
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep, Konstruksi, dan Variabel Penelitian 

2.1.1 Biaya Produksi 

 Menurut Hansen dan Mowen (2012: 47), “Biaya adalah kas atau nilai 

setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan 

memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi”. Mulyadi (2009: 8) 

mendefinisikan biaya sebagai berikut: 

Dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam 

satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut: 

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. 
 

 Sedangkan menurut Mursyidi (2010: 14) biaya diartikan sebagai suatu 

pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai 

tujuan baik yang dapat dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan 

datang. Adapun menurut Carter dan Usry (2004: 29) mendefinisikan biaya sebagai 

berikut: 

Biaya didefinisikan sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk 

memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau 

pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh penyusutan saat ini atau di 

masa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain.  
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Biaya (cost) merefleksikan pengukuran moneter dari sumber daya yang 

dibelanjakan untuk mendapatkan sebuah tujuan seperti membuat barang atau 

mengantarkan jasa (Raiborn dan Kinney, 2011: 34). 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya adalah 

pengorbanan ekonomis atau pengeluaran-pengeluaran dari sumber ekonomi yang 

dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dapat diukur dalam satuan 

uang, untuk mencapai tujuan tertantu dan diharapkan dapat memberikan manfaat 

saat ini maupun di masa depan. 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2009: 12) biaya dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Biaya dalam Hubungan dengan Produk 

Biaya dalam hubungan dengan produk dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang 

terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead. Biaya produksi ini dapat disebut juga dengan biaya 

produk yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk 

dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. 

b. Biaya Non Produksi 

Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses 

produksi, biaya non produksi ini disebut dengan biaya komersial atau 

biaya operasi.Biaya ini dikelompokan menjadi biaya pemasaran, biaya 

administrasi, dan biaya keuangan. 
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2. Biaya dalam Hubungan dengan Volume Produksi 

Biaya dalam hubungan volume biaya atau perilaku biaya dapat dikelompokan 

menjadi elemen: 

a. Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan 

volume produksi dalam rentan relevan tetapi secara per unit tetap. Contoh: 

Penyediaan bahan baku untuk produksi. 

b. Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentan 

relevan tertentu tetapi secara per unit berubah. Contoh: Pembelian mesin 

untuk produksi. 

c. Biaya Semi 

Biaya semi adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan 

mengandung unsur variabel.  

3. Biaya dalam Hubungan dengan Departemen Produksi 

Dalam hubungan dengan departemen produksi dapat dikelompokan menjadi 

elemen: 

a. Biaya Langsung Departemen 

Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara 

langsung ke departemen bersangkutan. Contoh: Gaji mandor pabrik yang 

digunakan oleh departemen bersangkutan. 
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b. Biaya Tidak Langsung Departemen 

Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri 

secara langsung ke departemen bersangkutan. Contoh: Biaya penyusutan 

dan biaya asuransi merupakan biaya yang manfaatnya digunakan secara 

bersama oleh masing-masing departemen. 

4. Biaya dalam Hubungan dengan Periode Waktu 

Biaya dalam hubungan bersama periode waktu biaya dapat dikelompokan 

menjadi biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. 

a. Biaya Pengeluaran Modal 

Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

memberikan manfaat di masa depan dan dalam rangka jangka waktu 

yang panjang dapat dilaporkan sebagai aktiva. Contoh: Pembelian aktiva 

tetap. 

b. Biaya Pengeluaran Pendapatan 

Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat 

untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contoh: Beban 

pemeliharaan dan perbaikan. 

5. Biaya dalam Hubungan dengan Pengambilan Keputusan 

Biaya dalam hubungan pengambilan keputusan dapat dikelompokan menjadi 

dua yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. 

a. Biaya Relevan 

Biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang berbeda diantara 

alternatif yang berbeda. Biaya relevan terdiri dari: 
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1. Biaya Differensial 

Biaya differensial adalah selisih biaya atau biaya yang berbeda dalam 

beberapa alternatif pilihan. Contoh: Pemilihan bahan diantara alternatif 

dan menghasilkan selisih 

2. Biaya Kesempatan 

Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang 

dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Contoh: 

Pemilihan keputusan diantara alternatif dan muncul kesempatan yang 

hilang. 

3. Biaya Tersamar 

Biaya tersamar adalah biaya yang tidak dapat terlihat dalam catatan 

akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contoh: 

Biaya bunga. 

4. Biaya Nyata 

Biaya nyata adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih 

suatu alternatif. Contoh: Pemilihan menerima pesanan dari luar. 

5. Biaya yang Dapat Dilacak 

Biaya yang dapat dilacak adalah biaya yang dapat ditelusuri kepada 

produk selesai. Contoh: Biaya bahan langsung dan tenaga kerja 

langsung. 
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b. Biaya Tidak Relevan 

Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak 

mempengaruhi keputusan apapun. Biaya tidak relevan terbagi menjadi 

sebagai berikut : 

1. Biaya Masa Lalu 

Biaya masa lalu adalah biaya yang dikeluarkan tetapi sama sekali tidak 

mempengaruhi keputusan apapun. Contoh: Pembelian mesin. 

2. Biaya Terbenam 

Biaya terbenam adalah biaya yang tidak dapat kembali lagi, seperti 

biaya penyusutan bangunan 

Pengertian Biaya produksi menurut Mulyadi (2009: 14) adalah “Biaya-

biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap 

untuk dijual”. Di lain pihak Bustami dan Nurlela (2009: 1) menyatakan bahwa, 

“Biaya produksi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mentransformasi atau 

merubah input (masukan) menjadi output (keluaran)”.  

Sedangkan menurut Munawir (2010: 326), “Biaya produksi adalah biaya-

biaya yang berkaitan dengan pengolahan (manufaktur) atau mengolah barang 

yang siap dijual atau dikonsumsi maupun biaya pelaksanaan atau pemberian jasa 

atau pelayanan”. Adapun menurut Raiborn dan Kinney (2011: 42) “Biaya 

produksi adalah biaya yang berhubungan dengan pembuatan atau pemrolehan 

produk atau menyediakan jasa yang secara langsung menghasilkan pendapatan 

untuk sebuah perusahaan”.  
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Biaya produksi juga disebut biaya manufaktur atau biaya pabrik 

didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya, yaitu bahan baku, tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (Widilestariningtyas et al, 2012: 3). 

Gabungan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama 

(prime cost), yaitu biaya yang langsung membentuk produk jadi, sedangkan 

gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik disebut 

biaya konversi (conversion cost), yaitu biaya yang merubah bahan baku menjadi 

produk jadi (Mursyidi, 2010: 15). 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa biaya produksi adalah biaya-biaya yang 

digunakan dalam proses produksi yaitu proses mengubah input (masukan) berupa 

bahan baku menjadi output (keluaran) berupa barang jadi yang siap dijual. Biaya 

yang digunakan untuk mengubah input tersebut terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, jika dijumlahkan, maka 

inilah yang disebut biaya produksi. 

 Sependapat dengan pengertian sebelumnya, bahwa menurut Carter dan 

Usry (2004: 13), biaya produksi adalah jumlah tiga elemen biaya yaitu bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik.  

1. Biaya Bahan Baku 

a. Pengertian 

Menurut Mulyadi (2009: 275) bahwa, “Bahan baku merupakan bahan 

yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi”. Biaya bahan langsung 

timbul karena pemakaian bahan. Biaya bahan langsung adalah harga 

pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang 
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(Sunarto, 2004: 5). Biaya bahan baku ini dapat langsung dibebankan pada 

produk karena pengamatan secar fisik dapat digunakan untuk mengukur 

kuantitas yang dikonsumsi setiap produk (Hansen dan Mowen, 2012: 57). 

Jadi, biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan 

baku untuk memproduksi suatu jenis produk.  

b. Metode Penentuan Harga Pokok Bahan Baku 

Menurut Mulyadi (2009: 288), terdapat berbagai macam metode 

penentuan harga bahan baku yang dipakai dalam produksi, diantaranya : 

1. Metode Identifikasi Khusus (Spesific Identification Method) 

Setiap pembelian bahan baku yang harga per satuannya berbeda 

dengan harga per satuan bahan baku yang sudah ada di gudang harus 

dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bulan 

tersebut dibeli. Tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang terdapat 

jenis identitas harga pokoknya sehingga setiap pemakaian bahan baku 

dapat diketahui harga pokok per satuannya secara tepat. 

2. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (First-in, First-out) 

Metode masuk pertama keluar pertama menentukan biaya bahan baku 

dengan anggapan bahwa harga pokok per satuan bahan baku yang 

pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga 

bahan baku anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran 

fisik bahan baku dalam produksi. 
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3. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (Last-in, First-out Method) 

Metode ini menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam 

produksi dengan anggapan bahwa harga pokok per satuan bahan baku 

yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk 

menentukan harga pokok bahan baku yang pertama yang dipakai 

dalam produksi. 

4. Metode Rata-Rata Bergerak (Moving Average Method) 

Dalam metode ini persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung 

harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok 

dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian harga pokok 

per satuannya berbeda denga harga pokok rata-rata persediaan yang 

ada di gudang harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata per 

satuan yang baru. 

5. Metode Biaya Standar 

Dalam metode ini bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu 

persediaan sebesar harga standar yaitu harga taksiran yang 

mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan 

datang. Harga standar merupakan harga yang diperkirakan untuk 

tahunan anggaran tertentu. Pada saat dipakai bahan baku dibebankan 

kepada produk pada harga standar tersebut. 

6. Metode Rata-Rata Harga Pokok Bahan Baku pada Akhir Bulan 

Dalam metode ini pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga 

pokok rata-rata per satuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di 
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gudang. Harga pokok rata-rata per satuan ini kemudian digunakan 

untuk menghitung harga pokok bahan baku dipakai dalam produksi 

dalam bulan berikutnya. 

c. Metode Pencatatan Biaya Bahan Baku 

Menurut Mulyadi (2009: 290), ada dua macam metode pencatatan biaya 

bahan baku yang dipakai dalam produksi : 

1. Metode Mutasi Persediaan (Perpectual Inventory Method) 

Dalam metode ini setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu 

persediaan. Metode mutasi persediaan digunakan dalam perusahaan 

yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga 

pokok pesanan. 

2. Meode Persediaan Fisik (Physical Inventory Method) 

Dalam metode ini persediaan fisik hanya tambahan persediaan bahan 

baku dari pembelian yang dicatat. Metode ini digunakan dalam 

penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok 

produksinya dengan metode harga pokok proses. 

2.   Biaya Tenaga Kerja Langsung 

a. Pengertian 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara 

langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi (Hansen dan 

Mowen, 2012: 57). Menurut Bustami dan Nurlela (2009: 199), “Biaya 

tenaga kerja langsung yaitu biaya tenaga yang dapat ditelusuri kepada 

produk yang dihasilkan, merupakan biaya utama untuk menghasilkan 
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produk dan jasa tertentu, dan secara langsung diidentifikasi kepada 

produksi”. Sedangkan menurut Raiborn dan Kinney (2011: 50), biaya 

tenaga kerja langsung terdiri dari upah atau gaji yang dibayarkan kepada 

pegawai tenaga kerja langsung, upah dan gaji tersebut harus dengan jelas 

dapat dilacak ke produk atau jasanya. Jadi, biaya tenaga kerja langsung 

merupakan gaji atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang terlibat 

langsung dalam kegiatan produksi. 

b. Akuntansi Biaya Tenaga Kerja 

Menurut Mulyadi (2009: 321), Biaya tenaga kerja dapat dibagi dalam tiga 

golongan besar berikut ini: 

1. Gaji dan Upah 

Gaji dan upah reguler adalah jumlah gaji dan upah bruto dikurangi 

dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan 

biaya asuransi hari tua. 

2. Premi Lembur 

Premi lembur dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan 

dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya lembur 

tersebut. Perlakuan ini dapat dibenarkan bila pabrik telah bekerja pada 

kapasitas penuh dan pelanggan/pemesan mau menerima beban 

tambahan karena lembur tersebut. Premi lembur dapat diperlakukan 

sebagai unsur biaya overhead pabrik apabila terjadi karena 

ketidakefisienan atau pemborosan waktu kerja.  
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3. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja 

a. Setup Time  

 Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut 

biaya pemula produksi (setup costs). Biaya pemula produksi 

meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancang 

bangun, penyusunan mesin dari peralatan, latihan bagi karyawan, 

dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya 

pengalaman.  

b. Waktu Menganggur (Idle Time) 

 Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan, 

kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan 

waktu menganggur bagi karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan 

selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya 

overhead pabrik. 

3. Biaya Overhead Pabrik 

a. Pengertian 

Menurut Bustami dan Nurlela (2009: 219), “Biaya overhead pabrik 

adalah biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak 

langsung serta biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat ditelusuri 

secara langsung ke produk selesai atau tujuan akhir biaya”. Sedangkan 

menurut Carter dan Usry (2004: 41), “Biaya overhead pabrik (factory 

overhead cost) adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya 
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tenaga kerja langsung yang terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak 

ditelusuri secara langsung ke output tertentu”. 

Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik 

dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini : 

a. Biaya bahan penolong. 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan. 

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. 

e. Biaya yang timbul akibat berlalunya waktu. 

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran uang tunai (Mulyadi, 2009: 194). 

Raiborn dan Kinney (2011: 52) menggolongkan biaya-biaya di atas 

menjadi dua, yaitu biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap 

berdasarkan pada bagaimana mereka berperilaku dalam merespon 

perubahan dalam jumlah produksi atau pengukuran aktivitas lainnya. 

Biaya overhead variabel meliputi biaya bahan baku tidak langsung (biaya 

bahan penolong), biaya tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan mesin, 

dan bagian variabel dari beban fasilitas pabrik. Sedangkan biaya overhead 

tetap meliputi, biaya penyusutan garis lurus pada aset pabrik, biaya lisensi 

pabrik, dan asuransi pabrik serta pajak tanak dan bangunan/properti. 
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b. Metode Pembebanan Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Jayaatmaja (2013: 28) ada dua pendekatan yang dapat dipakai 

untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada seluruh produk yang 

dihasilkan secara adil, yaitu: 

1. Berdasarkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi 

 Bila perusahaan menggunakan sistem biaya historis (historical cost 

system) maka overhead pabrik dapat dibebankan kepada produk 

berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi yaitu setelah proses produksi 

selesai atau pada akhir periode. 

2. Berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka 

 Bila perusahaan menggunakan sistem biaya ditentukan dimuka atau 

sistem biaya normal perusahaan harus menentukan tarif overhead 

pabrik sebelum proses produksi berlangsung sehingga untuk 

menentukan biaya overhead yang dibebankan kepada produk caranya 

mengalihkan suatu tarif overhead pabrik dengan kapasitas produksi 

sesungguhnya. 

c. Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik 

Penentuan tarif biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (2009: 197) 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:  

1.  Menyusun anggaran biaya overhead pabrik.  

2. Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk.  

3. Menghitung tarif biaya overhead pabrik. 
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Menurut Mulyadi (2009: 17) metode penentuan kos produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua 

pendekatan: 

1. Full Costing 

Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, 

yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. 

2. Variable Costing 

Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos 

produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik variabel. 

Menurut Carter dan Usry (2004: 127) sistem perhitungan biaya produksi 

yang paling banyak digunakan terbagi atas dua, yaitu:  

1. Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Pesanan 

Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan biasanya digunakan apabila 

produk yang diproduksi bersifat heterogen. Dalam perhitungan biaya 

berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan ke setiap pesanan. 
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2. Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Proses  

Perhitungan biaya berdasarkan proses, biasanya digunakan apabila produki 

yang diproduksi bersifat homogen. Dalam perhitungan biaya berdasarkan 

proses, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat 

biaya. 

 

2.1.2 Laba Bersih 

 Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 109), “Laba merupakan 

ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang 

dinyatakan dalam istilah keuangan”. Laba adalah selisih lebih pendapatan atas 

beban sehubungan dengan kegiatan usaha” (Soemarso, 2009: 230). 

Sedangkan menurut Hendriksen (2002: 302) laba adalah jumlah yang 

dapat dikonsumsi seseorang selama periode waktu tertentu dan selama 

sejahteranya pada akhir periode seperti pada awal periode. Pengertian laba 

menurut Baridwan (2004: 29): 

“Kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan 

atau transaksi yang jarang terjadi dari badan usaha dan dari semua 

transaksi atau dari kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama 

satu periode kecuali yang termasuk dari pendapatan (revenue) atau 

investasi oleh pemilik”.  

 

Stice et al (2009: 226) mengatakan bahwa: 

“Laba adalah hasil dari investasi, definisi lebih luas adalah jumlah yang 

dapat diberikan kepada investor (sebagai hasil investasi) dan kondisi 

perusahaan diakhir periode masih sama baiknya atau kayanya dengan 

diawal periode”. 
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 Menurut Suwardjono (2010: 456) laba dengan berbagai interpretasi 

diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai: 

1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang 

diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. 

2. Pengukuran prestasi atas kinerja badan usaha dan manajemen. 

3. Dasar penentuan besar pengenaan pajak.  

4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. 

5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. 

6. Alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. 

7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

9. Dasar pembagian dividen. 

 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa laba merupakan selisih antara pendapatan 

yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya-

biaya yang berkaitan dengan pemerolehan pendapatan tersebut. Selain itu juga 

laba merupakan jumlah yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan untuk 

memperluas usahanya dan juga dapat diberikan kepada investor sebagai hasil 

investasinya. Laba dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan perusahaan 

karena besar kecilnya perolehan laba akan mempengaruhi return bagi para 

pemegang saham.  

Laba terdiri dari empat elemen utama yaitu pendapatan (revenue), beban 

(expense), keuntungan (gain), dan kerugian (loss). Definisi dari elemen-elemen 
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laba tersebut telah dikemukakan oleh Financial Accounting Standard Board 

dalam Stice et al (2009: 230),  

1. Pendapatan (revenue) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva 

suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) 

dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas 

lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang 

dilakukan entitas tersebut.  

2. Beban (expense) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau 

timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau 

produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain 

yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan 

entitas tersebut. 

3. Keuntungan (gain) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari 

transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas 

dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang 

mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau 

investasi pemilik. 

4.  Kerugian (loss) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari 

transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas 

dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang 

mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau 

investasi pemilik. 
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Laba terdiri dari lima jenis, yaitu: 

1. Laba Kotor 

Menurut Wild et al (2005: 120), “Laba kotor merupakan pendapatan 

dikurangi harga pokok penjualan”. Apabila hasil penjualan barang dan jasa 

tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa 

tersebut atau harga pokok penjulaan, maka akan sulit bagi perusahaan 

tersebut untuk bertahan. 

2. Laba Operasi 

Menurut Stice et al (2009: 243), “Laba operasi mengukur kinerja operasi 

bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat 

dari laba kotor dikurangi beban operasi”. Laba operasi menunjukkan 

seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya. 

3. Laba Sebelum Pajak  

Laba sebelum pajak menurut Wild et al (2005: 25) merupakan “laba dari 

operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan”. 

4. Laba bersih  

Menurut Stice et al (2009: 258), 

“Laba bersih adalah laba atau rugi operasi berkelanjutan 

dikombinasikan dengan hasil operasi yang dihentikan, pos luar biasa, 

dan pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi, memberi 

pemakai laporan ikhtisar pengukur kinerja perusahaan untuk periode 

berjalan”. 

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan laba bersih sebagai variabel 

dependen yang diteliti. Menurut Kieso et al (2011: 148), “Net income is the net 

result of the company’s performance over a period of time”, diartikan bahwa laba 
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bersih merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu. 

Sedangkan  menurut Riahi dan Belkaoui (2006: 279), laba bersih merupakan 

kelebihan dan kekurangan pendapatan dibandingkan dengan yang telah habis 

masa berlaku serta keuntungan dan kerugian bagi perusahaan dari penjualan, 

pertukaran atau konversi lainnya dari aktiva.  

Wild et al (2005: 25) mengatakan bahwa, “Laba bersih merupakan laba 

dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak”. Terbentuk 

dari selisih laba operasi dengan beban bunga yang hasilnya akan dikurangi pajak 

penghasilan sehingga pada akhirnya akan timbul laba bersih. Format dasar dari 

pembentukan laba bersih : 

Laba Operasi   xxxx 

Beban Bunga  (xxxx) 

Pajak Penghasilan (xxxx) 

Laba Bersih   xxxx 

Soemarso (2009: 227) mengatakan bahwa, “angka terakhir dalam laporan 

laba rugi adalah laba bersih (net income)”. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih 

terhadap modal, sebaliknya apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir 

dalam laporan laba rugi  adalah rugi bersih (net loss) (Soemarso, 2009: 227). Jadi 

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa laba bersih merupakan laba dari hasil 

bersih kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, didapat dari selisih laba 

operasi dengan beban bunga yang hasilnya akan dikurangi pajak penghasilan, 

hasil selisih ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. 
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Jumingan (2008: 165) mengatakan ada banyak faktor yang mempengaruhi 

perubahan laba bersih (net income). Faktor-faktor tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1.    Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual perunit. 

2.    Naik turunnya harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan 

ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau di produksi atau dijual 

dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit. 

3.    Naik turunnya biaya usaha yang di pengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, 

variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan efisiensi 

operasi perusahaan. 

4.   Naik turunnya pos penghasilan atau biaya non operasional yang 

dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat 

harga dan perubahaan kebijaksanaan dalam pemberian atau penerimaan 

discount. 

5.    Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba 

yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih 

 Perubahan pada biaya produksi mempengaruhi perubahan pada laba. 

Ketika biaya produksi mengalami kenaikan lebih besar dibanding kenaikan 

penjualannya, maka profit perusahaan akan mengalami penurunan (Prastowo dan 

Julianty, 2002: 174). Efisiensinya biaya produksi akan mempengaruhi 

peningkatan laba pada perusahaan, karena menurut Munawir (2010: 217), 
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“Penurunan laba yang disebabkan oleh naiknya harga pokok penjualan 

menunjukan bagian produksi telah bekerja secara tidak efisien”.  

 Rangkuti (2000: 197) mengatakan bahwa, “Biaya produksi yang 

meningkat akan menyebabkan penurunan pada laba perusahaan  dan sebaliknya, 

apabila biaya produksi menurun laba pada perusahaan akan meningkat. Rangkuti 

(2000: 196) juga menjelaskan, jika biaya produksi meningkat maka harga jual pun 

juga meningkat dan dengan demikian akan mengakibatkan menurunnya 

permintaan dan penurunan pada laba, sebaliknya penurunan biaya produksi akan 

menurunkan harga jual yang mengakibatkan naiknya permintaan sehingga laba 

pun ikut naik. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustami et al (2014), menunjukkan 

bahwa biaya produksi berpengaruh secara parsial terhadap laba pada perusahaan. 

Peningkatan laba kotor yang disebabkan oleh efisiensinya biaya produksi, dapat 

dibuktikan oleh Muktiadji dan Soemantri (2009), menunjukkan bahwa 

peningkatan laba kotor atas kinerja perusahaan dalam mengendalikan harga pokok 

penjualan sebesar 74,57%.  

Demikian juga dengan penelitian Harahap dan Vera (2008) menunjukkan 

bahwa, variabel biaya produksi yang terdiri dari efisiensi biaya bahan baku, 

efisiensi biaya tenaga kerja langsung dan efisiensi biaya overhead pabrik secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. 

Bedasarkan pernyataan dan hasil penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa 

efisiensi biaya produksi berpengaruh terhadap peningkatan laba kotor.  
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Hubungan biaya produksi dengan laba bersih dapat dilihat pada gambar 

kerangka pemikiran di bawah ini : 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka penulis dapat menarik 

hipotesis, yaitu : 

“Terdapat pengaruh biaya produksi terhadap laba bersih.” 

 

 

Biaya Produksi 

 

(Widilestariningtyas et al, 

2012: 3) 

Laba Bersih 

 

(Wild et al, 2005: 25). 

 


