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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Makloon 

 Makloon merupakan istilah dalam industri lokal Indonesia yang menyatakan 

jasa pengerjaan suatu proses produksi atas barang milik pihak kedua berdasarkan 

pesanan dengan tingkat harga yang telah disepakati untuk kemudian diserahkan lagi 

kepada pihak pemberi pesanan jika jasa pengerjaan telah selesai dikerjakan. Dengan 

kata lain, kata makloon sama artinya dengan pesanan khusus (special order). Kata 

makloon sendiri merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu Maklun. Makloon 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu-Zain,1994:848) berarti: 

“ Maklun, (Bld) upah mengerjakan sesuatu: - menjahit pakaian, dsb”  

Praktek makloon telah umum dilakukan di kalangan industri garmen dan tekstil lokal 

Indonesia. Berikut ini contoh kutipan kalimat yang ada di website PT.Indomajo 

Textindo (www..co.id):  

“seluruh produksi dibuat berdasarkan kontrak pesanan sesuai 

konstruksi yang dikehendaki, menerima pula jasa pembuatan (Makloon) 

kain grey dengan biaya yang terjangkau.”       

Dari contoh kutipan di atas menunjukkan bahwa istilah makloon dianggap telah 

dimengerti oleh para pelaku industri tekstil dan garmen, sehingga perusahaan tersebut 

berani memasukkan istilah tersebut di alamat web mereka. 

 

2.2 Akuntansi Manajemen 

2.2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005:8), definisi akuntansi yaitu: 

“Accounting is an information system that provides reports to stakeholders 

about the economic activities and condition of a business.” 
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Sedangkan menurut Munawir (2002:5), akuntansi adalah: 

“Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, penggolongan, 

pelaporan, dan penganalisisan transaksi-transaksi 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 Kimmel (2005:4) 

memberikan definisi akuntansi secara lengkap beserta 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 a history of 
the organization’s financial activities 

3. The identifying and recording activities are of little use unless the 
information is communicated to interested users. 

 
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  diungkapkan oleh Weygandt, Kieso 

dan Kimmel (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 makes. The differences in the decisions divide the users of financial 
information into two broad groups: internal users and external users.” 
 

Menurut  William,  Haka  dan  Bettner  (2005:5),  informasi  akuntansi  terdiri  dari 

beberapa tipe, yaitu: 
“Just as there are many types of economic decisions, there are also many 
types of accounting information. The terms financial accounting, 
management accounting, and tax accounting often are used in describing 
three types of accounting information that are widely used in the business 
community.”  
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2.2.2 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 ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan manajemen dalam melaksanakan fungsi pokoknya yaitu perencanaan, 

koordinasi dan pengendalian kegiatan bisnis perusahaan. Menurut Kaplan dan 

Atkinson (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 menurut Halim dan Supomo (2000:3) menyatakan bahwa akuntansi 

manajemen adalah: 

“Suatu kegiatan (proses) yang menghasilkan informasi keuangan bagi 

manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam 

melaksanakan fungsi manajemen.” 

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 dan Bettner 

(2005:706), yaitu: 

“Management accounting is the design and use of accounting information 

systems inside the company to achieve to company’s objectives.” 

 

 Menurut Williams, Haka dan Bettner (2005:708) mengemukakan bahwa 

terdapat perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen seperti yang 

terangkum dalam tabel berukut ini: 
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Tabel 2.1 “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 prospects of an 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. 

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

“Types of Reports” 
Many different types of reports, 
depending on the nature of the business 
and the spesific information needs of 
management. Examples include 
budgets, financial projections, 
benchmark studies, activitiy-based cost 
reports, and cost-of-quality assessment  

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

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

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

 

Dari penjelasan diatas, 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 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 
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Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, 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 disiplin 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 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

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. 

 

2.2.3 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. Menurut Mulyadi (2001:16) informasi 

akuntansi manajemen dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: “Informasi Akuntansi Penuh 

(Full Accounting Information), Informasi Akuntansi Diferensial (Differential 
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Accounting Information), Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 

(Responsibility Accounting Information)” . 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Informasi Akuntansi Penuh (Full Accounting Information) 

 Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu dan informasi 

yang akan datang serta mencakup informasi mengenai aktiva, pendapatan, dan/atau 

biaya. Informasi akuntansi penuh selalu dihubungkan dengan objek informasi yang 

dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi, atau perusahaan 

sebagai keseluruhan. Informasi ini digunakan untuk pelaporan informasi keuangan 

dan analisis kemampuan menghasilkan laba suatu divisi atau bagian secara khusus. 

Pada bagian inilah informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa lalu 

digunakan. 

 Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi yang akan datang bermanfaat 

untuk penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, 

dan penentuan harga jual yang diatur dengan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan 

apa yang diungkapkan oleh Mulyadi (2001:48) mengenai definisi informasi 

akuntansi penuh, yaitu:  

“Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan 

yang diperoleh, dan/atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek 

informasi.” 

Halim dan Supomo (2000:7) menambahkan 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.” 
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Dalam hubungannya dengan kesatuan usaha tertentu (divisi atau bagian tertentu 

dalam perusahaan), Mulyadi (2001:17) menyebutkan: “Informasi akuntansi penuh 

dapat berupa informasi aktiva penuh (full assets information), informasi 

pendapatan penuh (full revenue information), dan/atau informasi biaya penuh 

(full cost information)” . 

 

2. Informasi Akuntansi Diferensial (Differential Accounting Information) 

 Mulyadi (2001:17) menyatakan bahwa: 

“Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, 

pendapatan, dan atau biaya 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 akuntansi diferensial mempunyai dua ciri utama yaitu: pertama, 

informasi akuntansi merupakan informasi yang akan datang; kedua, informasi 

akuntansi merupakan informasi yang berbeda diantara berbagai macam alternatif 

yang dihadapi oleh berbagai keputusan. Informasi akuntansi diferensial ini sangat 

diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan, yaitu mengenai pemilihan 

alternatif tindakan yang terbaik diantara alternatif tindakan yang diambil. Karena 

pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, maka informasi 

akuntansi diferensial adalah informasi yang akan datang, dan karena pengambilan 

keputusan selalu menyangkut pemilihan alternatif diantara berbagai alternatif yang 

tersedia, maka informasi akuntansi yang bermanfaat adalah informasi akuntansi yang 

berbeda diantara setiap alternatif tindakan yang akan dipilih. Menurut Mulyadi 

(2001:17), informasi akuntansi diferensial terdiri dari: “biaya diferensial 
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(differential cost), pendapatan diferensial (differential revenue), 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 parts of the organization 
have primary responsibility for each action, developing measures and target 
to achieve, and creating reports 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 organisasi yang 

mengumpulkan dan melaporkan informasi akuntansi baik yang masih merupakan 

rencana, maupun yang sebenarnya terjadi menurut level tanggungjawab dalam 

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

yang bertanggungjawab bila terjadi penyimpangan dari anggaran.  

Berikut ini disajikan perbandingan manfaat ketiga tipe informasi akuntansi 

manajemen: 
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Tabel 2.2 

Perbandingan Manfaat Tiga Tipe Informasi Akuntansi Manajemen 

Tipe Informasi Akuntansi 

Manajemen 

Manfaat Informasi Masa 

Lalu 

Manfaat Informasi yang 

akan Datang 

Informasi Akuntansi 

Penuh (Full Accounting 

Information) 

o Pelaporan informasi 

keuangan 

o Analisis kemampuan 

menghasilkan laba 

o Jawaban atas: “Berapa 

biaya yang telah 

dikeluarkan untuk 

sesuatu?” 

o Penentuan harga jual 

dalam cost-type contract 

o Penyusunan program 

o Penentuan harga jual 

normal 

o Penentuan harga 

transfer 

o Penentuan harga jual 

dalam perusahaan yang 

diatur dengan peraturan 

pemerintah 

Informasi Akuntansi 

Diferensial (Differential 

Accounting Information) 

Tidak ada Pengambilan keputusan 

pemilihan alternatif, baik 

jangka pendek maupun 

jangka panjang 

Informasi Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

(Responsibility Accounting 

Information) 

o Penilaian kinerja 

manajer 

o Pemotivasian manajer 

Penyusunan anggaran 

Sumber: Mulyadi (2001:18) 

 

2.3 Informasi Akuntansi Diferensial    

 Seperti telah diketahui bahwa salah satu fungsi utama manajemen adalah 

perencanaan. Di dalam perencanaan proses pengambilan keputusan, yang 

menyangkut pemilihan berbagai alternatif tindakan, manajemen seringkali 
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menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, manajemen memerlukan informasi yang 

relevan yang dapat diandalkan sehingga dapat mengurangi ketidakpastian yang 

dihadapi dan memungkinkan manajemen memilih berbagai alternatif dengan tepat. 

Informasi penting yang 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 assets)” . 

2.3.1 Biaya Diferensial (Differential Cost)  

� Pengertian Biaya 

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

 “Cost is resource sacrificed or forgone to achieve a specific 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, yaitu: 

“Sebagai nilai kas atau setara dengan 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 4 unsur pokok dalam definisi biaya, yaitu: 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 
2. Diukur dalam satuan uang 
3. Yang telah terjadi atau yang 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. 
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� Biaya Diferensial 

 Menurut Blocher, Chen, Cokins, 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, Reeve, Fess (2005:994) yang menyatakan  

bahwa: 

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

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) menyatakan bahwa: 

“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 kenyataannya, 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 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya 

diferensial memiliki dua karakteristik utama, yaitu: (1) biaya diferensial merupakan 
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biaya masa yang akan datang; (2) biaya diferensial merupakan biaya yang berbeda 

diantara satu kondisi dengan kondisi yang lain.  

 

Di dalam biaya diferensial, terdapat biaya diferensial yang relevan terhadap 

pengambilan keputusan, dan juga biaya diferensial yang tidak releven terhadap 

pengambilan keputusan. Berikut ini akan dibahas biaya diferensial yang relevan 

terhadap pengambilan keputusan. 

 

A.   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 making is incremental cost. An incremental 

cost is the additional total cost incurred for an activity.” 

Williams, Haka, Bettner, Meigs (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: 

“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. 
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B.   Biaya Terhindarkan (Avoidable Cost) 

 Jika suatu alternatif yang diusulkan tidak berhubungan dengan penambahan 

kegiatan, melainkan berhubungan 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 tambahan ini sering disebut dengan istilah penghematan biaya 

tambahan. 

 Garrison 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, dapat dijelaskan bahwa biaya terhindarkan 

merupakan biaya yang dapat ditiadakan atau dihindari jika suatu alternatif tindakan 

yang dipilih menyangkut peniadaan suatu kegiatan. 

 

C.   Biaya Kesempatan (Opportunity Cost)   

 Blocher, Chen, Cokins, Lin (2005:75) menyebutkan bahwa: 

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

receiving the benefits from an alternative option.” 

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya kesempatan yaitu potensi 

perolehan keuntungan berupa pendapatan yang hilang karena memilih suatu 

alternatif. Hal senada diungkapkan oleh Warren, Reeve, Fess (2005:999), yaitu: 

“The amount of income that is forgone from an alternative use of an asset, 

such as cash, is called an opportunity cost.” 
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Mulyadi (2001:123) menambahkan bahwa: 

Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang 

dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu.” 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa biaya 

kesempatan merupakan pendapatan yang hilang akibat pemilihan alternatif. 

 

D.   Biaya Keluar dari Saku (Out of Pocket Cost) 

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

“Biaya yang akan memerlukan pengeluaran kas sekarang atau dalam 

jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen.” 

Sedangkan menurut Williams, Haka, Bettner, Meigs (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 courses of action.” 

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa biaya 

keluar dari saku merupakan hasil keputusan manajemen yang menyangkut 

pengeluaran kas yang harus digunakan untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan. 

 

E.   Biaya Variabel (Variable Cost) 

 Definisi biaya variabel menurut Warren, Reeve, Fess (2005:826), yaitu: 

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

activity.” 

Sedangkan Blocher, Chen, Cokins, Lin (2005:75) mendefinisikan: 

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

quantity of the cost driver.” 

Dari definisi-definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya variabel merupakan biaya 

yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan 

volume kegiatan perusahaan. Mulyadi (2001:120) menambahkan bahwa: 
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“Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan 

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 di 

antara 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 akan diambil, sehingga harus dilakukan 

pengamatan yang hati-hati dan teliti untuk menentukan 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, Chen, Cokins, Lin (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 relevant range.” 

Definisi tersebut mirip dengan 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 dua definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya tetap adalah biaya-biaya yang 

di dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tidak berubah, meskipun volume kegiatan 

perusahaan berubah-ubah. Bila suatu biaya tetap dapat diusut jejaknya ke dalam 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, Chen, 



 

 
 

26

Cokins, Lin (2005:66), menjelaskan: “The relevant range is the range of the cost 

driver in which the actual value of the cost driver is expected to fall and for which 

the relationship is assumed to be approximately linear.” 

 Secara sederhana Warren, Reeve, Fess (2005:828) mendefinisikan biaya 

tetap yaitu: “Fixed costs are costs that remain the same in total dollar amount as 

the level of activity changes”. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada umumnya karena sifatnya yang tetap, biaya tetap bukan 

merupakan biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan. Tetapi ada beberapa 

kondisi yang memungkinkan biaya tetap menjadi relevan. 

 

� Biaya Terbenam (Sunk Cost) 

Biaya terbenam bukan merupakan biaya yeng relevan dalam pengambilan 

keputusan. Warren, Reeve, Fess (2005:993) menyebutkan bahwa: 

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

These costs are called sunk costs.” 

Mulyadi (2001:123) mengungkapkan bahwa: 

“Biaya terbenam merupakan biaya yang terjadi sebagai akibat dari 

pengambilan keputusan yang telah lalu.” 

Kesimpulannya 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 atau pada masa yang akan datang. Horngren, Datar, 

Foster (2006:360) menambahkan bahwa: 

“Past costs 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. 
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2.3.2 Pendapatan Diferensial (Differential Revenues) 

� Pengertian Pendapatan 

Horngren, Datar, Foster (2006:36) mendefinisikan bahwa pendapatan 

(revenues) adalah: “Inflows of assets (usually cash or accounts receivable) received 

for products or services provided to customers”. Definisi tersebut mirip dengan yang 

diungkapkan oleh Warren, Reeve, Fess (2005:49), yang menjelaskan bahwa: 

“Revenues are increases in owner’s equity as a result of selling services or 

products to customers.” 

Dari dua 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 ekuitas, yang tidak berasal dari 
kontribusi penanam 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.  

 

� Pengertian Pendapatan Diferensial 

Definisi pendapatan diferensial (differential revenue) menurut Warren, 

Reeve, Fess (2005:993) adalah: 

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

expected from a course of action as compared with an alternative.” 
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Sedangkan Horngren, Datar, Foster (2006:366) menambahkan bahwa: “differential 

revenue is the difference in total revenue between two alternatives”. Dari definisi-

definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pendapatan diferensial merupakan suatu 

perbedaan atau selisih pendapatan antara dua alternatif yang umumnya berupa suatu 

kenaikan atau tambahan pendapatan karena memilih suatu alternatif. Pendapatan 

diferensial merupakan informasi masa yang akan datang yang berupa pendapatan 

yang berbeda pada alternatif keputusan dengan alternatif keputusan yang lain. 

 

2.3.3 Aktiva Diferensial (Differential Assets) 

� 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 diraih oleh perusahaan.” 

Williams, Haka, Bettner, Meigs (2002:43) menambahkan bahwa aktiva adalah: 

“economic resources that are owned by a business and are expected to benefit 

future operations”. Sedangkan IAI  dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(2004:19.3), mengemukakan definisi aktiva sebagai berikut: 

“Aktiva adalah sumber daya yang: 

(a) Dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa 

lampau; dan 

(b) Bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis 

di masa depan.” 

Dari pernyataan-pernyataan di atas maka dapat dijelaskan bahwa aktiva adalah 

sumberdaya 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 di masa yang akan datang, walaupun 
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transaksi perolehan aktiva tersebut terjadi di masa lalu, namun dengan adanya aktiva 

inilah perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. 

 

� Pengertian Aktiva Diferensial 

Informasi akuntansi diferensial yang hanya berkaitan dengan aktiva disebut 

aktiva diferensial (differential assets). Mulyadi (2001:116) mengemukakan bahwa: 

“Aktiva diferensial merupakan tambahan investasi dalam mesin dan 

ekuipmen, 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.  

 

2.4 Laba 

2.4.1 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 secara efektif dan efisien, 

serta kualitas yang baik dari manajemen perusahaan. 

Meskipun ada berbagai cara untuk mengukur laba, semuanya itu berdasarkan 

pada konsep dasar bahwa laba adalah pengembalian (return) yang melebihi investasi. 

Menurut Warren, Reeve, Fess (2005:2), laba merupakan: 

“The difference between the amounts received from customers for goods or 

services provided and the amounts 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 
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atau tidaknya manajemen suatu perusahaan”. Secara umum pengertian laba 

adalah selisih yang menguntungkan (positif) antara pendapatan yang diperoleh 

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

 

2.4.2 Jenis-jenis Laba 

 Laba dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu: 

1) Laba Kotor 

Merupakan selisih antara pendapatan penjualan dengan harga pokok barang 

yang dijual 

2) Laba Usaha 

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. 

 

2.4.3 Perhitungan Laba 

 Perhitungan laba suatu perusahaan dapat dilakukan setiap bulan, namun untuk 

tujuan praktis, perhitungan laba dilakukan pada akhir 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 analisis impas. Analisis impas 

memberikan informasi tingkat penjualan minim yang harus dicapai suatu usaha agar 

tidak mengalami kerugian. Dari analisis tersebut juga dapat diketahui sampai 

seberapa jauh volume penjualan yang direncanakan boleh turun, agar perusahaan 

tidak menderita kerugian. Mulyadi (2001:261) menyebutkan bahwa:  
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“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, dan 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 kombinasi 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” . 

  

2.5 Analisis Informasi Akuntansi Diferensial dalam Menerima atau Menolak 

Order Makloon 

 

2.5.1 Manfaat Analisis Informasi Akuntansi Diferensial dalam Menerima atau 

Menolak Order Makloon 

 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 di atas, maka pengambilan keputusan berarti memilih dan 

menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari berbagai alternatif yang 

tersedia. Alternatif yang dipilih dan sekaligus sebagai keputusan, harus fleksibel, 

realistis dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dukungan sarana, prasarana, dan 

sumber-sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun materiil. 

 Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui enam tahap yang berurutan, 

menurut Hansen dan Mowen (1997:267) menjelaskan sebagai berikut: 
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(1) Kenali dan tetapkan masalah 
(2) Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah, 

eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak 
(3) Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap 

alternatif yang layak. Klasifikasikan biaya dan manfaat sebagai 
relevan atau tidak serta eliminasi biaya dan manfaat yang tidak 
relevan dari pertimbangan 

(4) Hitung total biaya dan manfaat relevan masing-masing alternatif 
(5) Nilailah faktor-faktor kualitatif 
(6) Tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. 

 
Menurut Mulyadi (2001:126) umumnya manajemen menghadapi empat macam 

pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu: 

(1) Membeli atau membuat sendiri (make or buy decision) 
(2) Menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk (sell or process 

further) 
(3) Menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau 

kegiatan usaha suatu bagian perusahaan (stop or continue product 
line) 

(4) Menerima atau menolak pesanan khusus (special order decision). 
 
Menurut Mulyadi (2001:127), keputusan jangka panjang yang sering dihadapi oleh 

perusahaan yaitu:  

(1) Keputusan membuat atau membeli yang dihadapi perusahaan yang 
sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar dan 
kemudian mempertimbangkan untuk memproduksi sendiri produk 
tersebut, dan 

(2) Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut yang memerlukan 
investasi dalam mesin atau ekuipmen. 

 
Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen melalui enam 

tahap proses pengambilan keputusan, mampu membantu memecahkan masalah 

melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan yang berguna 

untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

 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: 
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(1) Harga jual per unit pesanan khusus dibawah harga jual normal 
(2) Perusahaan masih mempunyai kapasitas 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 penjualan 
pesanan khusus tersebut. 

 
Adapun menurut Horngren, Sundem, Stratton (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 decribe these condition.” 
 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka karakteristik pesanan khusus, yaitu: 

(1) Pesanan khusus termasuk ke dalam pengambilan keputusan jangka pendek yang 

rata-rata kurang dari satu tahun dan tidak mempunyai implikasi jangka panjang 

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

tersebut diterima apabila ada kapasitas produksi yang menganggur (idle 

production capacity) 

(3) Harga jual pesanan khusus lebih rendah dari pada harga jual normal, diperlukan 

pemisahan pasar antara penjual biasa dan penjual 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 pesanan 

khusus tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi yang bersifat tetap dan 

variabel. Dengan demikian biaya produksi tetap dan variabel tersebut merupakan 
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biaya diferensial yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif. Akan tetapi 

jika operasi perusahaan masih dibawah 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 yang berubah, biaya tersebut juga merupakan biaya diferensial yang harus 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Mulyadi (2001:149) 

mengemukakan: 

“Jika pendapatan diferensial (yaitu tambahan pendapatan dengan 
diterimanya pesanan khusus tersebut) lebih tinggi dibandingkan dengan 
biaya diferensial (yaitu tambahan biaya karena memenuhi pesanan 
khusus tersebut), maka pesanan khusus sebaiknya diterima. Di lain 
pihak, jika pendapatan diferensial lebih rendah dibandingkan dengan 
biaya diferensial, maka pesanan khusus sebaiknya ditolak.” 
 

 Maka berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat 

analisis informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan menerima atau 

menolak order makloon, secara umum adalah membandingkan antara 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 penjualan order makloon atau sebesar harga jual 

per unit order makloon dikali dengan jumlah unit penjualan. Sedangkan biaya 

diferensial atas pesanan khusus adalah tambahan biaya yang terjadi untuk melayani 

order makloon tersebut atau biaya variabel per unit pesanan khusus dikali jumlah unit 

penjualannya. Dari perbandingan tersebut, dapat diambil dua keputusan, yaitu: 

� Jika pendapatan diferensial > daripada biaya diferensial, maka pesanan khusus 

sebaiknya diterima 

� Jika pendapatan diferensial < daripada biaya diferensial, maka pesanan khusus 

sebaiknya ditolak. 

  

 


