya yang relevan terhadap pengambilan 

keputusan dan juga biaya yang tidak relevan terhadap pengambilan keputusan. 

Biaya yang relevan terhadap pengambilan keputusan adalah: 

a) Biaya tambahan (Incremental cost) 

b) Biaya terhindarkan (Avoidable cost)  

c) Biaya kesempatan (Opportunity cost) 

d) Biaya keluar dari saku (Out of pocket) 

e) Biaya variabel (Variable cost) 

Sedangkan biaya yang tidak relevan terhadap pengambilan keputusan adalah: 

a) Biaya tetap (Fixed cost) 

b) Biaya terbenam (Sunk cost) 

Berikut ini akan dibahas biaya-biaya yang relevan terhadap pengambilan 

keputusan dan juga biaya yang tidak relevan terhadap pengambilan keputusan.   

 

� Biaya Tambahan (Incremental Cost) 

Salah satu biaya yang relevan terhadap pengambilan keputusan adalah 

biaya tambahan (incremental cost). Horngren, Datar, Foster (2006:366) 

menyatakan bahwa: 

“A common term in decision is incremental cost. An incremental cost is 

the additional total cost incurred for an activity.” 



William et al. (2002:847) menambahkan bahwa: 

“Incremental cost is the increase or decrease in total costs incurred by 

selecting one course of action over another.”  

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya tambahan 

merupakan tambahan biaya akibat suatu aktivitas yang dipilih dari berbagai 

alternatif. 

 Biaya tambahan merupakan informasi akuntansi manajemen yang 

diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan penambahan dan pengurangan volume kegiatan. Mulyadi (2001:121) 

mendefinisikan biaya tambahan sebagai berikut: 

“Biaya tambahan (incremental cost) suatu alternatif adalah tambahan 

biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan 

perubahan volume kegiatan dipilih” 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

biaya tambahan merupakan jumlah semua biaya diferensial yang bertambah yang 

merupakan akibat dari pemilihan alternatif kegiatan. 

 

� Biaya Terhindarkan (Avoidable Cost)  

  Jika suatu alternatif yang diusulkan tidak berhubungan dengan 

penambahan kegiatan melainkan dengan peniadaan kegiatan, maka biaya yang 

menyangkut kegiatan tersebut dapat dihindari. Biaya ini disebut biaya 

terhindarkan. Mulyadi (2001: 122) menyebutkan bahwa: 

“Biaya terhindarkan (avoidable cost), yaitu biaya yang tidak akan 

terjadi jika suatu alternatif dipilih.” 

Biaya terhindarkan ini sesungguhnya merupakan variasi dari biaya tambahan, 

sehingga biaya tamabahan ini sering disebut dengan istilah penghematan biaya 

tambahan. 

  Gorrison dan Norren (2001:569), menyatakan bahwa; 

“Biaya terhindarkan adalah biaya yang dapat dihilangkan baik 

seluruhnya ataupun sebagian dengan memilih salah satu alternatif 

yang tersedia.” 



Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dijelaskan bahwa biaya terhindarkan 

merupakan biaya yang dapat ditiadakan atau dihindarkan jika suatu alternatif 

tindakan yang dipilih menyangkut peniadaan suatu kegiatan. 

    

� Biaya Kesempatan (Opportunity Cost) 

Blocher et al. (2005:75) menyebutkan bahwa: 

“Opportunity cost is the benefit lost when choosing one option precludes 

receiving the benefits from an alternative options.” 

Dari definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa biaya kesempatan adalah potensi 

perolehan keuntungan berupa pendapatan yang hilang karena memilih suatu 

alternatif. Hal senada diungkapkan oleh Warren et al. (2005:999), yaitu: 

“The amount of income that is forgone from an alterntive use of an 

asset, such as cash, is called an opportunity cost.” 

Mulyadi (2001:123) menambahkan bahwa: 

“Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang 

dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu.” 

Hal yang senada juga dikemukan Samryn (2001:279) 

“Biaya kesempatan yaitu potensi perolehan keuntungan berupa 

pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih 

suatu alternatif.” 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa biaya 

kesempatan merupakan pendapatan yang hilang akibat dari pemilihan alternatif. 

 

� Biaya Keluar dari Saku (Out of Pocket) 

  Definisi biaya keluar dari saku menurut William et al. (2002:848), yaitu: 

“Out of pocket cost is often used to describe costs that have not yet been 

incurred and that may vary among the possible coarses of action.” 

Sedangkan definisi biaya keluar dari saku menurut Mulyadi (2001:123), yaitu: 

“Biaya yang akan memerlukan pengeluaran kas sekarang atau dalam 

jangka dekat sebagai akibat dari sebagai akibat dari keputusan 

manajemen.” 



Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka jelaslah bahwa 

biaya keluar dari saku merupakan hasil keputusan manajemen yang menyangkut 

pengeluaran kas yang harus digunakan untuk membiayai suatu proyek atau 

kegiatan. 

 

� Biaya Variabel (Variable Cost) 

  Definisi biaya variabel menurut Warren et al.(2005:826), yaitu: 

“Variable cost are costs that vary in proportion to change in the level of 

activity.” 

Sedangkan Blocher et al. (2005:75) mendefinisikan : 

“Variable cost is the changes in total cost associated with each change in 

the quantity of the cost driver.” 

Dari definisi-definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa biaya variabel adalah biaya 

yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan 

volume kegiatan perusahaan. Mulyadi (2001:120) menambahkan bahwa: 

“Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding 

perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya diferensial selalu 

berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan 

untuk dipilih.” 

  Jika keputusan yang sedang dipertimbangkan berhubungan dengan 

pemilihan satu diantara berbagai volume kegiatan, biaya diferensial sama dengan 

biaya variabel, sepanjang biaya tetap tidak mengalami perubahan. Berdasarkan 

pendapat-pendapat tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa biaya variabel dapat 

menjadi biaya relevan dalam pengambilan keputusan, tetapi hal tersebut tidak 

mutlak mengingat adanya kondisi tertentu pada keputusan yang diambil sehingga 

harus dilakukan pengamatan yang hati-hati dan teliti untuk meneliti apakah biaya 

variabel tersebut relevan atau tidak. 

  Demikian telah dibahas biaya-biaya yang relevan terhadap pengambilan 

keputusan, selanjutnya akan dibahas biaya-biaya yang tidak relevan dalam 

pengambilan keputusan, sebagai berikut: 

 



� Biaya tetap (fixed cost) 

  Definisi biaya tetap menurut Blocher et al. (2005:67) yaitu: 

“Fixed cost is the portion of the total cost that does not change with a 

change in the quantity of the cost driver within the relevan range.” 

Definisi tersebut mirip dengan definisi biaya tetap yang diungkapkan oleh 

Mulyadi (2001:120), yaitu: 

“Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah 

dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam kisar (range) 

perubahan volume kegiatan tertentu.” 

  Dari definisi-definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya tetap adalah 

biaya-biaya yang di dalam kapasitas tertentu totalnya tidak berubah, meskipun 

volume kegiatan perusahaan berubah-berubah. Bila suatu biaya tetap dapat diusut 

jejaknya kedalam suatu keputusan khusus dan hanya akan terjadi bila keputusan 

khusus tersebut dilaksanakan, maka biaya tetap tersebut dapat diperhitungkan 

sebagai biaya relevan. Dari pengertian tersebut terdapat istilah range . Secara lebih 

jelas Blocher et al. (2005:66), menjelaskan “The relevant range is the range of 

the cost driver is expected to fall and for which the relationship is assumed to be 

approximately linear.” 

  Secara sederhana Warren et al. (2005:828) mendefinisikan biaya tetap 

sebagai berikut “ 

“Fixed cost are costs that remain the same in total dollar ammount as 

the level of activity change.” 

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pada umumnya karena 

sifatnya yang tetap, biaya tetap bukan merupakan biaya yang relevan pada 

pengambilan keputusan, tetapi ada beberapa kondisi yang memungkinkan biaya 

tetap menjadi relevan. 

 

 

 

 

 



� Biaya terbenam (Sunk cost) 

  Biaya terbenam bukan merupakan biaya yang relevan dalam pengambilan 

keputusan. Warren et al. (2005:993) mengemukakan bahwa: 

“Cost that have been incurred in the past are not relevant to the 

decision. These cost are called sunk cost.” 

Mulyadi (2001:123) mengungkapkan bahwa : 

“Biaya terbenam merupakan biaya yang terjadi sebagai akibat dari 

pengambilan keputusan yang telah lalu.” 

 

  Kesimpulan dari definisi-definisi di atas bahwa biaya terbenam merupakan 

biaya yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari atau diubah dari apapun 

keputusan yang dibuat manajemen baik keputusan yang dibuat sekarang maupun 

pada masa yang akan datang. Horngren, Datar dan Foster (2006:360) 

menambahkan bahwa: 

“Past cost are also called sunk costs. Because they are unavoidable and 

cannot be changed no matter what action is taken.” 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, biaya terbenam merupakan biaya yang 

tidak relevan dalam pengambilan keputusan, didefinisikan sebagai biaya yang 

terjadi pada masa lalu dan tidak dapat diubah. 

 

2.2.2 Pendapatan Diferensial (Differential Revenue) 

A. Pengertian Pendapatan 

  Horngren et al. (2006:36) mendefinisikan bahwa pendapatan diferensial 

adalah “Inflows of asset (usually cash or accounts receivable) received for 

product or services provided to customers.”  

Definisi tersebut mirip dengan definisi pendapatan diferensial yang diungkapkan 

oleh Warren et al. (2005: 49) yang menjelaskan bahwa : 

“Revenue are increase in owner’s equity as result of selling services of 

products to customers.” 

 

 



Horngren et al. (2005:11) mendefinisikan pendapatan sebagai berikut: 

“Revenue are increase in owner’s equity earned by delivering goods or 

services to customers. Revenue also increase asset, or they decrease 

liabilities.”  

  Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan 

adalah kenaikan aktiva perusahaan selama periode tertentu yang berasal dari 

kegiatan sentral perusahaan berupa penjualan produk atau pelayanan jasa kepada 

pelanggan. Sedangkan IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004:23.2), 

menyatakan bahwa: 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila 
arus masuk itu mengakibatkan kenaikan equitas, yang tidak berasal 
dari kontribusi penanaman modal.” 

 

  Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, pendapatan merupakan 

pertambahan dalam modal yang bukan diakibatkan oleh pertambahan modal dari 

pemilik, melainkan dari kegiatan bisnis perusahaan. Dengan demikian pendapatan 

termasuk hal yang penting karena dengan pendapatan ini perusahaan dapat 

melanjutkan kegiatan operasionalnya. Maju mundurnya perusahaan dapat dinilai 

melalui besar kecilnya pendapatan yang diperoleh. 

 

B. Pengertian Pendapatan Diferensial 

  Definisi pendapatan diferensial (differential revenue) menurut Warren et 

al.  (2005: 993) adalah: 

“Differential revenue is the ammount of increase or decrease in revenue 

expected from a course of action as compared with an alternative.” 

Sedangkan Horngren et al. (2006: 366) menambahkan bahwa; 

“Differential revenue is the differences in total revenue between two 

alternatives.” 

  Dari definisi-definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan diferensial 

merupakan suatu perbedaan atau selisih pendapatan antara dua alternatif yang 

umumnya berupa suatu kenaikan atau penambahan karena memilih suatu 



alternatif. Pendapaatan diferensial merupakan informasi masa yang akan datang 

yang berupa pendapatan yang berbeda pada alternatif keputusan dengan alternatif 

keputusan yang lain. 

 

2.2.3 Aktiva Diferensial (Differential Asset) 

A. Pengertian Aktiva 

  Henry Simamora (2000:12) mengemukakan bahwa: 

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa 

depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.” 

Williams et al. (2002:43) menambahkan bahwa aktiva adalah:  

“economics resources that are owned by a business and are expected to 

benefit future operations.”  

Sedangkan IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004:43) mengemukakan 

definisi aktiva sebagai berikut: 

“Aktiva adalah sumber daya yang: 
(1) Dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa 

masa    lampau, dan 
(2) Bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat 

ekonomis di masa depan.” 
 

  Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa aktiva 

adalah sumber daya yang dimiliki dan dikuasai perusahaan, yang dapat digunakan 

(menghasilkan manfaat) oleh perusahaan pada kegiatan masa yang akan datang 

dan merupakan hasil dari kegiatan masa lalu. Oleh karena itu, keberadaan aktiva 

sangat menunjang kegiatan operasi perusahaan dimasa yang akan datang, 

walaupun transaksi perolehan aktiva tersebut terjadi di masa lalu, namun dengan 

adanya aktiva inilah perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya 

dengan baik. 

 

 

 

 



B. Pengertian Aktiva Diferensial 

  Informasi aktiva diferensial yang hanya berkaitan dengan aktiva 

diferensial (differensial asset). Mulyadi (2001:116) mengemukakan bahwa : 

“Aktiva diferensial merupakan tambahan investasi dalam mesin dan 
equipmen sehingga ditekankan bahwa dalam istilah aktiva diferensial 
yang dimaksud aktiva adalah aktiva berupa investasi dalam aktiva 
tetap.” 

 
Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa aktiva diferensial merupakan 

tambahan investasi berupa mesin atau equipment yang merupakan pengaruh dari 

suatu pengambilan keputusan dari berbagai macam alternatif. 

 

2.3 Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

fungsi manajemen, karena semua fungsi memerlukan pengambilan keputusan. 

Malayu S.P Hasibuan (2003:53) mengemukakan alasan mengapa pengambilan 

keputusan merupakan hal yang penting dalam manajemen, sebagai berikut: 

           “1. Keputusan merupakan permulaan dari semua kegiatan manusia   
yang sadar dan terarah, baik secara individual, kelompok maupun 
secara institusional. 

2. Keputusan ditujukan untuk masa yang akan datang, efek (hasil)-   
nya akan berlangsung dan berguna pada hari-hari yang akan 
datang. 

3. Keputusan akan menciptakan masalah (aktivitas) tetapi 
keputusan juga akan menyelesaikan masalah.” 

 

2.3.1 Pengertian Pengambilan Keputusan 

  Ibnu Syamsi (2000:10) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

“Pengambilan keputusan merupakan tindakan pimpinan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang 
dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif-
alternatif yang dimungkinkan.” 
 

Menurut Silalahi (2003:207) pengertian pengambilan keputusan adalah: 

“Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (pimpinan) atau 
sekelompok orang (antar pimpinan dan bawahan) dalam usaha 
memecahkan dan mencari solusi dari suatu problema yang dihadapi 



dengan merumuskan, menetapkan berbagai alternatif. Satu dari 
berbagai alternatif yang dianggap paling baik, tepat dan rasional 
dipilih untuk dilaksanakan.”  
 

Sedangkan William  (2007:147) mendefinisikan pengambilan keputusan secara 

lebih singkat sebagai berikut: 

“Decision making is the process of choosing a solution from available 

alternatives.” 

William menambahkan bahwa pengambilan keputusan harus bersifat rasional. 

Lebih jauh William (2007:147) mendefinisikan pengambilan keputusan yang 

rasional adalah: 

“Rational decision making is a systematic process in which managers 

define problem, evaluate alternatives, and choose optimal solution that 

provide maximum benefits to their organization.” 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan berarti memilih 

dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari berbagai alternatif 

yang akan dipilih dan sekaligus sebagai keputusan harus baik, tepat dan rasional 

dengan didukung sarana dan prasarana serta sumber-sumber data yang tersedia. 

 

2.3.2 Langkah-langkah Pengambilan Keputusan 

  Pengambilan keputusan menurut Mulyadi (2001:108) dilakukan melalui 

empat langkah yaitu: 

  “ 1.   Pengakuan dan perumusan masalah atau kesempatan 
2. Pencarian tindakan alternatif dan pengkualifikasian masing- 

masing 
3. Pemilihan alternatif yang optimum atau alternatif yang 

memuaskan 
4. Implementasi dan penindaklanjutan.” 

 
Sedangkan menurut William (2007:147) tahapan pengambilan keputusan adalah: 

“ 1.   Define the problem 
2. Identify decision criteria 
3. Wheight the criteria 
4. Generate alternative courses of action 
5. Evaluate each alternative 
6. Compute the optimal decision.” 
 



Dapat dikatakan bahwa tahapan pengambilan keputusan dimulai dengan 

mendefinisikan masalah. Masalah itu sendiri adalah merupakan perbedaan (gap) 

rumusan yang diinginkan dengan kenyataan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi 

kriteria keputusan atau standar yang digunakan pedoman atau panduan pendapat 

dan keputusan. Setelah mengidentifikasi kriteria, maka dilakukan pengukuran 

kriteria, pencarian tindakan alternatif-alternatif. Alternatif–alternatif itu 

selanjutnya dievaluasi dan diperhitungkan alternatif mana yang optimum, dan 

pada akhirnya dilakukan implentasi dan penindaklanjutan.  

 

2.4 Manfaat Informasi Akuntansi Diferensial dalam Pengambilan Keputusan 

Informasi akuntansi diferensial dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan jangka pendek maupun jangka panjang yaitu digunakan dalam analisis 

kuantitatif untuk menentukan alternatif tindakan terbaik yang harus dipilih. 

Adapun pengertian dari pengambilan keputusan menurut Ibnu Syamsi (2000:5) 

adalah: 

“Tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu 

diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan.” 

Berdasarkan definisi diatas, maka pengambilan keputusan berarti memilih 

dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari berbagai alternatif 

yang tersedia. Alternatif yang terpilih dan sekaligus sebagai keputusan, harus 

fleksibel, realistis dan mungkin untuk dilaksanakan dukungan sarana dan 

prasarana dan sumber daya-sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun 

material. 

Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui enam tahap yang berurutan. 

Menurut Hansen dan Mowen (2000:486) menjelaskan sebagai berikut: 

“ (1) Mengenali dan mendefinisikan masalah 
(2) Mengidentifikasi alternatif sebagai kemungkinan pemecahan 

masalah dan mengeliminasi alternatif yang tidak mungkin  
dilakukan 

(3) Mengidentifikasi prediksi  biaya dan manfaat yang berhubungan 
dengan tiap alternatif yang memungkinkan. Mengeliminasi 
biaya dan manfaat yang tidak relevan terhadaop keputusan. 



(4) Membandingkan biaya dan manfaat yang relevan untuk tiap 
alternatif, dan menghubungkan tiap alternatif tersebut dengan 
sasaran stratejik keseluruhan bagi perusahaan dan faktor 
kualitatif yang penting. 

(5) Memilih alternatif dengan manfaat terbesar yang juga 
menunjang sasaran stratejik organisasi.” 

 
 

Menurut Weygandt et al. (2005:1089) umumnya manajemen menghadapi 

keputusan jangka pendek sebagai berikut: 

 “1.   Accept an order at aspecial price 
2. Make or buy 
3. Sell or process further  
4. Retain or replace equipment 
5. Eliminate an unprofitable business segment 
6. Allocate limited resources” 

 

Halim dan Supomo (2000:68) mengemukakan bahwa keputusan jangka panjang 

yang sering dihadapi perusahaan adalah (1) menyewakan atau menjual fasilitas 

perusahaan, dan (2) penggantian aktiva tetap. 

 Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen 

melalui enam tahap proses pengambilan keputusan. Dengan melalui tahapan 

tersebut dapat membantu memecahkan masalah melalui pemilihan satu diantara 

alternatif-alternatif yang dimungkinkan yang berguna untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

 

2.5 Laba  

2.5.1 Pengertian Laba 

  Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba sebesar-

besarnya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) 

serta memperluas usahanya. Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba merupakan dampak dari operasi perusahaan yang berjalan ecara efektif dan 

efisien. Serta kualitas yang baik dari manajemen perusahaan.  

  Meskipun ada berbagi cara untuk mengukur laba. Semuanya itu 

berdasarkan pada konsep dasar bahwa laba adalah pengembalian (return) yang 

melebihi investasi. Menurut Warren et al (2005:2), laba merupakan: 



“The difference between the accounts received from customers for goods 

or services provided and the ammounts paid for the inputs used to 

provide the goods or services.”  

Secara lebih singkat dan jelas, Mulyadi (2001;225) mengungkapkan bahwa salah 

satu manfaat laba yaitu: “ukuran yang seringkali dipakai untuk menilai 

berhasil atau tidaknya manjemen suatu perusahaan.” Secara umum 

pengertian laba adalah selisih yang menguntungkan (positif) antara pendapatan 

yang diperoleh dengan biaya-biaya yang merupakan salah satu tujuan bisnis. 

 

2.5.2 Jenis-jenis Laba 

  Laba dapat dibagi kedalam beberapa jenis 

1) Laba usaha 

 Merupakan selisih antara pendapatan penjualan dengan harga pokok 

barang yang dijual. 

2) Laba kotor 

  Merupakan laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasi perusahaan. 

3) Laba sebelum pajak 

 Merupakan laba usaha ditambah hasil diluar operasi perusahaan dan 

dikurangi biaya-biaya atau kerugian yang terjadi diluar aktivitas normal 

perusahaan 

4) Laba Bersih 

 Merupakan laba sebelum pajak dikurangi oleh pajak penghasilan. 

 

2.5.3 Perhitungan laba 

Perhitungan laba suatu perusahaan dapat dilakuakan setiap bulan, namun 

untuk tujuan praktis perhitungan laba dilakukan pada kahir periode akuntansi. 

Perhitungan ini dinyatakan dalam laporan laba/rugi (L/R) bersamaan dengan 

penyusunan neraca. 

Salah satu metode yang paling efektif dalam hal perhitungan laba yaitu 

dengan analisis biaya-volume-laba melalui analis impas. Analis impas 

memberikan informasi tingkat penjualan minim yang harus dicapai suatu usaha 



agar tidak mengalami kerugian. Dari analisis impas juga dapat diketahui sampai 

seberapa jauh volume penjualan yang direncanakan boleh turun, agar perusahaan 

tidak menderita kerugian. Mulyadi (2001: 261) menyebutkan bahwa: 

“Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis biaya-volume-

laba karena untuk mengetahui impas maupun margin of safety perlu 

dilakukan analisis terhadap hubungan antara biaya-volume-laba.” 

Penyajian dalam bentuk grafik laba dan volume merupakan alat yang 

efektif dalam menyajikan informasi bagi manajemen untuk keperluan 

perencanaan laba jangka pendek. Mulyadi (2001: 262) menjelaskan hubungan 

antara biaya, volume dan laba, dipengaruhi oleh lima faktor atau suatu kombiansi 

faktor-faktor berikut: ”(1) harga jual per satuan, (2) volume penjualan, (3) 

komposisi produk yang dijual, (4) biaya variabel per satuan, dan (5) total 

biaya tetap.” 

 

2.6 Analisis Informasi Akuntansi Diferensial dalam Menerima atau Menolak 

Pesanan Khusus 

Salah satu kegunaan informasi akuntansi diferensial adalah pengambilan 

keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Menurut Munawir 

(2002:502), menyebutkan bahwa pesanan khusus harus mempunyai syarat-syarat 

yaitu: 

          “(1)    Harga jual per unit pesanan khusus dibawah harga jual normal 
(2) Perusahaan masih mempunyai kapsitas menganggur sehingga 

penambahan produksi untuk memenuhi pesanan khusus 
tersebut hanya mengakibatkan peningkatan biaya variabel 
sedangkan biaya tetap jumlahnya tidak berubah. Jika jumlah 
pesanan khusus melebihi kapasitas menganggur maka pesanan 
tersebut tidak akan meningkatkan biaya tetap sehingga 
sebaiknya tidak diterima. 

(3) Dapat dilakukan pemisahan pasar antara pasar penjualan 
normal dengan pasar penjualan pesanan khusus, dalam arti 
bahwa pasar penjualan rutin tidak akan terganggu dengan 
adanya pesanan khusus tersebut.” 

 
Adapun menurut Horngren et al.  (2002:381) yang mempengaruhi keputusan 

pesanan khusus adalah 



“One type of decision that affects output levels involves accepting or 
rejecting special order when there is idle production capacity and where 
the order has no long run implication we use the term one time only 
special orders to describe these condition.” 

 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan karakteristik 

pesanan khusus yaitu: 

1) Pesanan khusus termasuk kedalam pengambilan keputusan jangka 

pendek yang rata-rata kurang dari satu tahun. 

2) Pesanan khusus tersebut datangnya sekali-sekali, tidak rutin dan pesanan 

khusus tersebut diterima apabila ada kapasitas produksi yang 

menganggur. 

3) Harga jual pesanan khusus lebih rendah daripada harga jual normal, 

diperlukan pemisahan pasar antara penjualan biasa dengan penjualan 

untuk melayani pesanan khusus. 

 

Menurut Halim dan Supomo (2000:80) : “untuk mempertimbangkan 

keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, informasi akuntansi 

diferensial yang relevan adalah pendapatan diferensial dan biaya 

diferensial.” Apabila perusahaan beroperasi pada kapasitas penuh, maka 

pengerjaan pengambilan keputusan tersebut menyebabkan kenaikan biaya 

produksi yang bersifat tatap dan variabel. Dengan demikian biaya produksi tetap 

dan variabel tersebut merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan 

dalam pemilihan alternatif. Akan tetapi jika operasi perusahaan masih di bawah 

kapasitas penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa 

menambah kapasitas pabrik, maka dalam hal ini biaya produksi yang bersifat 

variabel merupakan biaya diferensial. Jika dengan pengerjaan pesanan khusus 

tersebut menyebabkan kenaikan biaya usaha, selain biaya produksi berubah, biaya 

tersebut juga merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan. Mulyadi (2001:149) mengemukakan : 

“Jika pendapatan diferensial lebih rendah dibandingkan dengan 

biaya diferensial, maka pesanan khusus sebaiknya ditolak.” 



Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat 

analisis informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan menerima 

atau menolak pesanan khusus secara umum adalah membandingkan pendapatan 

diferensial dengan biaya diferensial. Pendapatan diferensial atas pesanan khusus 

merupakan pendapatan yang akan diperoleh jika pesanan khusus tersebut 

diterima, yaitu sebesar total pendapatan dari penerimaan pesanan khusus atau 

sebesar harga jual/unit pesanan khusus dikali dengan jumlah unit penjualan. 

Sedangkan biaya diferensial atas pesanan khusus adalah tambahan biaya yang 

terjadi untuk melayani pesanan khusus tersebut atau biaya variabel per unit 

pesanan khusus dikali jumlah unit penjualan. Dari perbandingan tersebut, dapat 

diambil dua keputusan yaitu: 

� Jika pendapatan diferensial lebih besar daripada biaya diferensial, 

maka pesanan khusus sebaiknya diterima. 

� Jika pendapatan diferensial lebih kecil daripada biaya diferensial, maka 

pesanan khusus sebaiknya ditolak. 

 

 


