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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Akuntansi Biaya 

Suatu tindakan atau aktivitas yang berbentuk pencatatan keuangan yang 

terjadi dalam suatu periode didalamnya yang terdiri atas penggolongan, 

pengklasifikasian, serta pembuatan laporan atas suatu biaya yang dikeluarkan 

dalam proses produksi hingga proses penyaluran atas penjualan produk ataupun 

jasa menggunakan suatu cara tertentu. 

2.1.1 Pengertian biaya 

Pada saat melakukan kegiatan operasional perusahaan dalam 

menghasilkan suatu barang atau jasa, perusahaan harus mengeluarkan biaya 

sejumlah uang yang dikeluarkan yang dapat berupa hutang kepada pemasok 

ataupun investor. Beban (expenses) merupakan penyusutan atas fungsi dari 

ekonomi dalam jangka waktu periode akuntansi yang berbentuk pengeluaran 

sejumlah uang atas menyusutnya aset yang dimiliki sehingga terjadi penurunan 

ekuitas yang tidak ada sangkut pautnya pada pembagian kepada penanam modal. 

(Prawironegoro & Purwantii, 2008) 

Menurut Mulyadi (2010) definisi atas biaya merupakan pengorbanan yang 

dikeluarkan untuk sumber ekonomi yang di ukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi pada masa lalu atau yang kemungkinan akan terjadi di masa depan untuk 

tujuan tertentu. Terdapat empat unsur pokok yang membentuk dalam definisi 

biaya tersebut yaitu biaya merupakan suatu hal yang dikorbankan untuk sumber 

ekonomi dapat diukur dalam satuan mata uang pada waktu yang telah terjadi 
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membutuhkan pengorbanan dalam hal tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dari berbagai macam pengertian biaya diatas, dapat disimpulkan atas 

akuntansi biaya merupakan satu sektor akuntansi yang difungsikan untuk prosedur 

dalam melakukan pencatatan, pelaporan, serta menganalisa berkenaan dengan 

berbagai macam biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pada kelompok organisasi 

pada saat kegiatan untuk memproduksi suatu produk ataupun jasa yang nantinya 

akan tersalurkan kepada konsumen. 

2.1.2 Definisi akuntansi biaya 

Akuntansi biaya merupakan suatu alur sebuah prosedur tentang 

identifikasi, pendefinisian, penilaian, pelaporan, serta analisa dari berbagai unsur 

biaya langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan pada proses 

mengasilkan dan memasarkan produk. Akuntansi biaya merupakan sebagai objek 

dalam proses mencatat, mengelola, meringkas, dan menyajikan suatu biaya yang 

telah terjadi pada suatu periode. Hal utama daripada akuntansi biaya sebatas pada 

biaya yang berkaitan khusus saat melakukan transaksi keuangan pada saat kas 

masuk dank as keluar (Riwayadi, 2014). 

Akuntansi biaya merupakan suatu proses penilaian, penganalisaan, 

perlaporan dan perhitungan pada biaya, serta kinerja operasi yang berpengaruh 

pada profitabilitas. Semua laporan yang berkaitan dengan akuntansi biaya 

terancang dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan manajer dalam hal 

pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh manajer mempengaruhi 

pada kriteria penting dari akuntansi biaya tersebut, dikarenakan menghasilkan 

informasi yang relevan dalam mengambil keputusan (Siregar, et al., 2015). 
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Dari ketiga definisi mengenai akuntansi biaya di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa akuntansi biaya yaitu suatu sektor akuntansi yang ditujukan 

untuk entitas perusahaan dalam proses pelaporan, pencatatan, dan analisa atas 

biaya-biaya yang berkaitan terhadap suatu kegiatan dalam organisasi untuk 

menghasilkan suatu produk atau jasa yang akan dipasarkan. 

2.1.3 Peranan akuntansi biaya 

Akuntansi biaya memegang peranan penting kepada pihak manajemen 

dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan, meningkatkan mutu produk dan 

efisiensi, serta dalam pengambilan keputusan baik strategis maupun keputusan 

rutin. Akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan alat yang diperlukan untuk 

aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta 

pengambilan keputusan yang tepat. Mengumpulkan, menyajikan serta 

menganalisa yang berasal dari informasi terkait biaya dan pernanan terhadap 

manajemen dalam menyelesaikan kewajiban sebagai berikut: 

1. Dalam penyusunan anggaran, semua level manajemen harus terlibat 

sehingga memberikan motivasi para manajer dalam pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan agar dapat meningkatkan koordinasi antar individu, 

tercapainya kebijakan manajemen, dan tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Dalam pengendalian biaya yang lebih baik, tanggung jawab pengendalian 

biaya harus diberikan kepada personel yang bertanggung jawab dalam 

penyusunan anggaran sebatas pada biaya yang dapat dikendalikan. 

3. Dalam penentuan harga jual produk, untuk menentukan harga yang tepat 
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sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menentukan biaya produk yang 

tepat. Sehingga diharapkan harga jual produk yang ditawarkan dapat 

menutupi semua biaya dan menghasilkan laba yang diharapkan. 

4. Dalam perhitungan laba, dalam menentukan biaya produk yang akan 

ditandingkan dengan penjualan yang dibebankan pada semua biaya 

variabel periode dengan pendapatan dari periode yang sama atau dengan 

dibebankan pada semua biaya produksi baik variabel maupun tetap dengan 

penjualan. 

5. Akuntansi biaya menyediakan informasi berbagai pendapatan dan biaya 

dari berbagai tindakan atau aktivitas. Dari informasi itulah pihak 

manajemen dapat membuat keputusan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang (Salman, 2016). 

Berdasar pada uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai peranan 

dari akuntansi biaya sendiri yaitu untuk disimpulkan bahwa peranan akuntansi 

biaya adalah sebagai sarana bagi manajemen perusahaan terhadap fungsi untuk 

mendapatkan laporan yang akan diserahkan kepada pihak internal ataupun 

eksternal dari perusahaan. 

2.1.4 Tujuan akuntansi biaya 

Tujuan pokok akuntansi biaya, antara lain yaitu: 

1. Penetapan kos produk 

Dalam terpenuhinya tujuan dari penentuan kos produk, akuntansi biaya 

mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk 

atau penyerahan jasa kepada pelanggan. Biaya yang dikumpulkan dan 
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disajikan meliputi biaya yang terjadi di masa yang lalu atau biaya historis. 

Pada umumnya akuntansi biaya untuk penentuan kos produk ini ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. 

2. Pengendalian biaya 

Dalam penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi 

satu satuan produk harus disertai dengan pengendalian biaya. Jika biaya 

yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya berfungsi untuk 

memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan 

biaya seharusnya. 

3. Pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan yang menyangkut dengan masa yang akan datang. 

Oleh karena itu informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan 

khusus selalu berhubungan dengan informasi masa yang akan datang. 

Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya 

masa yang akan datang (future costs). Informasi biaya ini tidak dicatat 

dalam catatan akuntansi biaya, melainkan hasil dari suatu proses peramalan. 

Dikarenakan keputusan khusus merupakan sebagian besar kegiatan 

manajemen perusahaan, laporan akuntansi biaya untuk memenuhi tujuan 

pengambilan keputusan adalah bagian dari akuntansi manajemen. Untuk 

memenuhi kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan, akuntansi 

biaya mengembangkan berbagai konsep informasi biaya agar dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan seperti: biaya kesempatan, biaya 

hipotesis, biaya tambahan, biaya terhindarkan, dan pendapatan yang hilang 
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(Salman & Farid, 2017). 

Dari pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

biaya adalah suatu bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana cara 

mencatat, mengukur, dan melaporkan tentang informasi biaya yang 

digunakan dan bagaimana manjemen memerlukan alat untuk aktivitas 

perencanaan dan pengendalian. 

2.2 Penggolongan Biaya 

Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang, yang 

telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.2.1 Obyek pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama obyek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan bakar, 

maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya 

bahan bakar. 

2.2.2 Fungsi pokok pada perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi 

produksi, fungsi pemasaran dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu 

dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok: 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya 
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depresiasi mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku; biaya bahan penolong; 

biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik yang langsung 

maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Menurut 

obyek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi: 

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

(factory overhead cost). Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

disebut pula dengan istilah biaya utama (prime cost), sedangkan biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrib sering pula disebut dengan 

istilah biaya konversi (convertion cost), yang merupakan biaya untuk 

mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi produk jadi. 

b. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, 

biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan 

bagianbagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran. 

c. Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk mengkoordinasi 

kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji 

karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian hubungan 

masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, dan biaya fotocopy. 

2.2.3 Keterkaitan antara biaya terhadap sesuatu yang dibiayai 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi 
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dua golongan, antara lain: 

1. Biaya Langsung (direct cost) 

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

adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri 

dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung 

departemen adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. 

Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen 

pemeliharaan merupakan biaya langsung departemen bagi departemen 

pemeliharaan. 

2. Biaya Tidak Langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan 

oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya 

dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung 

ataubiaya overhead pabrik. Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan 

produk tertentu. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak 

langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya 

dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang 

terjadi di departemen pembangkit tenaga listrik. Biaya ini dinikmati oleh 

departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan 

maupun untuk menggerakkan mesin. (Salman, 2016) 

2.2.4 Karakteristik 

Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

digolongkan menjadi : 



15  

 

a. Biaya variabel 

 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya semivariabel 

Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur 

biaya tetap dan unsur biaya variabel. 

c. Biaya semifixed 

Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume 

produksi tertentu. 

d. Biaya tetap Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap 

dalam kisar volumen kegiatan tertentu. Contoh biaya tetapadalah 

gaji direktur produksi. 

2.2.5 Jangka waktu manfaat 

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

yaitu: 

a. Pengeluaran modal (capital expenditures) 

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah satu tahun kalender). 

Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok 
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aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yag menikmati manfaatnya 

dengan cara didepresiasi, diamortisasi atau dideplesi. Contoh pengeluaran 

modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi 

besar terhadapa aktiva tetap. 

b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat 

dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat 

terjadinya, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan 

dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya 

tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan adalah biaya iklan, biaya telex, 

biaya tenaga kerja (Mulyadi, 2012). 

2.3 Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga 

jual. Untuk menetapkan harga jual, penting bagi perusahaan untuk mengetahui 

besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang akan dijual. 

2.3.1 Pengertian harga pokok produksi 

Definisi harga pokok   produksi merupakan   biaya untuk proses 

produksi perusahaan manufaktur yang biasanya diartikan menjadi tiga poin biaya 

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

(Carter & William , 2009). Harga pokok produksi adalah biaya barang yang telah 

diselesaikan selama satu periode disebut juga harga pokok produksi barang selesai 

(cost of good manufactured) atau disingkat dengan harga pokok produksi. Harga 

pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal periode 
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dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. Menurut Mulyadi (2010) yaitu 

total dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk yang siap untuk dijual. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka harga pokok produksi adalah 

biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dari awal 

proses produksi hingga produk tersebut layak dipasarkan. Penentuan harga pokok 

yang benar sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. 

Penetapan produk yang tidak benar akan menyebabkan kegagalan usahanya. 

Terdapat dua kemungkinan yang akan ditemui apabila perusahaan tidak teliti 

dalam melakukan perhitungan harga pokok yaitu: 

a. Harga yang diperhitungkan terlalu tinggi 

Perusahaan yang tidak teliti dalam menghitung harga pokok sehingga harga 

pokok menjadi terlalu tinggi akan menimbulkan masalah bagi perusahaan, 

karena harga pokok yang tinggi dapat menyebabkan harga jual produk 

dipasaran mahal dengan harga yang tinggi tersebut, perusahaan akan sulit 

dalam memasarkan hasil produksinya dan kalah dalam bersaing bisnis 

dengan perusahaan lain, oleh sebab itu konsumen akan lebih memilih 

produk yang sama dengan harga yang lebih rendah dan memiliki kualitas 

yang sama. 

b. Harga pokok yang diperhitung kan terlalu rendah 

Perusahaan yang tidak teliti dalam memperhitungakan harga pokok 

produksi sehingga harga pokok yang terlalu renda dapat menyebabkan 

kerugian perusahaan itu sendiri. Harga pokok yang rendah menyebabkan 
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harga jualnya pun menjadi rendah. Di satu sisi produsen dapat menjual 

produknya dengan cepat karena harga jual karena harga jual yang rendah 

tapi di satu sisi lain hal ini dapat merugikan perusahaan karena pendapatan 

yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi (Riwayadi, 2014). 

2.3.2 Unsur-unsur harga pokok produksi 

Harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. Berikut ini pengertian biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

1. Biaya Bahan Baku 

Dalam buku Akuntansi Biaya, karangan Mulyadi (2010), terdapat dua 

macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi, 

yaitu : 

a. Metode mutasi persediaan (perpetual inventory method) adalah metode 

yang mencatat setiap perubahan persediaan dalam rekening persediaan 

sehingga jumlah persediaan dapat diketahui setiap saat. 

b. Metode persediaan fisik (physical inventory method) adalah metode yang 

mencatat setiap perubahan persediaan dalam rekening pembelian 

sehingga jumlah persediaan baru dapat diketahui pada akhir periode 

akuntansi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biaya bahan baku yaitu : 

a. Potongan pembelian, diperlakukan sebagai pengurangan terhadap harga 
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pokok bahan baku yang dibeli. 

b. Biaya angkut pembelian, memiliki dua perlakuan yaitu : 

1. Sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli dialokasikan 

kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli berdasarkan 

perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, perbandingan 

harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli dan tarif yang ditentukan 

dimuka. 

2. Sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun 

diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik yaitu taksiran jumlah 

biaya angkutan selama satu tahun. 

c. Biaya penyimpanan dan pengolahan bahan baku, terjadi apabila bahan yang 

dibeli oleh perusahaan banyak sehingga bahan tersebut tidak habis dalam 

sekali proses produksi. Penyimpanan dan pengolahan bahan baku mencakup 

banyak kegiatan dan bagian yang terkait sehingga terjadi kesulitan dalam 

melakukan alokasi biaya-biaya yang terjadi sehingga diperhitungkan 

sebagai biaya overhead yang dibebankan berdasarkan tarif ditentukan 

dimuka. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji dan upah yang diberikan 

tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan barang. Terdapat 

penggolongan biaya tenaga kerja sebagai berikut : 

a. Penggolongan berdasarkan fungsi pokok perusahaan, yaitu : 

1. Biaya tenaga kerja produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh 
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perusahaan untuk dibebankan pada biaya tenaga kerja yang timbul 

akibat proses produksi, seperti gaji karyawan bagian produksi. 

2. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum yaitu biaya tenaga kerja 

yang dikeluarkan untuk proses yang berkaitan dengan keadministrasian, 

seperti gaji karyawan bagian akuntansi. 

b. Penggolongan berdasarkan departemen-departemen dalam perusahaan, 

digolongkan berdasarkan departemen-departemen yang ada di perusahaan, 

misalnya departemen produksi perusahaan kertas terdiri dari tiga 

departemen yaitu bagian pulp, bagian kertas dan bagian penyempurnaan. 

Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai 

dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. 

c. Penggolongan berdasarkan jenis pekerjaan, digolongkan berdasarkan jenis 

pekerjaan yang ada pada setiap departemen di perusahaan seperti dalam 

departeman produksi tenaga kerja terdiri dari mandor, operator, dll. Biaya 

tenaga kerja yang muncul adalah upah mandor, upah operator, dll. 

d. Penggolongan berdasarkan hubungan dengan produk, membedakan biaya 

tenaga kerja ke dalam tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak 

langsung. Biaya tenaga kerja langsung dibebankan dalam unsur biaya 

produksi sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dibebankan pada 

biaya overhead pabrik (Mulyadi, 2010). 

Selain itu juga terdapat pengklasifikasian biaya tenaga kerja ke dalam 

tiga golongan besar, yaitu : 

1. Gaji dan upah, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi 
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potonganpotongan seperti pajak penghasilan karyawan biaya asuransi hari 

tua. Cara perhitungan upah karyawan adalah tarif upah dikali dengan jam 

kerja karyawan. 

2. Premi lembur, premi lembur akan diberikan apabila karyawan bekerja 

lebih dari 40 jam dalam satu minggu. 

3. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja (labor related costs) 

a. Setup Time (Biaya pemula produksi) adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memulai produksi. 

b. Idle Time (Waktu menganggur) biaya yang tapabila terjadi hambatan- 

hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan, sehingga 

menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Biayabiaya yang 

dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur 

biaya overhead pabrik. 

4. Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Mulyadi (2010) biaya overhead pabrik dapat digolongkan 

menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, seperti : 

biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya 

reparasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan aktiva tetap. 

b. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam 

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, diantaranya : 

biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, 

biaya overhead pabrik semivariabel. 
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c. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya 

dengan departemen, yaitu : biaya overhead pabrik langsung 

departemen, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. 

Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilakukan melalui tiga tahap, yaitu 

menyusun anggaran biaya overhead pabrik, memilih dasar pembebanan biaya 

overhead pabrik kepada produk, menghitung tarif biaya overhead pabrik 

(Mulyadi, 2010). Barang dalam proses adalah barang yang belum jadi atau barang 

yang tingkat penyelesaian belum 100%. Barang dalam proses ada dua kategori, 

yaitu : 

1. Barang dalam proses awal 

2. Barang dalam proses akhir. (Dewi, 2014) 

2.4 Sistem Pembebanan Biaya Produksi 

Sistem pembebanan biaya dalam suatu perusahaan baik perusahaan 

industri, jasa maupun perusahaan dagang biasanya dilakukan dengan dua cara, 

yaitu sistem pembebanan biaya yang dilakukan dengan menghitung besarnya 

biaya yang benar–benar dikeluarkan dan dengan menghitung besarnya biaya yang 

dilakukan berdasarkan tafsiran pengeluaran yang dilakukan di muka atau di awal 

produksi. sistem pembebanan biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Biaya Historis. 

Biaya historis adalah biaya dengan biaya sesungguhnya. Dalam cara ini 

biaya produksi dibebankan sesudah bahannya di olah dalam pabrik. 

2. Biaya yang dihitung di muka. 
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Biaya yang dihitung di muka adalah pembebanan biaya dengan tafsiran 

biaya. Dalam cara ini pembebanan dapat dilakukan sebelum proses 

produksi dilakukan. Dua alternatif metode yang dapat dipakai untuk 

membebankan biaya produksi, terutama biaya overhead pabrik: 

1. Berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadinya. 

Pada metode ini, pembebanan biaya overhead pabrik menunggu 

hingga akhir periode akuntansi, sehingga seluruh biaya sudah 

diketahui jumlahnya. Metode ini mempunyai keunggulan berupa 

ketelitian informasi harga pokok produk yang dihasilkan. 

2. Berdasarkan taksiran (anggaran) biaya. 

Metode ini mengalokasikan atau membebankan biaya overhead pabrik 

kepada produk berdasarkan biaya yang jumlahnya ditaksir 

(dianggarkan). Untuk itudiperlukan taksiran, baik terhadap jumlah 

produk yang akan dihasilkan maupun biaya produksi dalam suatu 

periode akuntansi (Salman & Farid, 2017). 

2.5 Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan 

unsur–unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan 

unsur–unsur biaya ke dalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan, yaitu: 

1. Metode Harga Pokok Penuh (Full Costing) 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok 
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produksi, yang terdiri dari: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

biaya overhead pabrik, baik yang berprilaku sebagai variabel maupun 

tetap. 

2. Metode Harga Pokok Variabel (Variable Costing) 

Variabel costing merupakan metode perhitungan harga pokok produksi 

yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berprilaku variabel ke 

dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Perhitungan 

harga pokok dengan variavel costing dapat di gambarkan sebagai berikut 

(Carter & William , 2009) 

2.6 Hubungan Harga Pokok Produksi Dengan Laporan Laba Rugi 

Efisiensi yang terdapat pada biaya produksi merupakan perbandingan 

diantara 2 biaya, yaitu biaya produksi yang sesungguhnya dengan biaya produksi 

yang telah dianggarkan oleh perusahaan berdasar pada biaya standar atau biaya 

lainnya yang dapat digunakan sebagai pembanding (Simamora, 2012). Ketepatan 

dalam kegiatan ekonomi dinyatakan apabila sumber daya yang digunakan dapat 

memaksimalkan suatu tujuan tertentu. Pendekatan secara normative dalam bidang 

ilmu ekonomi menyatakan bahwa dalam mendapat peningkatan terhadap 

keuntungan merupakan perusahaan yang murni sesuai dengan tujuan utamanya 

yaitu untuk meningkatkan keuntungan (Tasman, 2014). 

Apabila perusahaan dapat menekan pada biaya produksi dari awal bahan 

baku hingga menjadi produk layak untuk dipasarkan, dapat mencapai batas 

minimal biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan akan dapat mencapai 
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keunggulan biaya yang akan berdampak pada nilai laba yang diperoleh 

perusahaan akan meningkat (Putra, 2014). 

Berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa semakin baik dari 

pengelolaan produksi suatu perusahaan, tentunya akan semakin sedikit biaya yang 

dikeluarkan untuk proses produksi suatu produk. Pada umumnya biaya produksi 

merupakan biaya yang cukup besar untuk dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

pelaksanaan proses produksi. Dari sekian banyak biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan operasional perusahaan, salah satu biaya yang harus ditekan agar tercipta 

efisiensi biaya yang dikeluarkan adalah biaya produksi. Diharapkan perusahaan 

dapat memperoleh laba yang optimal akibat dari terwujudnya efisiensi biaya yang 

akan berdampak pada profitabilitas perusahaan (Puspitasari, 2013). 


