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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1     Akuntansi Biaya 

Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu 

akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.  Akuntansi keuangan adalah 

bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan kuangan suatu 

perusahaan yang dilakukan secara berkala.  Laporan ini juga dianggap sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap para pemegang saham.  

Persamaan akuntansi yang dipakai adalah Aset = Liabilitas + Ekuitas yang 

mengacu pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) (Sugiarto : 2002). 

Akuntansi manajemen adalah serangkaian tindakan dan proses akuntansi 

yang bertujuan utuk mengukur dan mengevaluasi kinerja personal yang terlibat 

dalam organisasi dengan menggunakan ukuran kinerja keuangan dan kinerja non 

keuangan.  Selain itu akuntansi manajemen juga berguna untuk membuat strategi 

dan rencana jangka panjang (Prawironegoro : 2007).  Akuntansi biaya bukan 

merupakan tipe akuntansi tersendiri yang terpisah dari 2 (dua) tipe tersebut di atas 

namun merupakan bagian dari keduanya. 

Akuntansi biaya berfungsi sebagai pemberi informasi bagi manajemen 

dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian atas biaya produksi, 

menentukan harga pokok produk atas hasil produksi, serta mengambil keputusan 

terbaik bagi perusahaan (Mulyadi,2009:07). 
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Terdapat beberapa pengertian akuntansi biaya diantaranya menurut 

Mulyadi (2009:7) akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, 

dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya.  Objek kegiatan akuntansi 

biaya adalah biaya. 

Menurut Carter (2009:11) : 

“Akuntansi biaya adalah cara perhitungan atas nilai persediaan yang 

dilaporkan di neraca dan harga pokok penjualan yang dilaporkan di 

laporan laba rugi yang melengkapi manajemen dengan alat yang 

diperlukan untuk aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengendalian, 

memperbaiki kualitas dan efisiensi serta membuat keputusan yang bersifat 

rutin dan strategis” 

 

Akuntansi  biaya  juga  berperan  serta  dalam  kegiatan  perencanaan, 

akuntansi  biaya membantu manajemen membuat anggaran bagi masa depan atau 

menetapkan biaya bahan baku, upah dan gaji dimuka, dan biaya produksi lainnya, 

serta biaya pemasaran atas produk tersebut.  Biaya-biaya ini dapat membantu 

dalam menetapkan harga dan memprediksikan besarnya laba yang akan diterima, 

serta memperhitungkan persaingan dan kondisi perekonomian.  Informasi biaya 

juga dibuat untuk membantu manajemen dalam masalah pembelanjaan dan 

pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut pembiayaan aktiva. 

Menurut Mulyadi (2009:07) akuntansi biaya hanya digunakan sebagai cara 

perhitungan atas nilai persediaan yang dilaporkan di neraca dan nilai harga pokok 

penjualan yang dilaporkan di laporan laba rugi.  Tentunya pandangan ini 

membatasi cakupan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk 

pengambilan keputusan menjadi sekedar data biaya produk guna memenuhi 

pelaporan eksternal.   
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Mulyadi (2009:07-08) mengatakan akuntansi biaya mempunyai 3 (tiga) 

tujuan pokok, yaitu : 

1. Penentuan Harga Pokok Produksi 

Untuk memenuhi tujuan penentuan harga pokok produksi, akuntansi biaya 

berfungsi untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya atas 

pembuatan produk ataupun penyerahan jasa.  Biaya yang dikumpulkan dan 

disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa lalu atau biaya historis (Historis 

Cost). 

 

2. Pengendalian Biaya 

Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang 

seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk.  Jika biaya yang 

seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas untuk memantau apakah 

pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya 

tersebut.  Akuntansi biaya kemudian melakukan analisis terhadap penyimpangan 

biaya-biaya yang terjadi. 

 

3. Pengambilan Keputusan Khusus 

Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya 

masa yang akan datang (Future Cost).  Karena keputusan khusus merupakan 

kegiatan manajer maka laporan akuntansi biaya untuk memenuhi tujuan 

pengambilan keputusan adalah bagian dari akuntansi manajemen. 

 



12 

 

Pengertian biaya telah mengalami perkembangan, sekarang biaya 

ditentukan oleh nilai yang dikorbankan untuk mencapai sasaran sedangkan 

sebelumnya biaya diartikan sebagai seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

perusahaan, banyak dikatakan bahwa biaya (cost) adalah sama dengan beban 

(expense) tetapi sebenarnya biaya tidaklah sama dengan beban (Mulyadi, 

2009:08). 

Menurut Mulyadi (2009:8) biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, 

yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan 

terjadi untuk tujuan tertentu.  Menurut Supriyono (1999:16) biaya adalah harga 

perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh 

penghasilan (revenues) dan akan dipakai sebagai pengurang  penghasilan. 

Menurut Carter (2009:30) : 

“Biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan, atau 
pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat, 

sedangkan beban adalah penurunan dalam aset bersih sebagai akibat dari 

penggunaan jasa ekonomi dalam menciptakan pendapatan atau dari 

pengenaan pajak oleh badan pemerintah.”  
 

Menurut ketiga pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pengertian biaya 

adalah pengeluaran, pengorbanan dalam satuan uang untuk memperoleh manfaat 

atau untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Ada beberapa cara dalam penggolongan biaya, pada umumnya 

penggolongan biaya ditentukan berdesarkan tujuan yang akan dicapai dari 

penggolongan tersebut.  Mulyadi membedakan biaya berdasarkan hubungannya 

menjadi lima golongan, yaitu : 

1. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran 

Penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu 

berdasarkan penjelasan singkat mengenai suatu objek pengeluaran, misalnya 

pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut “biaya telepon”. 

 

2. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan  

Pada perusahaan manufaktur biaya dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) 

kelompok, yaitu:  

a. Biaya Produksi 

Biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan 

pengolahan bahan baku menjadi produk selesai.  Biaya produksi dapat 

digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead pabrik.  

b. Biaya Pemasaran 

Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk, 

contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel, dll. 

c. Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan 

pemasaran produk, contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia. 
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3. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang 

Dibiayai 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya  digolongkan menjadi 2, yaitu:  

a. Biaya Langsung (direct cost) 

Biaya yang terjadi dimana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu 

yang harus dibiayai.  Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri 

dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.  

b. Biaya Tidak Langsung (indirect cost) 

Biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, dalam 

hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya 

overhead pabrik. 

 

4. Penggolongan Biaya Menurut Perilaku dalam Perubahan Volume 

Aktivitasnya 

Hubungan dengan perubahan volume kegiatan biaya dibagi menjadi 4 

(empat), yaitu:  

a. Biaya Tetap (fixed cost) 

Biaya yang jumlahnya tetap konstan tidak dipengaruhi perubahan 

volume kegiatan atau aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu, 

contohnya; gaji  direktur produksi. 
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b. Biaya Variabel (variable cost) 

Biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan 

perubahan volume  kegiatan atau aktivitas, contoh; biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung.  

a. Biaya Semivariabel 

Biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan.  Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan 

biaya variabel, contoh; biaya listrik yang digunakan.  

b. Biaya Semifixed 

Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah 

dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

 

5. Penggolongan Biaya Menurut Jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi 2 (dua) bagian, yaitu;  

a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.  

Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga 

pokok aktiva, dan dibebankan dalam tahun yang menikmati manfaat 

dengan cara depresiasi, amortisasi, dan deplesi.  

b. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) 

Biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi dimana 

terjadinya pengeluaran itu terjadi.  Pada saat terjadinya, pengeluaran ini 
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dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang 

diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. 

 

2.1.2 Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi (2009:16) harga pokok produksi atau jasa merupakan 

akumulasi biaya-biaya yang dibebankan kepada produk atau jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan.  Informasi mengenai harga pokok produksi atau jasa dan biaya-

biaya lain disajikan dalam akuntansi biaya secara terinci untuk setiap produk dan 

bagian organisasi. 

Pada perusahaan industri, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

membuat atau mengahasilkan suatu produk disebut biaya produksi.  Mulyadi 

(2009) mengemukakan bahwa biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi siap jual. 

Unsur-unsur yang membentuk harga pokok produk atau jasa seperti yang 

dikatakan Hansen dan Mowen (2009:40) adalah ” biaya yang dimasukan kedalam 

barang jadi adalah biaya produksi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung 

dan overhead pabrik”. Unsur-unsur biaya produksi atau jasa menurut Hansen dan 

Mowen (2009:42), dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu: 

 

1.   Biaya Bahan Baku 

Bahan baku merupakan dasar yang akan digunakan untuk membentuk 

bagian yang menyeluruh menjadi produk jadi. Bahan baku yang digunakan untuk 

memproduksi dapat diperoleh melalui pembelian lokal, impor atau dari 
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pengolahan sendiri. Biaya bahan baku meliputi harga pokok semua bahan yang 

dapat diidentifikasi dengan pembuatan suatu jenis produk, dengan mudah dapat 

ditelusuri atau dilihat perwujudannya di dalam produk selesai. Biaya bahan baku 

memiliki bagian yang signifikan dari total biaya suatu produk. 

 

2.  Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja merupakan kegiatan fisik yang dilakukan oleh karyawan 

untuk mengolah suatu produk. Biaya tenaga kerja langsung meliputi biaya-biaya 

yang berkaitan dengan penghargaan dalam bentuk upah yang diberikan kepada 

semua tenaga kerja yang secara langsung ikut serta dalam pengerjaan produk yang 

hasil kerjanya dapat ditelusuri secara langsung pada produk dan upah yang 

diberikan merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk.  

Namun menurut Mulyadi (2009) tenaga kerja adalah usaha fisik atau 

mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk.  Sedangkan biaya 

tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja 

manusia tersebut. 

Menurut Mulyadi (2009:321-327), elemen biaya tenaga kerja dapat dibagi 

kedalam 3 (tiga) golongan besar yaitu: 

1. Gaji dan Upah  

Ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan.  

Salah satu cara adalah dengan mengkalikan tarif upah dengan jam kerja 

karyawan. 
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2. Premi Lembur 

Pelaksanaan terhadap premi lembur tergantung atas alasan-alasan terjadinya 

lembur tersebut.   Premi lembur dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja 

langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya 

lembur tersebut. 

3. Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Tenaga Kerja (Labor Related Costs) 

a. Set up Time 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut 

biaya pemula produksi (set up cost).  Biaya pemula produksi diperlukan 

pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali pada 

waktu produk baru diperkenalkan.  Biaya pemula produksi meliputi 

pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, penyusunan mesin, dan 

peralatan pelatihan bagi karyawan dan kerugian yang timbul akibat belum 

adanya pengalaman. 

b.    Waktu Menganggur (Idle Time) 

 Pengolahan produk seringkali terjadi hambatan-hambatan 

kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan.  Hal ini menimbulkan waktu 

menganggur bagi karyawan.  Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu 

menganggur diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. 

 

 

 

 



19 

 

3.   Biaya Overhead 

Pada umumnya dalam suatu perusahaan biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung merupakan biaya produksi langsung. Semua biaya selain 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan 

produksi adalah biaya produksi tidak langsung. Istilah ini sesuai dengan sifat 

biaya overhead yang tidak dapat atau sulit untuk ditelusuri secara langsung 

kepada produk atau aktivitas-aktivitas pekerjaan. Biaya tidak langsung ini 

terkumpul dalam suatu kategori yang disebut biaya overhead pabrik (BOP) dan 

membutuhkan suatu proses alokasi yang adil untuk tujuan perhitungan harga 

pokok produksi atau jasa. 

Menurut Mulyadi (2009:194), biaya overhead pabrik adalah biaya 

produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya 

overhead pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara:  

1. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik Menurut Sifatnya: 

a. Biaya Bahan Penolong 

b. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan 

c. Biaya yang timbul akibat penilaian aktiva tetap 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

e. Biaya overhead pabrik yang secara langsung memerlukan pengeluaran 

uang tunai 
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2. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik Menurut Prilakunya Dalam  Hubungan 

Dengan Perubahan Waktu Produksi 

a. Biaya overhead pabrik tetap 

Biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisaran perubahan 

volume kegiatan tertentu. 

b. Biaya overhead pabrik variabel 

Biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. 

c. Biaya overhead pabrik semivariabel 

Biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. 

 

3. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik Menurut Hubungannya Dengan 

Departemen 

a. Biaya overhead pabrik langsung departemen (Direct Departemental 

Overhead Expense) 

Biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan 

manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. 

b. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen (Indirect 

Departemental Overhead Expense) 

Biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu 

departemen (Mulyadi, 2009 139-195). 
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Mulyadi (2009:65) mengatakan bahwa Informasi harga pokok produksi 

sangat dibutuhkan oleh manajemen sebagai pengambilan keputusan dalam 

perusahaan. Informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu 

tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk : 

1. Menentukan harga jual produk 

2. Memantau realisasi biaya produksi 

3. Menghitung laba atau rugi periodik 

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan proses yang 

disajikan dalam neraca 

 

2.1.3 Metode Harga Pokok Produksi 

Pengertian Sistem Akuntansi Konvensional (Tradisional) 

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 

pengertian sistem akuntansi konvensional (tradisional), tetapi pada prinsipnya 

mengandung pengertian yang sama, antara lain: 

“Sistem Akuntansi Konvensional (Tradisional) adalah sistem kalkulasi 
biaya yang menghitung biaya overhead pabrik berdasarkan jumlah unit 

yang dihasilkan dan diukur dalam jam kerja langsung, jam kerja mesin 

atau dalam jumlah rupiah tertentu”. ( Supriono, 1997 : 221 ) 

 

“Metode Akuntansi Konvensional (Tradisional) didasarkan pada produksi 
massal dari suatu produk yang matang dengan karakteristik yang dikenal 

dari suatu teknologi yang stabil”. ( Amin Widjaya Tunggal : 1995) 
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Menurut Mulyadi (2009:37-38) ada 2 metode dalam menghitung harga 

pokok produksi yaitu harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Metode harga 

pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk dimana biaya 

dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan 

setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. 

Pada sistem biaya berdasarkan pesanan, produksi akan dilakukan jika 

perusahaan menerima pesanan dari pembeli dan mengumpulkan harga pokok 

produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan.  Menurut 

metode ini, setiap pesanan merupakan satu kesatuan akuntansi untuk setiap bahan 

baku, upah langsung, dan overhead pabrik.  Setiap pesanan umumnya selain 

diberi nama juga diberi nomor pesanan sebab setiap pesanan akan memikul biaya 

berbeda dengan biaya pesanan lainnya, dan karena itu pemberian nomor pesanan 

merupakan langkah sistematis untuk menghindari terjadinya kesalahan. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa karakteristik usaha perusahaan 

yang berproduksi berdasarkan pesanan adalah sebagai berikut : 

1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus.  Jika pesanan 

yang satu selesai dikerjakan proses produksi dihentikan dan mulai 

dengan pesanan berikutnya. 

2. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh 

pemesan dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda dengan 

pesanan yang lain. 

3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan bukan untuk memenuhi 

persediaan gudang. 
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Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok 

produk dimana biaya yang dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu 

misalnya bulan, triwulan, semester, tahun. Pada metode ini perusahaan 

menghasilkan produk yang homogen, bentuk produk bersifat standar tidak 

tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. 

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Karakteristik Metode Harga Pokok Pesanan  

dan Metode Harga Pokok Proses 

Segi Perbedaan 
Metode Harga Pokok 

Pesanan 
Metode Harga Pokok Proses 

Pengumpulan biaya 

produksi 

Pengumpulan biaya 

berdasarkan pesanan 

Pengumpulan biaya 

berdasarkan produksi per 

departemen produksi per 

periode akuntansi 

Perhitungan harga pokok 

produksi per satuan 

Perhitungan pada saat 

pesanan telah selesai 

Perhitungan dilakukan setiap 

akhir periode akuntansi 

Penggolongan biaya 

produksi 

Pemisahaan biaya produksi 

langsung menjadi biaya 

produksi langsung dan tidak 

langsung 

Pemisah biaya produksi 

langsung dan tidak langsung 

sering tidak diperlukan 

Unsur biaya yang 

dikelompokan dalam biaya 

overhead pabrik 

Biaya overhead dibebankan 

kepada produk atas dasar 

tariff 

Biaya Overhead dibebankan 

keapada produk sebesar biaya 

yang sesungguhnya terjadi 

selama periode akuantansi 

tertentu 

Sumber : Mulyadi, 2009 

 

 

Penentuan harga pokok adalah bagaimana memperhitungkan biaya kepada 

suatu produk atau pesanan atau jasa, yang dapat dilakukan dengan cara 

memasukan seluruh biaya produksi atau hanya memasukan unsur biaya produksi 
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variabel saja. Bastian dan Nurlela (2010) mengatakan, terdapat dua metode dalam 

penentuan biaya tersebut yaitu: 

 

1. Metode Variable Costing 

Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga 

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

dan biaya overhead pabrik variabel. Metode variable costing terdiri dari unsur-

unsur biaya produksi sebagai berikut: 

 

Persediaan awal                                                                      xxx 

Biaya bahan baku                               xxx 

Biaya tenaga kerja langsung               xxx 

Biaya overhead pabrik variabel          xxx + 

Total biaya produksi                                                               xxx 

Persediaan akhir                                                                     (xxx) 

Harga pokok produksi                                                             xxx 

Sumber : Bastian dan Nurlela (2010) 

 

Metode variabel memperlakukan overhead pabrik sebagai period costs dan 

bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga overhead pabrik tetap 

dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya.  Dengan demikian overhead 

pabrik tetap didalam metode variable costing tidak melekat pada persediaan 
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produk yang belum laku dijual, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam 

periode terjadinya. 

 

2. Metode Full Costing 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Harga pokok produksi 

menurut metode full costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai 

berikut: 

 

Persediaan awal                                                                   xxx 

Biaya bahan baku                                      xxx 

Biaya tenaga kerja langsung                       xxx 

Biaya overhead pabrik variabel                 xxx 

Biaya overhead pabrik tetap                      xxx + 

Total biaya produksi                                                           xxx 

Persediaan akhir                                                                 (xxx) 

Harga pokok produksi                                                        xxx 

Sumber : Bastian dan Nurlela (2010) 

 

Metode full costing memperlakukan overhead pabrik, baik yang 

berperilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi 

atas dasar tarif yang telah ditentukan pada kapasitas normal atau atas dasar 
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overhead pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu, overhead pabrik tetap akan 

melekat pada harga pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk 

jadi yang belum laku dijual dan baru dianggap sebagai biaya apabila produk jadi 

tersebut telah terjual. 

 

Activity Based Costing 

Menurut Mulyadi (2009:40) Activity Based Costing adalah sistem 

informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang 

aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan 

terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta 

pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai 

tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan 

dagang”. 

Menurut Cooper dan Kaplan (1991:269) menyebutkan bahwa ada dua 

asumsi penting yang mendasari ABC Systems, yaitu: 

 

1. Aktivitas menyebabkan timbulnya biaya (activities cause cost) 

ABC Systems berangkat dari asumsi bahwa sumber daya pendukung atau 

sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuan untuk melaksanakan 

aktivitas, bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan. 

Tahap pertama dari ABC Systems adalah membebankan biaya-biaya dari sumber 

daya pendukung ke aktivitas-aktivitas yang menggunakan sumber daya tersebut.  
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2. Produk dan pelanggan menyebabkan timbulnya permintaan atas aktivitas 

Untuk membuat produk diperlukan berbagai aktivitas dan setiap aktivitas 

memerlukan sumber daya untuk pelaksanaan aktivitas tersebut. Karena itu, pada 

tahap kedua dari ABC Systems biaya-biaya aktivitas dibebankan ke produk 

berdasar konsumsi atau permintaan masing-masing produk terhadap aktivitas 

tersebut. 

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya ABC Systems mengatribusikan biaya produk melalui dua tahap, yaitu: 

1. Tahap pertama sistem ini menelusuri beban-beban sumber daya 

penunjang kepada aktivitas yang dilaksanakan oleh sumber daya. 

2.  Tahap kedua, biaya-biaya ditelusuri ke produk berdasarkan penggunaan 

aktivitas oleh produk-produk terhadap aktivitas. 

 

Keterbatasan Penerapan Activity Based Costing System 

Blocher (2000 : 135) menyatakan keterbatasan penerapan Activity Based 

Cost System yaitu : 

1. Alokasi.  

Tidak semua biaya memiliki pengerak biaya konsumsi sumber daya atau 

aktivitas yang tepat atau tidak ganda. Beberapa biaya mungkin membutuhkan 

alokasi ke departemen atau produk berdasarkan ukuran volume yang arbitrer 

sebab secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat menyebabkan 

biaya tersebut. 
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2. Mengabaikan biaya.  

Biaya produk atau jasa yang diidentifikasikan Activity Based Costing System 

cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan produk atau 

jasa tersebut. Biaya produk atau jasa biasanya tidak termasuk biaya untuk 

aktivitas seperti pemasaran, pengiklanan, penelitian, dan pengembangan, dan 

rekayasa produk, meski sebagian dari biaya-biaya ini dapat ditelusuri ke suatu 

produk atau jasa. 

 

3. Mahal dan menghabiskan waktu.  

Untuk perusahaan yang telah menggunakan sistem perhitungan biaya 

tradisional berdasarkan volume, pelaksanaan suatu sistem baru Activity Based 

Costing cenderung sangat mahal. Metode ABC memperbaiki keakuratan 

perhitungan harga pokok produk dengan mengakui bahwa banyak dari biaya 

overhead tetap bervariasi dalam proporsi untuk berubah selain berdasarkan 

volume produksi. Dengan memahami apa yang menyebabkan biaya-biaya tersebut 

meningkat dan menurun, biaya tersebut dapat ditelusuri kemasing-masing produk. 

Hubungan sebab akibat ini  memungkinkan manajer untuk memperbaiki ketepatan 

kalkulasi biaya produk yang dapat secara signifikan memperbaiki pengambilan 

keputusan (Hansen  dan  Mowen, 2009: 157-158)  
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Tahap-tahap dalam Perancangan Sistem ABC 

Menurut Blocher dkk. (2000 : 123-126) tahap perancangan ABC dibagi 

dalam tiga tahap yaitu : 

1.    Mengidentifikasikan Biaya Sumber Daya dan Aktivitas 

Tahap pertama dalam merancang sistem ABC adalah mengidentifikasikan 

biaya sumber daya dan melakukan analisis aktivitas. Biaya sumber daya adalah 

biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Sebagian besar biaya 

sumber daya ada dalam subrekening buku besar, seperti bahan, supplies, 

pembelian, penanganan bahan, pergudangan, ruang kantor, mebel, dan peralatan 

lain, bangunan, peralatan pabrik, utilitas gaji, dan tunjangan, teknik dan akuntansi. 

 

2. Membebankan Biaya Sumber Daya ke Aktivitas 

Aktivitas menimbulkan biaya sumber daya, driver sumber daya (Resources 

driver) digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Kriteria 

penting untuk memilih cost driver yang baik adalah hubungan sebab akibat. 

Driver sumber daya biasanya meliputi: 

a. meter untuk utilitas 

b. jumlah tenaga kerja untuk aktivitas yang berkaitan dengan penggajian 

c. jumlah setup untuk aktivitas setup mesin 

d. jumlah pemindahan untuk aktivitas penanganan bahan 

e. jam mesin untuk aktivitas menjalankan mesin dan 

f. luas lantai untuk aktivitas kebersihan. 
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3. Membebankan Biaya ke Objek Biaya 

Jika aktivitas sudah diketahui, selanjutnya perlu untuk mengukur biaya 

aktivitas per unit. Hal ini dilakukan dengan cara mengukur biaya per unit untuk 

output yang diproduksi oleh aktivitas tersebut. Perbandingan selama beberapa 

waktu dengan organisasi lain dapat digunakan untuk menentukan efisiensi 

(produktivitas) untuk aktivitas-aktivitas tersebut. 

Output merupakan objek biaya yang membutuhkan aktivitas, output untuk 

sebuah sistem biaya, biasanya berupa produk, jasa, pelanggan, proyek, atau unit 

bisnis. Contohnya, dalam perusahaan asuransi, output dapat berupa produk atau 

jasa individual yang ditawarkan kepada pelanggan, pelanggan, agen asuransi atau 

divisi yang menerima manfaat dari sumber daya perusahaan. 

Driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek 

biaya. Driver aktivitas biasanya berupa jumlah pesanan pembelian, jumlah 

laporan penerimaan barang, jumlah laporan, atau jam inspeksi, jumlah suku 

cadang yang disimpan, jumlah pembayaran, jam kerja langsung, jam mesin, 

jumlah setup dan waktu siklus produksi. 

 

2.1.4      Harga Jual 

Harga jual menurut Supriyono (2002 : 332) adalah jumlah moneter yang 

dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau 

jasa yang dijual atau diserahkan. Harga jual yang ditetapkan oleh manajemen 

harus dapat menutup seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam menghasilkan 
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suatu produk atau jasa yang dijual di pasar ditambah dengan laba yang diinginkan 

perusahaan.  

Sulastiningsih dan Zulkifli (2006:287) memberikan pengertian mengenai 

harga jual, yaitu “Sejumlah nilai yang harus dibayar oleh customer atas barang 

atau jasa yang mereka beli dari perusahaan”. 

Pengertian harga jual menurut Swastha (2007:147) adalah “nilai tukar 

suatu barang atau jasa, yaitu jumlah uang yang pembeli sanggup membayar 

kepada penjual untuk suatu barang tertentu”.  

4 (Empat) tujuan penetapan harga jual. Menurut Simamora (2000:575). 

Antara lain sebagai berikut : 

1. Memaksimalkan Laba atau Keuntungan. 

Tujuan yang lazim dalam penetapan harga jual adalah untuk memperoleh 

laba yang maksimum. organisasi membutuhkan laba usaha untuk memuaskan 

komunitas pemegang sahamnya dalam mengembangkan produk dalam rangka 

memaksimalkan laba usaha dibutuhkan data jumlah unit yang dijual pada harga 

jual yang berbeda ditambah etimasi biaya variabel dan biaya tetap.  

2. Memaksimalkan Pendapatan Demi mendapatkan pertumbuhan pasar. 

Perusahaan biasanya bersedia untuk mengorbankan sedikit keuntungan 

demi meningkatkan volume penjualan. Beberapa perusahaan berpendapat dan 

yakin lebih mudah memaksimalkan penjualan dari pada memaksimalkan 

keuntungan yang sifatnya lebih abstrak. Harga jual yang lebih rendah serta 

diiringi dengan memaksimalkan pendapatan dapat pula digunakan supaya 

competitor tidak dapat memasuki pasar. 
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3. Memaksimalkan Pangsa Pasar. 

Tujuan memaksimalkan pangsa pasar untuk mendapatkan posisi pasar 

akan mengorbankan berbagai keuntungan dan pendapatan. Rancangan ini 

biasanya dipakai untuk menerobos pasar baru. Volume unit pasar yang maksimal 

biasanya penting dalam situasi dimana data penjualan unit dan angka-angka pasar 

dari keseluruhan bisnis dalam upaya menopang citranya. Terlepas dari apapun 

imbasnya terhadap laba usaha. Memaksimalkan pangsa pasar paling baik dipakai 

disaat perusahaan mempunyai arus kas dari lini produk lain yang digunakan untuk 

mensubsidikan silang, Perbaikan produk dan ekspansi fasilitas produk.  

4.  Kepemimpinan Mutu. 

Tujuan penetapan harga jual lain adalah untuk menopang suatu citra, 

seperti pemimpin mutu di sebuah pasar. Beberapa pelanggan menggunakan harga 

jual sebagai indikator mutu. Para pembeli cenderung menyukai produk berharga 

jual mahal. Mana kala harga jual merupakan satu-satunya informasi yang tersedia, 

ketika mereka yakin bahwa mutu dari meraka yang tersedia adalah berbagai 

secara senifikan, dan pada saat perbedaan harga jual diantara merk-merk yang ada 

adalah besar. Konsekuensinya harga jual suatu produk yang sesuai dapat 

memberikan persepsi di benak konsumen bahwa harga jual produk di perusahaan 

yang bermutu tinggi. 

Banyak strategi-strategi khusus yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menentukan harga barang dan jasa, yang berasal dari strategi pemasaran yang 

mereka rumuskan untuk mencapai keseluruhan sasaran organisasi.  
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Menurut Sukirno (2006 : 226) ada enam strategi penetapan harga :  

1) Penetapan Harga Kompetitif 

Hal ini berlaku pada pasar dimana terdapat produsen atau penjual. 

Dalam pasar seperti ini untuk menjual barangnya, perusahaan harus 

menetapkan harga pada tingkat yang bersamaan dengan barang yang 

sejenis yang dipasarkan. 

2) Menentukan Harga Terobosan 

Cara ini sering dipakai ketika meluncurkan barang baru, yang 

menetapkan harga pada tingkat yang rendah atau murah dengan harapan 

dapat memaksimalkan volume penjualan. 

3) Menetapkan Harga berdasarkan Permintaan  

Penentuan harga barang ini terutama dipraktekkan oleh perusahaan 

jasa seperti pengangkutan Kereta Api, Jasa Penerbangan, Restoran dan 

Bioskop. Perusahaan Kereta Api misalnya, menawarkan tiket murah untuk 

orang yang selalu berpergian bagi pelajar dan orang tua yang sudah 

pensiun. 

4) Kepemimpinan Harga 

Penentuan harga seperti ini berlaku dalam pasar barang yang 

bersifat oligopoli yang merupakan struktur pasar, dimana terdapat 

perusahaan yang dominan yang mempunyai persaingan yang lebih kukuh 

dari pada perusahaan lainya. 
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5) Menjual Barang berkualitas dengan Harga Rendah 

Kebijakan ini dapat dilakukan oleh perusahaan industri Manufaktur 

atau Hypermarket seperti Makro dan Carrefour. Srategi penentuan harga 

mereka lebih menekankan kepada peningkatan volume barang yang terjual 

dan bukan memperoleh keuntungan yang tinggi. 

6) Kebijakan Harga Tinggi Jangka Pendek 

Kebijakan Harga (Price Skimming) adalah cara untuk menetapkan 

harga tinggi yang bersifat sementara, yaitu pada waktu barang yang 

dihasilkan mulai dipasarkan. Pada periode itu, perusahaan belum 

menghadapi persaingan dan akan menetapkan harga yang tinggi supaya 

pengembalian modal dapat dipercepat. 

 

Menurut Herman (2006:175) ada beberapa metode penetapan harga 

(methods of price determination) yang dapat dilakukan budgeter dalam 

perusahaan, yaitu: 

1) Metode taksiran (judgemental method) 

2) Metode berbasis pasar (market-based pricing) 

a) Harga pasar saat ini (current market price) 

b) Harga pesaing (competitor price) 

c) Harga pasar yang disesuaikan (adjusted current marker price) 

3) Metode berbasis biaya (cost-based pricing) 

a) Biaya penuh plus tambahan tertentu (full cost plus mark-up) 

b) Biaya variabel plus tambahan tertentu (variable cos plus mark-up) 
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1) Metode Taksiran (Judgemental Method) 

Perusahaan yang baru saja berdiri biasanya memakai metode ini. 

Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan insting saja walaupun market 

survey telah dilakukan. Biasanya metode ini digunakn oleh para pengusaha yang 

tidak terbiasa dengan data statistik. Penggunaan metode ini sangat murah karena 

perusahaan tidak memerlukan konsultan untuk surveyor. Akan tetapi tingkat 

kekuatan prediksi sangat rendah karena ditetapkan oleh insting. 

2) Metode Berbasis Pasar (Market-Based Pricing) 

a) Harga pasar saat ini (current market price) 

Metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk 

baru, yaitu hasil modifikasi dari produk yang lama. Perusahaan akan 

menetapkan produk baru tersebut seharga dengan produk yang lama. 

Penggunaan metode ini murah dan cepat. Akan tetapi pangsa pasar 

yang didapat pada tahun pertama relatif kecil karena konsumen belum 

mengetahui profil produk baru perusahaan tersebut, seperti kualitas, 

rasa, dan sebagainya. 

b) Harga pesaing (competitor price) 

Metode ini hampir sama dengan metode harga pasar saat ini. 

Perbedaannya menetapkan harga produknya dengan mereplikasi 

langsung harga produk perusahaan saingannya untuk produk yang sama 

atau berkaitan. Dengan metode perusahaan berpotensi mengalami 

kehilangan pangsa pasar karena dianggap sebagai pemalsu. Ini dapat 
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terjadi apabila produk perusahaan tidak mampu menyaingi produk 

pesaing dalam hal kualitas, ketahanan, rasa, dan sebagainya. 

c) Harga pasar yang disesuaikan (adjusted current market price) 

Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan pada faktor eksternal dan 

internal. Faktor eksternal tersebut dapat berupa antisipasi terhadap 

inflasi, nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, tingkat 

keuntungan yang diharapkan (required rate of return), tingkat 

pertumbuhan ekonomi nasional atau internasional, perubahan dalam 

trend consumer spendling, siklus dalam trendi dan model, perubahan 

cuaca, dan sebagainya. Faktor internalnya yaitu kemungkinan kenaikan 

gaji dan upah, peningkatan efisiensi produk atau operasi, peluncuran 

produk baru, penarikan produk lama dari pasar, dan sebagainya. 

 

Dengan metode ini, perusahaan mengidentifikasi harga pasar yang berlaku 

pada saat penyiapan anggaran dengan melakukan survey pasar atau memperoleh 

data sekunder. Harga yang berlaku tersebut dikalikan dengan penyesuaian (price 

adjustment) setelah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang 

ditetapkan dalam angka indeks (persentase) indeks 87 berarti 87/100. 

 

3) Metode Berbasis Biaya (Cost-Based Pricing) 

a) Biaya penuh plus tambahan tertentu (full cost plus mark-up) 

Dalam metode ini budgeter harus mengetahui berapa 

proyeksi full cost untuk produk tertentu. Full cost adalah seluruh 
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biaya yang dikeluarkan dan atau dibebankan sejak bahan baku 

mulai diproses sampai produk jadi siap untuk dijual. Hasil 

penjumlahan antara full cost dengan tingkat keuntungan yang 

diharapkan (required profit margin) yang ditentukan oleh direktur 

pemasaran atau personalia yang diberikan wewenang dalam 

penetapan harga, akan membentuk proyeksi harga untuk produk itu 

pada tahun anggaran mendatang. Required profit margin dapat 

juga ditetapkan dalam persentase. Untuk menetapkan profit, 

budgeter harus mengalikan full cost dengan persentase required 

profit margin. Penjumlahan antara profit dengan full cost akan 

menghasilkan proyeksi harga. 

 

b) Biaya variabel plus tambahan tertentu (variable cost plus mark-up) 

Dengan metode ini budgeter menggunakan basis variable 

cost. Proyeksi harga diperoleh dengan menambahkan mark-up laba 

yang diinginkan. Mark-up yang diinginkan pada metode ini lebih 

tinggi dari mark-up dengan basis full cost, hal ini disebabkan biaya 

variabel selalu lebih rendah daripada full cost. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

2.1.1 Perbedaan Antara Metode Konvensional Dengan Metode Activity 

Based Costing Dalam Menentukan Harga Jual 

Permasalahan yang muncul dalam suatu UKM adalah mengenai laporan 

tentang biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dalam suatu periode 

(Ilham, 2013). Untuk memperoleh informasi biaya produksi tersebut dibutuhkan 

pengolahan data sesuai teori serta prinsip akuntansi, sehingga dapat juga 

digunakan dalam penentuan biaya produksi yang tepat. Raiborn dkk (2011) 

mengatakan bahwa harga pokok produksi ini dibutuhkan untuk menyiapkan 

laporan keuangan, sehingga harga pokok produksi disiapkan sebagai langkah 

untuk penentuan harga jual. 

Dalam menghasilkan suatu barang, biaya produksi tidak dapat dihindari, 

akan tetapi dapat diperkirakan biaya pengeluaran yang terlihat. pada perhitungan 

harga pokok produksi yang mencerminkan total biaya yang digunakan untuk 

memproduksi satuan produk yang di hasilkan (Bambang : 2014).  

Harga jual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli suatu produk, dengan dasar ada keseimbangan antara 

alasan dalam menetapkan harga jual dengan kualitas produksinya. Perhitungan 

harga pokok produk yang dihasilkan dengan benar, dapat memberikan gambaran 

bagi manajemen dalam membuat keputusan terutama mengenai penetapan harga 

jual. Kecenderungan tingginya harga pokok produksi maka harga jual pun akan 

meningkat. Harga jual yang ditetapkan diharapkan mampu mendatangkan 

keuntungan bagi perusahaan (Asep ; 2012). 
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Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa beberapa UMKM masih 

menggunakan perhitungan harga pokok produksi secara sederhana. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Paridiptha (2014), pada UMKM tersebut masih 

menggunakan cara penghitungan yang sederhana yaitu dengan mengumpulkan 

biaya – biaya yang digunakan selama produksi dan masih ada beberapa komponen 

biaya yang belum dimasukkan dalam penghitungan.  

Penelitian oleh Sinaga (2008), tentang analisis penentuan harga pokok 

produksi susu segar menyimpulkan bahwa rata-rata harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full costing nilainya Rp.2.587,21/liter, sedangkan jika 

menggunakan metode perusahaan itu sendiri secara tradisional nilainya lebih 

rendah menjadi Rp.1.802,15/liter, selisih biaya ini terjadi dikarenakan dalam 

perhitungan biaya yang menggunakan metode perusahaan yang secara tradisional 

tidak memperhitungkan seluruh biaya yang menjadi bagian dari biaya yang 

menggunakan metode secara full costing. 

Hal ini menunjukkan suatu keterkaitan antara biaya produksi dan harga 

jual. Secara umum untuk membentuk harga jual suatu produk merupakan 

penjumlahan antara laba yang diinginkan dengan biaya produksi. Jadi jika biaya 

produksi yang dikeluarkan pada suatu produk tinggi, maka laba yang diinginkan 

seharusnya disesuaikan dengan harga jual di pasaran dan sebaliknya jika 

menginginkan laba yang diinginkan tinggi maka produsen harus dapat menekan 

biaya produksi. 
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Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010:18) “Hipotesis penelitian adalah merupakan 

suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah”. Berdasarkan pada rumusan 

masalah yang telah di kemukakan pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian 

ini, maka penulis akan menguji dan merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai 

berikut:  

“Terdapat perbedaan antara metode full costing dengan metode 

activity based costing dalam menentukan harga jual”. 

Harga Jual 

Mulyadi (2009) 

Metode 

Konvensional 

Mulyadi (2009) 

 

Metode ABC 

Mulyadi (2009) 

 


