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BAB 1
PERAN, SEJARAH, DAN ARAH AKUNTANSI

MANAJEMEN

A. PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN
Peranan akuntansi pada umumnya, dan manajemen pada

khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi
masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan,
para manajer, dan profesional.Akuntansi manajemen memiliki
tanggung jawab dalam mediator konflik. Hal ini berarti bahwa
akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam proses
pengambilan keputusan agar sumber-sumber ekonomi yang
dikuasainya atau kekayaan perusahaan dapat dialokasikan dan di
transformasikan secara lebih efektif serta efisien, termasuk pula
tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek
disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-konflik intra organisasi.

Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memiliki
dua subsistem utama, yaitu sistem akuntansi manajemen dan sistem
akuntansi keuangan. Kedua sistem akuntansi tersebut berbeda tujuan,
sifat masukan dan jenis proses yang digunakan untuk mengubah
masukan menjadi keluaran. Adapun sistem informasi akuntansi
keuangan digunakan bagi pihak eksternal, sedangkan sistem informasi
akuntansi manajemen digunakan bagi pihak internal.

Sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang
dibutuhkan bagi para pemakai intern (para manajer dan profesional)
untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu sehingga
mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Inti dari
sistem informasi akuntansi manajemen adalah proses yang
dideskripsikan oleh aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan,
pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan dan pengelolaan
informasi. Sistem informasi akuntansi manajemen tidak terikat oleh
kriteria formal apapun yang mendefinisikan sifat dari proses,
masukan, atau keluarannya sehingga kriterianya fleksibel dan
berdasarkan pada tujuan manajemen. Sistem akuntansi manajemen
memiliki tiga tujuan umum : (Hansen, 2009:4)
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1. Menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa,
produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen.
Oleh karenanya, implementasi penyediaan informasi untuk
perhitungan-perhitungan biaya oleh manajemen digunakan
untuk mengevaluasi ketepatan keputusan yang dirancang
untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya,
memperluas pangsa pasar dan meningkatkan laba.

2. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian,
pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Oleh
karenanya, informasi dibutuhkan untuk mengidentifikasi
berbagai peluang untuk perbaikan dan mengevaluasi
kemajuan yang telah dicapai dalam mengimplementasikan
berbagai tindakan yang didesain untuk menciptakan
perbaikan.

3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, pentingnya pengambilan keputusan dengan
memilih atau beberapa strategi yang paling masuk akal dalam
memberikan jaminan pertumbuhan dan kelangsungan hidup
jangka panjang bagi perusahaan.
Dalam sebuah sistem informasi akuntansi manajemen,

masukan (input) berupa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
perusahaan. Di dalam proses (process) terjadi aktivitas pengumpulan,
pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan dan pengelolaan data
atau informasi. Setelah melalui proses, maka menghasilkan keluaran
(output) berupa laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan,
anggaran, laporan kinerja dan komunikasi pribadi. Hasil keluaran
tersebut akan digunakan oleh pihak intern dalam pengambilan
keputusan. Penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen tidak
hanya digunakan pada perusahaan manufaktur, tetapi juga digunakan
pada perusahaan perdagangan, jasa dan nirlaba.

Mulyadi (2001) mengemukakan bahwa terdapat dua garis
besar peranan dari akuntansi manajemen, antara lain :

1. Peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe
akuntansi

Peran akuntansi manajemen sebagai sistem pengolah
informasi keuangan dalam perusahaan dibagi menjadi tiga tingkat
perkembangan :
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a. Pencatat skor (score keeping)
Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen melakukan

perencanaan aktivitas dan pengendalian pelaksanaan rencana
aktivitasnya.Akuntansi manajemen berperan dalam
menyediakan informasi keuangan bagi penyusun rencana
aktivitas, yang memberikan informasi sebagai dasar untuk
mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang
direncanakan.Akuntansi manajemen juga berperan besar
dalam menyajikan informasi umpan balik kepada manajemen
mengenai pelaksanaan rencana aktivitas yang telah
disusun.Akuntansi manajemen mencatat skor dan
mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan
untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan
rencana yang telah disusun. Untuk memenuhi fungsi sebagai
pencatat skor bagi manajemen, akuntansi manajemen harus
memenuhi persyaratan : teliti, relevan, dan andal (reliable).

b. Penarik perhatian manajemen (attention directing)
Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi

menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana
yang memerlukan perhatian manajemen, agar manajemen
dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya
penyimpangan yang terjadi.Tahap perkembangan ini hanya
dapat dicapai, jika akuntansi manajemen telah dapat menjadi
pencatat skor yang baik.

c. Penyedia informasi untuk pemecah masalah (problem
solving)

Tahap perkembangan ini merupakan akibat lebih lanjut
dari status perkembangan yang sebelumnya telah dicapai,
yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian.
Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang
dihasilkan oleh akuntan manajemen, maka mereka akan
selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan
pemecahan masalah yang akan mereka lakukan.

2. Peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi
Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan,

persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan.
Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian
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dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan selalu
menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung
ketidakpastian, dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif
tindakan diantara sekian banyak alternatif yang tersedia. Oleh karena
itu, pengambilan keputusan selalu berusaha mengumpulkan informasi
untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih
alternatif tindakan tersebut.

Disamping uraian mengenai garis besar pentingnya akuntansi
manajemen dalam suatu proses bisnis diatas, peran akuntan
manajemen sebagai “pelaksana” sistem akuntansi manajemen juga
tidak kalah penting, serta merupakan peran pendukung dalam suatu
organisasi. Mereka membantu orang-orang yang bertanggungjawab
dalam pelaksanaan tujuan dasar organisasi (Hansen, 2009:20).Posisi
yang bertanggungjawab langsung pada tujuan dasar organisasi disebut
sebagai posisi lini (line position) dan posisi yang sifatnya mendukung
dan tidak bertanggungjawab secara langsung terhadap tujuan dasar
organisasi disebut sebagai posisi staf (staff position).

Akuntan manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi,
mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan,
menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang
digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar
organisasi.Akuntan manajemen berfungsi sebagai anggota staf dari
organisasi dan bertanggung jawab menyediakan informasi.

Semua praktik akuntansi manajemen dikembangkan untuk
membantu manajer memaksimumkan laba.Secara tradisional, kinerja
ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama. Oleh karenanya,
manajer dan akuntan manajemen seharusnya tidak terlalu berfokus
pada laba yang akan mengakibatkan mereka membangun suatu
keyakinan bahwa satu-satunya tujuan bisnis adalah memaksimumkan
kekayaan bersih. Tujuan memaksimumkan laba harus dibatasi dengan
persyaratan bahwa laba dicapai dengan cara-cara yang legal dan etis,
sesuai dengan kode etik perusahaan atau standar etika tertentu.
Efeknya, timbulah beberapa sertifikasi khusus yang ditujukan bagi
akuntan manajemen, antara lain :

1. CMA (Certificate in Management Accounting ) adalah sertifikasi
yang didesain untuk memenuhi kebutuhan khusus para
akuntan manajemen. Salah satu tujuan CMA adalah membuat
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akuntansi manajemen menjadi disiplin ilmu yang diakui,
profesional, dan terpisah dari profesi akuntan publik.

2. CPA (Certificate in Public Accounting ), utamanya ditujukkan
bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik tetapi
banyak akuntan manajemen yang memilikinya karena
sertifikat ini sangat diakui .

3. CIA (Certificate in Internal Auditing ) Adalah sertifikasi bagi
auditor internal dan didesain untuk memiliki kompetensi
teknis yang memadai.

B. SEJARAH AKUNTANSI MANAJEMEN
Akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang

dikembangkan di USA mulai akhir abad ke 19 dan permulaan abad
20. Pada tahap awal perkembangannya (sampai dengan tahun 1914),
akuntansi manajemen berorientasi pada penentuan cost produk
dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan
penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan
strategik bagi pemimpin perusahaan dan pemakai intern lainnya.

Mulai tahun 1925, dengan dikembangkannya pasar modal di
USA, hampir semua usaha akuntansi manajemen untuk menghasilkan
informasi bagi pemakai intern kemudian dihentikan dan digantikan
dengan penentuan cost sediaan (inventory costing). Perubahan orientasi
akuntansi manajemen dari penyediaan informasi bagi pemakai intern
(untuk kepentingan pengambilan keputusan strategik) ke penyediaan
informasi keuangan bagi pihak luar perusahaan berlangsung terus
sampai awal tahun 90-an.

Pelaporan keuangan kepada pihak luar menjadi pendorong
utama dalam perancangan sistem akuntansi biaya sejak pasar modal
dikembangkkan di USA.Manajer perusahaan bersedia untuk
menerima informasi biaya rata-rata produk yang kasar.Kenyataannya
pada saat itu, informasi biaya produk secara individual yang lebih rinci
dan teliti tidak diperlukan. Selama perusahaan memiliki produk yang
homogen, yang mengkonsumsi sumber daya dengan proporsi yang
sama, informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi biaya yang
lebih berorientasi ke penyediaan informasi keuangan bagi pemakai
luar adalah cukup baik dan memadai. Bagi kebanyakan perusahaan,
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biaya untuk menjalankan sistem akuntansi biaya lebih rinci,
kenyataannya melebihi manfaat yang diperoleh.

Dalam tahun 1950-an dan 1960-an, telah dilakukan beberapa
usaha untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya
konvensional untuk kepentingan manajemen. Usaha untuk
memperbaiki akuntansi biaya pada saat itu, pada hakikatnya hanya
terpusat pada bagaimana membuat informasi akuntansi keuangan
lebih bermanfaat bagi pemakai luar, dan tidak ditujukan untuk
menghasilkan informasi akuntansi yang khusus diperuntukan bagi
kepentingan manajemen.

Pada tahun 1980-an dan 1990-an, praktik-praktik akuntansi
manajemen tradisional yang sudah tidak mampu lagi melayani
kebutuhan manajerial, banyak ditemukan. Beberapa pihak
menyatakan sistem akuntansi manajemen yang ada sudah usang dan
tidak berguna karena perkembangan lingkungan ekonomi yang
berkembang pesat, sehingga dibutuhkan pengembangan praktik-
praktik informasi akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan.

Pada tahun-tahun terakhir ini, lingkungan bisnis yang
diwarnai dengan persaingan tingkat dunia yang tajam telah mengubah
sifat ekonomi USA, dan telah menimbulkan respon dari banyak
perusahaan manufaktur di USA, yang secara dramatis mengubah cara
perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan bisnis mereka. Dengan
perubahan ini, sistem akuntansi manajemen tradisional tidak berlaku
lagi.Oleh karena itu, sistem akuntansi manajemen yang baru,
kemudian muncul.Trend yang menyebabkan perubahan akuntansi
manajemen, adalah :
1. Kemajuan teknologi informasi

Dengan teknologi informasi pada tingkat perkembangannya
sekarang, manajemen mampu memproduksi produk yang tidak
terbayangkan sebelumnya, dan dengan mudah dapat memperoleh
informasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis mereka.
Dilain pihak, akuntan manajemen mampu melakukan rekayasa
informasi yang sebelumnya tidak mungkin dilaksanakan dengan
cara manual.

2. Implementasi just-in time (JIT) manufacturing
Melalui implementasi filosofi ini, perusahaan hanya

memproduksi atas dasar permintaan,tanpa memanfaatkan
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tersedianya sediaan dan tanpa menanggung biaya sediaan. Setiap
operasi hanya memproduksi untuk memenuhi permintaan dari
operasi berikutnya.Oleh karena itu, JIT merupakan usaha untuk
mengurangi waktu penyimpanan, serta mempunyai dampak
signifikan terhadap tingkat sediaan, tata letak pabrik dan
penyediaan jasa pendukung.

3. Meningkatnya tuntutan mutu
JIT manufacturing menuntut ketepatan waktu produksi dan

penyerahan produk akhir kepada customer maupun produk antara
dari satu tahap produksi ke tahap produksi berikutnya.Untuk
menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi mutu yang
dijanjikan kepada customer dibutuhkan pengendalian menyeluruh
atau Total Quality Control (TQC). TQC merupakan konsep
pengendalian yang meletakan tanggung jawab pengendalian
dipundak setiap karyawan yang terlibat dalam proses pembuatan
produk, sejak desain sampai proses produksi, sampai produk
mencapai pembeli.

4. Meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk, serta
semakin pendeknya daur hidup produk

Banyak perusahaan yang memproduksi berbagai macam
kelompok produk yang masing-masing produk mengkonsumsi
sumber daya dengan tingkat yang sangat berbeda satu sama lain,
sehingga pembebanan biaya overhead pabrik tidak mencerminkan
keterserapan produk tersebut. Pemanfaatan komputer untuk
memudahkan desain dan pengetesan hasil desain produk
menyebabkan inovasi produk sangat pesat, sehingga daur hidup
produk (product life cycle) menjadi semakin pendek.

5. Diperkenalkannya computer-integrated manufacturing
(CIM)

Dengan digunakannya CIM dalam pabrik, perusahaan
mampu memproduksi produk berdasarkan order, bukan atas dasar
prakiraan. CIM mampu memperpendek lead time dan mengurangi
sediaan secara besar-besaran. CIM juga mengurangi secara
signifikan penggunaan sumber daya manusia dalam proses
pengolahan produk.

Lingkungan ekonomi telah mensyaratkan pengembangan
praktik-praktik akuntansi manajemen yang inovatif dan
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relevan.Konsekuensinya, sistem akuntansi manajemen
berdasarkan aktivitas (Activity-Based Management) banyak
dikembangkan dan diimplementasikan oleh organisasi dengan
fokus yang telah diperluas agar memungkinkan melayani
kebutuhan pelanggan dan mengelola rantai nilai
perusahaan.Penekanan waktu, kualitas dan efisiensi untuk
mengamankan dan mempertahankan keunggulan bersaing perlu
dilakukan.Sebagai tambahan, manajer harus memutuskan posisi
strategis perusahaan.Posisi yang dipilih dapat mempengaruhi sifat
sistem informasi akuntansi manajemen.

Manajemen berdasarkan aktivitas (Activity-Based Management)
adalah respon yang inovatif terhadap kebutuhan atas informasi
akuntansi manajemen yang lebih akurat dan relevan. Manajemen
berdasarkan aktivitas menekankan pada perhitungan biaya
berdasarkan aktivitas (activity based costing - ABC). Perhitungan
biaya berdasarkan aktivitas dapat meningkatkan keakuratan
pengalokasian biaya, yaitu pertama-tama dengan menelusuri biaya
berbagai aktivitas, kemudian produk atau pelanggan yang
menggunakan berbagai aktivitas tersebut (Hansen, 2009:13).

C. TUJUAN AKUNTANSI MANAJEMEN
Mulyadi (2001:16) mengemukakan secara ringkas konsep dan

kegunaan setiap tipe informasi akuntansi manajemen dalam
bentuk tabel, antara lain :

Tipe Informasi
Akuntansi Manajemen
(Aktiva, Pendapatan,

dan atau Biaya)

Manfaat

Informasi Masa
Lalu

Informasi Masa
yang Akan

Datang
Informasi akuntansi
penuh
(full accounting information)

Pelaporan
informasi
keuangan
Analisis
kemampuan
menghasilkan
laba

 Penyusunan
program

 Penentuan harga
jual normal

 Penentuan harga
transfer

 Penentuan harga
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 Jawaban atas
pertanyaan
“berapa biaya
yang telah
dikeluarkan
untuk sesuatu?”

Penentuan harga 
jual dalam cost-type
contract

jual dalam
perusahaan yang

diatur dengan
peraturan

pemerintah

Informasi akuntansi
diferensial (differential
accounting information)

-

Pengambilan
keputusan
pemilihan
alternatif, baik
jangka pendek
maupun jangka
panjang

Informasi akuntansi
pertanggungjawaban
(responsibility accounting
information)

 Penilaian kinerja
manajer

 Pemotivasian
manajer

Penyusunan
anggaran

1. Informasi Akuntansi Penuh (full accounting
information)
Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa

lalu maupun informasi masa yang akan datang. Informasi ini
mencakup informasi aktiva, pendapatan, dan atau biaya.
Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang lalu
bermanfaat untuk : pelaporan informasi keuangan kepada
manajemen puncak dan pihak luar perusahaan, analisis
kemampuan untuk menghasilkan laba, untuk mengetahui berapa
biaya untuk mengeluarkan sesuatu dan penentuan harga jual
dalam cost-type contract. Informasi akuntansi penuh yang berisi
informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk : penyusunan
program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer
dan penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan
pemerintah.
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2. Informasi Akuntansi Diferensial (differential
accounting information)
Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran

perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif
tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lain.
Informasi akuntansi ini mempunyai dua unsur pokok, yakni :
merupakan informasi masa yang akan datang dan berbeda
diantara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan.
Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan
keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik
diantara alternatif yang tersedia. Karena pengambilan keputusan
selalu menyangkut masa depan, maka informasi akuntansi yang
relevan adalah informasi masa yang akan datang pula.
3. Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban

(responsibility accounting information)
Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan

informasi aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang dihubungkan
dengan manajer yang bertanggungjawan atas pusat pertanggung
jawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban
merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian
manajemen karena informasi tersebut menekankan hubungan
antara informasi keuangan dengan manajer yang
bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
Dengan demikian informasi akuntansi pertanggungjawaban
merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer dan
sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan
rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-
masing.

D. ARAH AKUNTANSI MANAJEMEN
Akuntansi manajemen harus menyediakan informasi yang

memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai bagi
pelanggan, manajemen kualitas total, dan persaingan berdasarkan
waktu. Hal ini menandakan bahwa informasi tentang aktivitas
rantai nilai dan pengorbanan pelaanggan (seperti biaya pasca
pembelian) harus dikumpulkan dan tersedia. Khususnya
manajemen berdasarkan aktivitas adalah respons yang inovatif
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terhadap kebutuhan atas informasi akuntansi manajemen yang
lebih akurat dan relevan. Sebagai tambahan, manajer harus
memutuskan posisi strategis perusahaan. Satu dari dua posisi
biasanya dipilih, yaitu kepemimpinan biaya atau diferensiasi
produk. Karena posisi yang dipilih nantinya, dapat
mempengaruhi sifat dari system informasi akuntansi manajemen.

E. KAJI ULANG
1. Sebutkan dua system utama informasi akuntansi pada suatu

organisasi dan jelaskan perbedaan kedua system tersebut !
Jawab: Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi
memiliki dua subsistem utama, yaitu system akuntansi
manajemen dan system akuntansi keuangan. Kedua system
akuntansi tersebut berbeda tujuan, sifat masukan dan jenis
proses yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi
keluaran. Adapun system informasi akuntansi keuangan
digunakan bagi pihak eksternal, sedangkan system informas
iakuntans imanajemen digunakan bagi pihak internal.

2. Sebutkan jenis-jenis organisasi yang tergolong dalam system
informasi akuntans imanajemen!

Jawab:Jenis-jenis organisasi system informasi
akuntansi manajemen yaitu :

a. Jasahukum
b. Manufaktur
c. Perawatankesehatan
d. Jasawisata
e. Organisasi yang mencarilaba
f. Nirlaba

3. Jelaskan definisi dari pengambilan keputusan strategis!
Jawab: Pengambilan keputusan strategis (strategic

decision making) yang didefinisikan sebagai proses memilih
di antara berbagai alternative strategi yang paling masuk akal
dalam memberikan jaminan pertumbuhan dan kelangsungan
hidup jangka panjang bagi perusahaan.

4. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis sertifikasi yang tersedia bagi
akuntan manajemen!
Jawab:



12

a. CMA (Certified Management Accountant) adalah
sertitfikasi yang didesain secara khusus untuk akuntan
management.

b. CPA (Certified Public Accountant) adalah sertifikasi
yang ditujukan bagimereka yang berpraktik sebagai
akuntan public

c. CIA (Certified Internal Accountant) adalah sertifikat bagi
auditor internal dan banyak di hormati.

5. Jelaskan secara singkat sejarah akuntansi manajemen!
Jawab: Sebagian besar prosedur perhitungan biaya produk
dan akuntansi internal yang digunakan saat ini dikembangkan
antar tahun 1880 dan 1925. Pada tahun 1925, penekanan
prosedur akuntansi manajemen berubah menjadi perhitungan
biaya persediaan yang berawal dari penekanan pada
pelaporan untuk pihak eksternal. Pada tahun 1950-an dan
1960-an, beberapa usaha dilakukan untuk meningkatkan
kegunaan manajerial dari system biaya tradisional. Pada tahun
belakangan ini, terdapat usaha yang signifikan untuk
mengubah sifat dan praktik akuntansi manajemen secarara
dikal, sebagian besar sebagai respons terhadap perubahan
dramatis dalam lingkungan persaingan.

6. Jelaskan peran akuntansi manajemen dalam organisasi!
Jawab: Akuntansi manajemen bertanggungjawab
mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis,
menyiapkan, menginterpretasikan dan mengomunikasikan
informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai
tujuan dasar organisasi. Akuntan manajemen perlu sensitive
terhadap kebutuhan informasi para manajer. Akuntan
manajemen berfungsi sebagai anggota staf dari organisasi dan
bertanggungjawab menyediakan informasi. Mereka biasa
terlibat secara dekat dalam proses manajemen sebagai
anggota penting dari tim manajemen.
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BAB 2
KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI

MANAJEMEN
A. BIAYA

Informasi yang akurat mengenai biaya produk maupun jasa
merupakan hal yang penting dalam setiap tahap fungsi manajemen,
yaitu manajemen strategik, perencanaan dan pengambilan keputusan,
pengendalian manajemen dan pengendalian operasional, dan
pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu konsep mengenai biaya
harus benar-benar dipahami.
1. Pengertian Biaya

Dalam mendefinisikan tentang konsep biaya sangat penting,
karena dalam ilmu akuntansi terdapat dua istilah biaya, yaitu biaya
sebagai cost dan expense. Tentu saja kedua istilah tersebut
mempunyai pengertian yang berbeda

Dalam buku “Activity Based Cost Sistem : Sistem Informasi
Biaya Untuk Pengurangan Biaya” definisi Biaya adalah:

“Biaya (cost) adalah kas atau nilai setra kas yang dikorbankan
untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan akan
membawa manfaat sekarang atau di masa depan bagi
organisasi.”(Mulyadi, 2003:4)
Dalam buku yang sama, biaya sebagai expense didefinisikan
sebagai berikut:
“Biaya (expense) adalah kas sumber daya yang telah atau akan
dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. (Mulyadi,
2003:4).
Sedangkan dalam buku “Akuntansi Manajemen”
mengemukakan pengertian biaya sebagai berikut :
“Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan
untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan
mamfaat pada saat ini atau dimasa yang mendatang bagi
organisasi”. (Henry Simamora 1999 : 01)

Sedangkan dalam buku “Akuntansi Manajemen”,
mengemukakan pengertian biaya sebagai berikut :



14

“Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan
untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan
memberi manfaat saat ini atau dimasa datang bagi
organisasi”. (Hansen & Mowen,1999 : 36)

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa biaya adalah sebagai sumber daya yang di
ukur dengan uang yang digunakan untuk mencapai tujuan
tertentu dan biaya juga merupakan kas sumber daya yang
dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa dan untuk
mendapatkan manfaat sekarang atau dimasa yang akan
datang

Untuk menghasilkan manfaat saat ini dan di masa
depan, maka manajemen perusahaan harus merencanakan
dan mengendalikan dengan baik penentuan biaya karena
informasi biaya memberikan rerangka berpikir untuk
mengelola masukan agar nilai masukan yang dikorbankan
lebih rendah dari nilai keluaran yang diperoleh oleh
perusahaan. Dari itu dapat diketahui bagaimana biaya dan
kecenderungannya. Dengan memahami biaya berarti telah
mengetahui berapa biaya yang harus dikorbankan untuk
membuat suatu produk.
Dari berbagai macam definisi cost dan expense diatas umumya

mempunyai kesamaan makna, yaitu:
1. Cost merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang

diukur dalam satuan uang yang terjadi atau secara potensial
akan terjadi dan pengorbanan tersebut untuk tujuan
tetentu.

2. Expense merupakan cost dari orang dan jasa telah menjadi
beban (expired) karena berlalunya waktu baik secara
langsung maupun tidak langsung terkait dalam proses
untuk memperoleh pendapatan.
Agar biaya dapat dibebankan dengan mudah dan akurat,

maka perlu adanya penelusuran biaya yaitu pembebanan
aktual dari biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran
yang dapat diamati pada konsumsi sumber daya oleh objek
biaya. dalam bukunya “Akuntansi Manajemen”,
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mengemukakan bahwa penelusuran biaya ke objek biaya
dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara berikut ini :
1. Penelusuran Langsung.
2. Penelusuran Penggerak”.(Don R.Hansen dan Maryanne

M.Mowen 1999 : 38-39)
Adapun penjelasan dari kutipan tersebut di atas adalah

sebagai berikut :
1. Penelusuran langsung.

Adalah suatu proses pengidentifikasian dan
pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan secara
fisik dengan suatu objek. Penelusuran langsung paling sering
dicapai melalui pengamatan secara fisik. Sebagai contoh,
asumsikan objek biaya adalah sebuah pakaian, produk
menggunakan bahan dan tenaga kerja, dalam hal ini mudah
mengamati berapa meter kain yang dipakai dan bagian
lainnya yang digunakan oleh produk, dan jumlah jam tenaga
kerja yang diperlukan untuk memproduksi pakaian.
Penggunaan bahan dan tenaga kerja dapat di observasi secara
fisik,maka dari itu pembebanan biayanya dapat dibebankan
langsung ke objek biaya. Akan tetapi tidak semua biaya bisa
dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan
penelusuran langsung, karena seringkali tidak mungkin atau
tidak mudah mengamati secara fisik berapa jumlah pasti
sumber daya yang sedang dikonsumsi oleh objek biaya.

2. Penelusuran penggerak.
Adalah suatu pendekatan yang menggunakan dalil

sebab akibat untuk mengidentifikasikan berbagai faktor
(penggerak) yang dapat diamati dan yang mengukur
konsumsi sumber daya objek biaya. Penggerak (driver) adalah
faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan sumber
daya, penggunaan aktivitas biaya dan pendapatan.
Penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak untuk
membebankan biaya ke objek biaya. Walaupun tidak seakurat
penelusuran langsung, jika hubungan sebab akibat,
keakuratan yang tinggi dapat diharapkan. Penelusuran
penggerak menggunakan dua jenis penggerak dalam
menelusuri biaya ke objek biaya yaitu penggerak sumber daya
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dan penggerak aktivitas. Penggerak sumber daya mengukur
permintaan sumber daya atau aktivitas dan digunakan untuk
membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, sedangkan
penggerak aktivitas mengukur permintaan aktivitas oleh
objek biaya dan digunakan untuk membebankan biaya
aktivitas ke objek biaya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
biaya adalah setiap item yang dibiayai, yang diukur dan
dibebankan, dimana proses pembebanan biaya tersebut harus
dilakukan secara akurat yang keakuratannya dapat ditelusuri
melalui penelusuran biaya. Karena Penelusuran biaya menentukan
seberapa objektif,dapat diandalkan, dan berartinya ukuran biaya
yang dihasilakan, dan seberapa yakinnya pengambilan keputusan
dalam memahami dan mengandalkan ukuran biaya sebagai dasar
untuk membuat prediksi dan pengambilan keputusan sehingga
pembebanan biaya yang tepat dapat tercapai dan menghasilkan
penghematan serta keputusan yang benar dan evaluasi yang baik.

2. Klasifikasi Biaya
Pengklasifikasian Biaya penting artinya untuk memberikan

informasi mengenai biaya yang lebih ringkas dan sitematis atas
keseluruhan elemen biaya yang ada yang digolongkan ke dalam
golongan-golongan tertentu.

Dalam buku “Akuntansi Biaya” biaya dapat digolongkan menjadi
1. Objek pengeluaran
2. Fungsi pokok dalam perusahaan
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan volume kegiatan
5. Jangka waktu manfaatnya. (Mulayadi 2000,14)

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah
1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran

Dalam cara penggolongan ini, maka 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”. Contoh penggolongan biaya atas dasar
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obyek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai
berikut : biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya
soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, biaya
zat warna

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam 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, merupakan biaya-biaya yang terjadi
untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang
siap dijual.

b. Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi
untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk.

c. Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-
biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan
pemasaran.

3. Penggolongan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen.
Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya
dapat dikelompokkan menjadi dua golongan :

1. Biaya langsung (direct cost).
Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu- satunya adalah karena adanya sesuatu
yang dibiayai.

2. Biaya tidak langsung (indirect cost).
Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak
hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.

3. Penggolongan prilaku biaya dalam hubunganya
dengan volume kegiatan

Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan,
biaya dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu :
1. Biaya Variabel.

Biaya Variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah
sebanding dengan perubahan volume kegiatan
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2. Biaya Semi variabel.
Biaya Semi variabel adalah biaya yang berubah tidak
sebanding dengan perubahan volume kegiatan.

3. Biaya Semi fixed.
Biaya Semi fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat
volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah
yang konstan pada volume produksi.

4. Biaya Tetap.
Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam
kisar volume kegiatan tertentu.

4. Penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya.
Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi

menjadi dua yaitu :
a. Pegeluaran Modal (Capital Expenditures).

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat
dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi
adalah salah satu tahun kalender).

b. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure).
Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya
pengeluaran tersebut.

B. HARGA POKOK PRODUKSI
Untuk membentuk suatu harga pokok produksi

dibutuhkan berbagai informasi mengenai biaya-biaya yang terjadi
selama proses produksi karena biaya produksi akan membentuk
harga pokok produksi. Dalam pembuatan produk terdapat dua
kelompok biaya yaitu, biaya produksi dan biaya nonproduksi.
Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam
pengolahan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non
produksi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non produksi,
seperti kegiatan pemasaran, dan kegiatan administrasi umum.

Dan biaya-biaya yang dapat membentuk harga pokok
produksi adalah Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja dan
Biaya Overhead Pabrik.
Manfaat harga pokok produksi
a. Menentukan harga jual
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b. Memantau realisasi biaya produksi
c. Menghitung laba atau rugi periodik
d. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan

produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.
1. Pengertian Harga pokok produksi

Beberapa penulis memberikan pengertian yang berbeda
tentang harga pokok produksi. Menurut buku “Akuntansi Biaya
Perhitungan Harga Pokok Produksi”, pengertian harga pokok
produksi adalah sebagai berikut:

“Harga pokok produksi adalah biaya produksi yang dianggap
melekat kepada unit produknya disebut harga pokok
produksi. Harga pokok perunit merupakan hasil bagi dari
total biaya produksi dengan jumlah unit produk yang
dihasilkan dalam satu periode proses produksi. Harga pokok
merupakan unit pengukur yang seragam dan bersifat
universal karena dinyatakan untuk setiap satuam output yang
dihasilkan oleh perusahaan dari waktu ke waktu. (Harnanto,
1999 :204)

Sedangkan dalam buku “Akuntansi Manajemen”
memberikan pengertian yang berbeda tentang harga pokok
produksi yaitu:
“Harga pokok produksi adalah aktiva atau jasa yang
dikorbankan atau diserahkan dalam proses produksi yang
meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya
overhead pbrik yang membentuk harga pokok
produksi”(Supriyono, 1999 : 11)
Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan

bahwa harga pokok produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk
memproduksi suatu produk pada waktu tertentu yang terdiri dari
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead
pabrik

2. Metode Penentuan Harga Pokok Produksi

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara
memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok
produksi. Menurut buku “Akuntansi Biaya”, dalam
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memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam harga pokok
produksi terdapat dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan full costing

2. Pendekatan variable costing”. (Mulyadi, 2000 : 18)

Adapun penjelasan dari kutipan tersebut di atas adalah
sebagai berikut :

1. Pendekatan Full Costing

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok
produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi
ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan
baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik,
baik yang berperilaku variabel maupun tetap.

Harga pokok produk yang dihitung dengan
pendekatan full costing terdiri dari unsur harga pokok produksi
(biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya
overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap)
ditambah dengan biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya
administrasi dan umum).

2. Pendekatan Variable costing

Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok
produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang
berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang
terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung,
dan biaya overhead pabrik.

Harga pokok produk yang dihitung dengan
pendekatan variable costing terdiri dari unsur harga pokok
produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya overhead pabrik variabel) ditambah
dengan biaya non produksi variabel (biaya pemasaran
variabel dan biaya administrasi dan umum variabel) dan biaya
tetap (biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap,
biaya administrasi dan umum tetap).
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Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
dalam pendekatan full costing metode penentuan harga pokok
produksi melibatkan semua unsur biaya produksi ke dalam
harga pokok produksi, sedangkan pada pendekatan variabel
costing, metode penentuan harga pokok produksi hanya
memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel
ke dalam harga pokok produksi.

3. Biaya Overhead
Biaya Overhead adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam

proses produksi tapi tidak berhubungan langsung dengan proses
produksi tersebut atau biasa disebut dengan biaya tidak langsung.
a. Pengertian Biaya Overhead

Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya tidak
langsung dalam sebuah proses produksi dan biaya overhead
pabrik umumnya dikonsumsi oleh lebih dari satu departemen

Dalam buku “Akuntansi Biaya” pengertian biaya
overhead dinyatakan sebagai berikut :
“Biaya overhead adalah biaya produksi selain biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja langsung yang elemennya dapat
digolongkan ke dalam: 1. Biaya bahan penolong, 2. Biaya
reparasi dan pemeliharaan, 3. Biaya tenaga kerja tidak
langsung, 4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian
terhadap aktiva tetap, 5. Biaya yang timbul akibat berlalunya
waktu dan 6. Biaya overhead lain.” (Mulyadi :
2000,207)

Sedangkan dalam buku “Cost Accounting“ pengertian
biaya overhead adalah sebagai berikut:
“Factory overhead is generally defined as indirect materials, indirect
labour and all other factory cost that can not be conveniently identified
product, or final cost objectives”. (Hammer, Carter and Usry :
2000,21)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya tidak langsung yang
tidak berhubungan dengan proses produksi.

Biaya overhead pabrik tidak dapat diidentifikasikan
secara langsung pada produk yang menggunakanya atau
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mengkonsumsinya. Ini berbeda dengan biaya produksi
langsung yang dapat diidentifikasikan secara langsung kepada
produk yang mengkonsumsinya. Biaya overhead pabrik
umumnya dikonsumsi oleh lebih dari satu departemen
produksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur
distribusi biaya untuk membebankan biaya overhead pabrik
ini kepada tiap-tiap departemen atau produk yang
mengkonsumsinya.

b. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik
Penggolongan Biaya Overhead Pabrik dalam buku

“Akuntansi Biaya” ada tiga cara penggolongan :
1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut siafatnya
2. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut prilakunya

dalam hubunganya dengan perubahan volume kegiatan,
3. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut

hubungannya dengan departemen. (Mulyadi : 2000,207 )
Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah:

1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya
Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan
biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan
baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi
yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokan
menjadi beberapa golongan berikut ini :
a. Biaya bahan penolong, bahan penolong adalah bahan

yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang
meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya
relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok
produksi tersebut.

b. Biaya reparasi dan pemeliharan, adalah biaya yang berupa
biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai dan harga
perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk
keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen,
perumahan, bangunan pabrik mesin-mesin dan
equipment serta aktiva tetap lain yang digunakan untuk
keperluan pabrik

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung, adalah tenaga kerja
pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara



23

langsung kepada produk atau pesanan tertentu biaya
tenaga kerja tidak langsung terdiri dari: upah, tunjangan
dan biaya kesehjateraan yaang dikeluarkan untuk tenaga
kerja tidak langsung tersebut.

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap
aktiva tetap, biaya-biaya yang termasuk kedalam
kelompok ini adalah biaya-biaya depresiasi emplesemen
pabrik, bangunan pabrik dan equipment, perkakas
laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang
digunakan di pabrik.

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, biaya-
biaya yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain
adalah biaya asuransi gedung dan emplasemen asuransi
mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi
kecelekaan karyawan dan biaya amortisasi kerugian trial-
run.

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung
memerlukan pengeluaran uang tunai, biaya overhead
pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain
adalah: biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar
perushaan, biaya listrik, dan sebagainya.

2. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya
dalam hubunganya dengan perubahan volume kegiatan,

Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead
pabrik dalam hubunganya dengan perubahan volume
kegiatan, biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi tiga
golongan: Biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik
variabel dan biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya
overhead pabrik variabel adalah adalah biaya overhead pabrik
yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik
yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan
tertentu. Biaya overhead pabrik semi variabel adalah: Biaya
overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan
perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif
biaya overhead pabrik dan untuk pengendalian biaya, biaya
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overhead pabrik yang bersifat semi variabel dipecah menjadi
dua unsur: biaya tetap dan biaya variabel.

3. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya
dengan departemen.

Ditinjau dari hubunganya dengan departemen-
departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik
dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu: Biaya
overhead langsung departemen yaitu biaya overhead yang
terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya
dinikmati oleh departemen tersebut dan Biaya overhead tidak
langsung departemen yaitu biaya overhead pabrik yang
manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen.

c. Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik
Dalam buku “Akuntansi Biaya”, langkah-langkah

penentuan biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut :
1. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik.

Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik
harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai
sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada tiga
macam kapasitas yang dipakai sebagai dasar pembuatan
anggaran overhead pabrik: kapasitas praktis, kapasitas
normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan.

2. Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada
produk.
Setelah anggaran overhead pabrik disusun langkah
selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk
membebankan secara adil biaya overhead pabrik terhadap
produk. Ada berbagai macam yang dipakai untuk
membebankan biaya overhead pabrik diantaranya adalah:
a. Satuan produk
b. Biaya bahan baku
c. Biaya tenaga kerja langsung
d. Jam tenaga kerja langsung
e. Jam mesin

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih
dasar pembebanan yang dipakai adalah:
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a. Harus diperhatikan jenis overhead pabrik yang
dominan jumlahnya dalam departemen produksi.

b. Harus diperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik
yang dominan tersebut dan eratnya hubungan sifat-
sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan
dipakai.

3. Menghitung biaya overhead pabrik
Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode
anggaran ditentukan, dan anggaran biaya overhead pabrik
telah disusun serta dasar pembebanannya telah dipilih dan
diperkirakan maka langkah terakhir adalah menghitung
tarif biaya overhead pabrik dengan rumus sebagai berikut :

Biaya overhead pabrik yang dianggarkan = Tarif BOP
Taksiran dasar pembebanan

3. Biaya Bahan Baku
Biaya produksi berhubungan dengan biaya bahan, biaya

tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku
mengacu pada biaya bahan langsung. Bahan adalah bahan mentah
yang diolah menjadi barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja
dan fasilitas. Bahan ini dapat berupa bahan baku dan bahan
lainya, baik bahan penolong atau bahan lainya.
1. Pengertian Bahan Baku

Bahan baku merupakan salah satu faktor penentu
pembentukan harga pokok produksi.
Dalam buku “Akuntansi Biaya” mendefinisikan bahan baku
adalah sebagai berikut:
“Bahan baku adalah bahan yang identitasnya dapat dilacak
pada barang jadi, seperti kertas adalah plup, bahan baku
semen adalah batu batu dan kapur, Bahan baku adalah suatu
proses kemungkinan barang jadi bagi perusahaan lain”.
(Sunarto:2003,22)

Dalam buku Akuntansi Biaya” bahan baku juga
didefinisikan sebagai berikut :
“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian
menyeluruh produk jadi” Mulyadi (2000,925)
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Dari pengertian diatas maka bahan baku merupakan
faktor utama untuk memproduksi suatu barang suatu proses
produksi tidak akan berjalan apabila tidak ada bahan baku.

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung
Biaya tenaga kerja merupakan biaya konversi, disamping

biaya overhead pabrik, yang merupkan salah satu biaya untuk
mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya tenaga
kerja untuk produksi dibagi menjadi dua yaitu Biaya Tenaga
Kerja Langsung dan Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung.
Biaya tenaga kerja langsung adalah kompensasi yang
dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja
yang secara langsung bekerja dalam pengolahan barang.
Sedangkan Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah
kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja tidak
langsung yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik tetapi tidak
melakukan pekerjaan pengolahan secara langsung.

3. Pengertian Biaya Tenaga Kerja Langsung Langsung
Biaya tenaga kerja merupakan biaya konversi, disamping

biaya overhead pabrik, yang merupkan salah satu biaya untuk
mengubah bahan baku menjadi produk jadi.

Dalam buku “Akuntansi Biaya” mendefinisikan Biaya
Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:
“Biaya Tenaga Kerja adalah harga yang dibayarkan untuk
pemakaian sumber daya manusia.” (Sunarto 2003,30)

Dalam buku “Akuntansi Biaya” juga mendefinisikan
Biaya Tenaga Kerja sebagai berikut:
“Biaya Tenaga Kerja adalah harga yang dibebankan untuk
penggunaan tenaga kerja manusia tersebut.”(Mulyadi
2000,343)

Jadi biaya tenaga kerja langsung adalah harga yang harus
dibayarkan atau dibebankan terhadap penggunaan sumber
tenaga kerja manusia dalam proses produksi.

4. Penggolongan Biaya Tenaga Kerja Langsung
Dalam perusahaan manufaktur penggolongan kegiatan tenaga
kerja dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi

perusahaan. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan
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biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok
produk dari biaya tenaga kerja nonpabrik, yang bukan
merupakan unsur harga pokok produksi, melainkan
merupakan unsur biaya usaha. Dengan demikian
penggolongan biaya tenaga kerja menurut fungsi pokok
dalam organisasi atau perusahaan manufaktur adalah:

2. Penggolongan menurut kegiatan departemen dalam
perusahaan. Penggolongan semacam ini dilakukan untuk
lebih memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga
kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk
dalam perusahaan .

3. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu
departemen tenaga kerja dapat digolngkan menurut sifat
pekerjaanya.

4. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk.
Dalam hubunganya dengan produk tenag kerja dibagi
menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak
langsung.

C. SISTEM BIAYA KONVESIONAL
Sistem biaya konvesional memiliki dua fungsi sederhana, yaitu

pengukuran kinerja bulanan dan fungsi pembebanan biaya.
Fungsi pengukuran kinerja bulanan ini dilaksanakan melalui
sistem pelaporan bulanan dalam bentuk perbandingan antara
realisasi versus anggaran biaya.

Fungsi kedua dari sistem biaya konvesional adalah fungsi
pembebanan biaya (cost assignment). Pembebanan merupakan istilah
yang memberikan kesan arbitrarisness, tidak menunjukan hubungan
klausal antara biaya dengan objek yang menyebabkan biaya
tersebut.
1. Dasar Alokasi Biaya Overhead Pabrik Sistem Konvesional

Dalam Akuntansi konvesional, semua biaya produksi
dibebankan keproduk, bahkan biaya produksi yang tidak
disebabkan oleh produk. Dasar alokasi biaya overhead pabrik
sistem konvesional dialokasikan dengan menggunakan dua cara,
yaitu dengan tarif overhead tunggal dan tarif overhead
departemental.
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a. Tarif Overhead Tunggal (Plandwide Overhead Rate)
Tarif overhead tunggal digunakan untuk perusahaan

secara keseluruhan dan biasanya basis yang digunakan adalah
jam mesin atau jam kerja langsung. Pendekatan yang
sederhana ini sebenarnya dapat mendistorsi biaya produksi
per unit pada saat akan digunakan sebagai pembuatan
keputusan.

Pada saat sistem biaya dikembangkan pada tahun
1800-an, tenaga kerja langsung adalah komponen terbesar
dari biaya produk dibandingkan dengan kondisi saat ini. Data
yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung, telah terseedia
dan dapat digunakan serta manajer percaya bahwa ada
korelasi positif antara biaya tenaga kerja langsung dengan
biaya overhead. Konsekuensinya, tenaga kerja langsung
sangat sesuai untuk digunakan sebagai basis alokasi overhead.

Meskipun demikian, tarif overhead tunggal
berdasarkan tenaga kerja langsung tidak memuaskan lagi.
Pertama, dalam beberapa perusahaan-perusahaan, tenaga
kerja langsung tidak lagi memiliki korelasi yang tinggi dengan
biaya overhead. Kedua, karena aktivitas yang berkaitan
dengan overhead sangat bervariasi, tarif tunggal berdasarkan
tenaga kerja langsung tidak mampu lagi mencerminkan
kondisi yang sesungguhnya.

Dilihat dari perkembangannya, tenaga kerja langsung
dan biaya overhead berkebalikan arah. Dililhat dari
persentase total biaya, tenaga kerja langsung cenderung
menurun sedangkan biaya overhead cenderung meningkat.
Pekerjan yang pada awalnya dikerjakan secara manual saat ini
dapat digantikan oleh mesin yang merupakan komponen
dari overhead. Lebih jauh lagi, saat ini keragaman produk
bertambah banyak. Perusahaan membuat produk dan jasa
baru dengan volume, batch size dan kompleksitas yang
berbeda-beda. Mengelola dan mempertahankan diversitas
produk menuntut overhead yang semakin banyak seperti
production scheduler dan product design engineer dan overhead ini
tidak memiliki kaitan yang jelas dengan tenaga kerja langsung.
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Meskipun demikian, tenaga kerja tetap digunakan
sebagai dasar untuk membebankan biaya overhead ke produk
terutama untuk laporan eksternal. Di beberapa perusahaan,
korelasi antara biaya overhead dengan tenaga kerja tetap
tinggi. Kebanyakan perusahaan yang ada di dunia ini masih
menggunakan tenaga kerja dengan overhead tidak memiliki
kaitan yang kuat harus mencari basis alokasi lain yang lebih
tepat. Jika tidak, biaya produk akan terdistorsi.
b. Tarif overhead Departemen (Departement Overhead Rate)

Ada beberapa perusahaan yang menggunakan tarif
overhead departemen. Basis alokasi di masing-masing
departemen disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang
dilakukan di departemen tersebut. Sebagai contoh, biaya
overhead berdasrkan jam mesin. Sebaliknya di departemen
perakitan akan menggunakna basis jam kerjas langsung untuk
mengalokasikan biaya overhead.

Tarif overhead departemen juga dapat salah dalam
mengalokasikan biaya overhead dalam situasi perusahaan
memiliki rentang produk yang berbeda dalam volume, batch
size atau kompleksitas produksi, alasannya adalah bahwa
pendekatan departemen biasanya mendasarkan pada volume
sebagai dasr untuk menglokasikan overhead ke produk.

2. Kelemahan Sistem Biaya Konvesional
Terdapat dua kelemahan sistem penetapan biaya

produk yang konvesinal, adalah :
1. Sistem penetapan biaya produk yang konvesional

memang tidak dirancang untuk penetapan biaya produk
yang akurat, sebab tujuan utamanya hanya di maksudkan
untuk menetapkan biaya persediaan.

2. Belum pernah dimodifikasi, walaupun proses produksi
telah berubah untuk memutuskan apakah sistem biaya
suatu perusahaan telah terefleksikasi biaya produk yang
optimal, diperlukan untuk analisis detail terhadap sistem
tersebut. Agar biaya yang dikeluarkan untuk analisis
terhadap sistem biaya efisien.

3. Tanda-Tanda Kelemahan Sistem Biaya Konvesional
Tanda-tanda kelemahan sistem biaya kontemporer adalah :
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 Hanya jam atau biaya tenaga kerja langsung yang digunakan
untuk mengalokasikan overhead dari pusat biaya ke produk.

 Hanya basis alokasi yang berkaitan dengan volume, seperti :
jam mesin dan rupiah bahan yang digunakan untuk
mengalokasikan overhead dari pusat biaya ke produk.
Distorsi terutama timbul, apabila jumlah biaya yang tidak
berkaitan dengan volume (set-up, inspection, schduling) relatif
besar.

 Pusat biaya terlalu besar dan terdiri dari mesin-mesin dengan
struktur biaya overhead yang sangat berbeda satu sama lain,
mesin yang otomatik mungkin biaya overhead yang lebih
kecil dibanding mesin manual.

 Biaya pemasaran dan penyerahan produk sangat bervariasi
sluran distributif, sedangkan sistem biaya konvesional
mengabaikan biaya pemasaran

D. PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI
DALAM MENGALOKASIKAN BIAYA OVERHEAD
PABRIK DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
KONVENSIONAL

Pada perusahaan manufaktur yang kegiatan pokoknya
mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan memasarkan hasil
produksinya, sudah tentu dalam hal memproduksi perlu adanya
pengendalian biaya, dimana pengendalian tersebut akan sangat
membantu manajemen perusahaan dalam menentukan harga
produksinya yang akan berakibat juga pada penetapan harga jual.

Alokasi biaya overhead pabrik dengan menggunakan
konvensional adalah dalam alokasi dua tahap. Dalam sistem
konvensional, alokasi dua tahap membebankan biaya sumber
daya perusahaan yang disebut biaya overhead pabrik, ke cost pool
dan kemudian ke objek biaya menggunakan sumber daya
tersebut.

Dalam sistem penetuan biaya konvensional biaya overhead
pabrik dibebankan ke pabrik atau cost pool departemental atau
pusat biaya dan kemudian ke output biaya dan kemudian ke
output produksi.
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Meskipun demikian prosedur pembebanan konvensional dua
tahap ini mendistorsi biaya produk atau jasa yang dilaporkan.
Alokasi dua tahap dalam pembebanan biaya overhead dengan
sistem konvensional adalah

Tahap pertama pembebanan biaya sumber daya perusahaan
yang disebut biaya overhead pabrik, dibebankan ke cost pool dan
kemudian ke objek biaya yang menggunakan sumber daya
tersebut

Tahap kedua sistem penentuan biaya konvensional
membebankan biaya overhead pabrik dari pabrik atau cost pool
departemental ke output dengan menggunakan cost driver berlevel
unit, seperti jam kerja langsung dan jam mesin, biaya bahan
langsung, biaya tenaga kerja langsung dan unit output.

SOAL 1
PT Gadjah Sakti adalah perusahaan yang bergerak dalam

bidang percetakan dengan menggunakan metode harga pokok
pesanan. Pada bulan September 2004 perusahaan mendapat pesanan
untuk mencetak kartu undangan sebanyak 2400 lembar dari PT Restu
dengan harga yang dibebankan adalah Rp. 2000 per lembar ,- . Pada
bulan yang sama perusahaan juga menerima pesanan sebanyak 100
spandoek dari PT Insani dengan harga Rp. 200.000 per buah.
Pesanan dari PT Restu diberi nomor KU-01 dan pesanan dari PT
Insani diberi nomor SP-02.
Data Kegiatan dan Produksi
1. Pada tanggal 4 September 2004 dibeli bahan baku dan penolong

dengan cara kredit yakni sebagai berikut :
Bahan baku
Kertas untuk undangan Rp. 1.350.000
Kain putih 600 meter Rp. 4.125.000

Bahan penolong
Bahan penolong X1 Rp. 300.000
Bahan penolong X2 Rp. 170.000

2. Dalam pemakaian bahan baku dan penolong untuk mem proses
pesanan KU-01 dan SP02 diperoleh informasi sebagai berikut :
Bahan baku kertas dan bahan penolong X2 digunakan untuk
memproses pesanan no KU-01, sedangkan bahan baku kain dan
bahan penolong X1 dipakai untuk memproses pesanan no SP-02
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3. Untuk penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh
departemen produksi menggunakan dasar jam tenaga kerja
langsung dengan perhitungan sbb
Upah langsung untuk pesanan KU-01 180 jam a. Rp.5000 dan
upah langsung untuk pesanan SP-02 menghabiskan sebanyak
1000 jam a. Rp.5000,-. Se- dangkan untuk upah tidak langsung
adalah Rp. 2,9 juta.
Untuk gaji karyawan Bagian pemasaran dikeluarkan sebesar Rp.
7.500.000,- dan gaji karyawan administrasi dan umum Rp.
4.000.000,-

4. Pencatatan Biaya Overhead Pabrik. Perusahaan dalam hal ini
menggunakan tarif BOP sebesar 160 % dari biaya tenaga kerja
langsung, baik pesanan KU-01 dan SP-02.
Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam kaitannya
dengan pesanan di atas, adalah sebagai berikut

Biaya pemeliharaan gedung Rp. 500.000
Biaya depresiasi gedung pabrik Rp. 2.000.000
Biaya depresiasi mesin Rp. 1.500.000
Biaya pemeliharaan mesin Rp. 1.000.000
Biaya asuransi gedung pabrik dan mesin Rp. 700.000

5. Pencatatan harga pokok produk jadi. Berdasarkan informasi untuk
pesanan no KU-01 telah selesai dikerja kan

6. Pencatatan harga pokok produk dalam proses. Berdasarkan
informasi diketahui bahwa untuk pesanan no SP-02 masih dalam
proses penyelesaian.

7. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. Pesanan no KU-01
telah diserahkan kepada pemesan. Dan dari penyerahan tersebut
pemesan akan membayar dengan cara kredit.

Diminta
Berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal yang diperlukan
berdasarkan metode harga pokok pesanan.

SOAL 2
A. Produk diolah melalui satu departemen. Dalam keten tuan
ini anggapan yang digunakan ;

 Tidak terdapat persediaan produk dalam proses awal
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 Tidak terdapat produk yang rusak atau hilang dalam
proses pengolahan.

 Perusahaan hanya memproduksi satu macam produk.
CV Pribadi dalam pengolahan produknya dilakukan secara
massal dan melalui satu departemen produksi. Berikut ini
disajikan data produksi dan kegiatan selama bulan September
2004, yakni sbb ;

Produk yang dimasukkan dlm proses 5.000 unit

Produk jadi 3.800 unit
Produk dlm proses dengan
tkt penyelesaian Bhn baku dan
penolong 100 %; biaya
konversi 40 %. 1.200 unit
Jumlah produk yang diproses 5.000 unit

Data Biaya produksi
Berdasarkan informasi berikut ini adalah biaya produksi yang
telah dikeluarkan yakni sebagai berikut

Biaya bahan baku Rp. 300.000

Biaya bahan penolong Rp. 450.000

Biaya tenaga kerja Rp. 513.600

Biaya overhead pabrik Rp. 642.000

Total Biaya produksi Rp.1.905.600

Berdasarkan data tersebut di atas, maka tentukan
1. Berapa biaya produksi per unit untuk mengolah produk

tersebut
2. Tentukan berapa harga pokok produk jadi
3. Berapa harga pokok produk dalam proses akhir bulan

September 2004.
4. Buatlah jurnal-2 yang diperlukan.
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SOAL 3
B. Produk diolah melalui lebih dari satu departemen.

PT Salima memiliki dua departemen produksi dalam mengo lah
produknya yakni departemen A dan departemen B. Berikut ini
disajikan data produksi dan biaya untuk kedua departemen tersebut

Dept A Dept B
Produk yang dimasukkan dlm proses 50.000 -
Produk selesai yang ditranfer ke Dept B 40.000 -
Produk selesai ditransfer Ke gudang - 35.000
Produk dlm proses akhir bulan Dgn tkt - 10.000
penyelesaian bhn baku Dan penolong 100 %,
biaya tenaga kerja 40 % dan BOP 35 %. - 5.000

tkt penyelesaian biaya bhn penolong 60 %
dan biaya konversi 30 %.

Data Biaya produksi
Berdasarkan informasi berikut ini adalah biaya produksi yang telah
dikeluarkan yakni sebagai berikut:

Biaya yang dikeluarkan selama bulan berlangsung adalah sebagai
berikut

Dept A Dept B

Biaya bahan baku Rp. 800.000 -
Biaya bahan penolong Rp. 1.150.000 Rp. 988.000
Biaya tenaga kerja Rp. 1.100.000 Rp. 1.241.000
Biaya overhead pabrik Rp.870.000 Rp. 2.044.000

Diminta ;
Berdasarkan informsi di atas, maka tentukan
a. Harga pokok produksi per satuan yang dihasilkan oleh

Departemen A
b. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Depar teman B.
c. Harga Pokok produk dalam proses akhir bulan.
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Soal 1
Jurnal-Jurnal yang Diperlukan
1. Pencatatan Pembelian Bahan baku & penolong

Persediaan Bahan baku Rp. 5.475.000
Hutang Dagang Rp. 5.475.000

Persediaan Bahan penolong Rp. 300.000
Hutang Dagang Rp. 300.000

2. Pencatatan Pemakaian Bahan baku & penolong
BDP – Biaya bahan baku Rp. 5.475.000

Persediaan Bahan baku Rp. 5.475.000
BOP – Sesungguhnya Rp. 470.000

Persediaan Bahan penolong Rp. 470.000
3. Pencatatan Biaya Tenaga Kerja

a. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang
Gaji dan Upah Rp. 20.300.000

Utang Gaji & Upah Rp. 20.300.000
b. Pencatatan Distribusi Biaya TK

Biaya TK Langsung Rp. 5.900.000
Biaya TK Tdk Langsung Rp. 2.900.000
Biaya Pemasaran Rp. 7.500.000
Biaya Administ & Umum Rp. 4.000.000

Gaji dan Upah Rp. 20.300.000
c. Pembayaran Gaji dan Upah

Utang Gaji dan Upah Rp. 20.300.000
Kas Rp.20.300.000

4. Pencatatan Biaya Overhead Pabrik.
BDP – Biaya Overhead Pabrik Rp. 9.440.000

BOP yg Dibebankan Rp. 9.440.000
BOP yang Sesungguhnya Rp. 5.700.000

Persediaan bhn bangunan Rp. 500.000
Akum. depresiasi gedung pabrik Rp.2.000.000
Akum. depresiasi mesin Rp. 1.500.000
Persediaan suku cadang Rp. 1.000.000
Persekot Asuransi Rp. 700.000

BOP yg Dibebankan Rp. 9.440.000
BOP yg Sesungguhnya Rp.9.440.000
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Selisih BOP :
Untuk menentukan selisih BOP dicari dengan cara memban-
dingkan antara jumlah BOP yang dibebankan dengan jml seluruh
BOP yang sesungguhnya terjadi.
Berdasarkan soal di atas, selisih BOP dapat ditentukan dengan
cara :
BOP yang Sesungguhnya:
Jurnal no #2 Rp. 470.000
Jurnal no #3b Rp. 2.900.000
Jurnal no #5 Rp. 5.700.000
Jml BOP yang Sesungguhnya Rp. 9.070.000

BOP yang Dibebankan Rp. 9.440.000
(Selisih pembebanan lebih)

Jurnal Selisih BOP
BOP yang Sesungguhnya Rp. 370.000

Selisih BOP Rp. 370.000
5. Pencatatan Harga Pokok produk jadi (KU-01)

Persediaan produk jadi Rp. 3.690.000
BDP- Biaya Bahan Baku Rp. 1.350.000
BDP- Biaya Tenaga Kerja lgs Rp. 900.000
BDP- Biaya Overhead Pabrik Rp. 1.440.000

6. Pencatatan Harga Pokok produk dlm proses (SP-02)
Persediaan produk dalam proses Rp. 17.125.000

BDP- Biaya Bahan Baku Rp. 4.125.000
BDP- Biaya Tenaga Kerja lgs Rp. 5.000.000
BDP- Biaya Overhead Pabrik Rp. 8.000.000

7. Pencatatan Harga pokok produk yang dijual
Harga Pokok Penjualan Rp. 3.690.000

Persediaan Produk jadi Rp. 3.690.000
Piutang Dagang Rp. 4.800.000

Harga Pokok Penjualan Rp. 4.800.000
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Penyelesaian :
Metode Harga Pokok Proses (Proces Cost Method)
1. Perhitungan Harga Pokok produksi per unit

No. Jenis Biaya Jml Biaya Unit Equivalen Biaya/Unit

1. Bia Bhn baku Rp. 300.000 3800+(1200 x 100%) Rp. 60

2. Bia Bhn Penolong Rp. 450.000 3800+(1200 x 100%) Rp. 90

3. Bia Tenaga Kerja Rp. 513.600 3800+(1200 x 40%) Rp. 120

4. Bia Overhead Pabrik Rp. 642.000 3800+(1200 x 40%) Rp. 150.

Biaya Produksi Per Unit Rp. 420

2. Harga Pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yakni sebesar :
3800 unit x Rp. 420 = Rp. 1.596.000

3. Harga Pokok produksi yang masih dalam proses akhir
Biaya bahan baku :
( 1200 x 100% ) x Rp. 60 = Rp. 72.000
Biaya bahan penolong
( 1200 x 100% ) x Rp. 90 = Rp. 108.000
Biaya Tenaga Kerja
( 1200 x 40% ) x Rp. 120 = Rp. 57.600
Biaya Overhead Pabrik
( 1200 x 40% ) x Rp. 150 = Rp. 72.000
Jumlah Harga Pokok produksi = Rp. 309.600
yg masih dlm proses akhir

Soal 2
Jurnal-Jurnal yang Diperlukan.
1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku :

BDP – Biaya Bahan baku Rp. 300.000.
Persediaan Bahan Baku Rp. 300.000

2. Jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong :
BDP – Biaya Bahan Penolong Rp. 450.000
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Persediaan Bahan Penolong Rp. 450.000
3. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja

BDP – Biaya Tenaga Kerja Rp. 513.600
Gaji dan Upah Rp. 513.600

4. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja
BDP – Biaya Overhead pabrik Rp. 642.000

Berbagai Rekening yang Di
kredit. Rp. 642.000

5. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke
gudang.
Persediaan produk jadi Rp. 1.596.000

BDP- Biaya Bahan Baku Rp.
BDP- Biaya Bahan Penolong Rp.
BDP- Biaya Tenaga Kerja lgs Rp.
BDP- Biaya Overhead Pabrik Rp.

6. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk yang masih dalam
proses akhir :
Persediaan produk jadi Rp. 309.600

BDP- Biaya Bahan Baku Rp. 72.000
BDP- Biaya Bahan Penolong Rp. 108.000
BDP- Biaya Tenaga Kerja lgs Rp. 57.600
BDP- Biaya Overhead Pabrik Rp. 72.000

Soal 3
Penyelesaian :
Metode Harga Pokok Proses
Proces Cost Method
 Produk Diolah melalui lebih dari Dua Departemen.

1. Perhitungan Harga Pokok produksi per unit

No. Jenis Biaya Jml Biaya Unit Equivalen Biaya/

Unit

1. Bia Bhn baku Rp. 800.000 40.000+(10.000x100%) Rp. 16

2. Bia Bhn Penolong Rp. 1.150.000 40.000+(10.00x 100%) Rp. 23
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3. Bia Tenaga Kerja Rp. 1.100.000 40.000+(10.00 x 40%) Rp. 25

4. Bia Overhead Pabrik Rp. 870.000 40.000+(10.00 x 35%) Rp. 20

Biaya Produksi Per Unit Rp. 84

2. Harga Pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yakni sebesar :
40.000 unit x Rp. 84 = Rp. 3.360.000

3. Harga Pokok produksi yang masih dalam proses akhir yang
Dihasilkan pada Departemen A (10.000 unit)

Biaya bahan baku :
( 10.000 x 100% ) x Rp. 16 = Rp. 160.000
Biaya bahan penolong
( 10.000 x 100% ) x Rp. 23 = Rp. 230.000
Biaya Tenaga Kerja
( 10.000 x 40% ) x Rp. 25 = Rp. 100.000
Biaya Overhead Pabrik
( 10.000 x 35% ) x Rp. 20 = Rp. 70.000
Jumlah Harga Pokok produksi = Rp. 560.000
yg masih dlm proses akhir

4. Perhitungan Biaya Produksi per unit yang Ditambahkan oleh
Departemen B yakni :

No. Jenis Biaya Jml Biaya Unit Equivalen Biaya
/Unit

1. Bia Bhn Penolong Rp. 988.000 35.000+(5.000x60%) Rp. 26

2. Bia Tenaga Kerja Rp. 1.241.000 35.000+(5.000 x 30%) Rp. 34

3. Bia Overhead
Pabrik

Rp. 1.100.000 35.000+(5.000 x 30%) Rp. 56

Biaya Produksi Per Unit Rp.116
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5. Harga Pokok Produk selesai yang Ditransfer oleh Departemen B
ke Gudang adalah
35.000 x (Rp.116 + Rp. 84*) = Rp. 7.000.000
Catatan : Rp. 84* adalah Harga Pokok yang dibawa dari
Departemen A

6. Harga Pokok produksi yang masih dalam proses akhir yang
Dihasilkan pada Departemen B ( 5000 unit)
Harga Pokok Produk dalam proses akhir yang berasal dari
Departemen B

( 5000 x Rp. 84) = Rp. 420.000
Biaya bahan penolong
( 5.000 x 60% ) x Rp. 26 = Rp. 78.000
Biaya Tenaga Kerja
( 5.000 x 30% ) x Rp. 34 = Rp. 51.000
Biaya Overhead Pabrik
( 5.000 x 30% ) x Rp. 56 = Rp. 84.000
Jumlah Harga Pokok produksi = Rp. 633.000
yg masih dlm proses akhir

Berdasarkan informasi berikut ini adalah biaya produksi yang telah
dikeluarkan yakni sebagai berikut.

Biaya yang dikeluarkan selama bulan berlangsung adalah Sebagai
berikut:

Dept I Dept II

Biaya bahan baku Rp. 350.000 -
Biaya bahan penolong Rp. 406.000 Rp. 409.500
Biaya tenaga kerja Rp. 500.650 Rp. 473.000
Biaya overhead pabrik Rp. 711.450 Rp. 352.000

Diminta ;
Berdasarkan informsi di atas, maka tentukan:
1. Harga pokok produksi per satuan yang dihasilkan oleh

Departemen I
2. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Depar temen II
3. Harga Pokok produk dalam proses akhir bulan yang dihasilkan

oleh Departemen I
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4. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang
5. Harga pokok produk yang masih dalam proses akhir yang

dihasilkan oleh Departemen II
Penyelesaian : Kasus Produk Hilang
1. Perhitungan Harga Pokok produksi per unit

No. Jenis Biaya Jml Biaya Unit Equivalen Biaya/Unit

1. Bia Bhn baku Rp. 350.000 2100+(300 x 100%) Rp 125

2. Bia Bhn Penolong Rp. 406.000 2500+(300 x 100%) Rp 145

3. Bia Tenaga Kerja Rp. 500.650 2500+(300 x 45%) Rp 190

4. Bia Overhead Pabrik Rp. 711.450 2500+(300 x 45%) Rp 270

Biaya Produksi Per Unit Rp. 730

2. Harga Pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yakni sebesar :
2500 unit x Rp. 730 = Rp. 1.825.000

3. Harga Pokok produksi yang masih dalam proses akhir
Biaya bahan baku :
( 300 x 100% ) x Rp. 125 = Rp. 37.500
Biaya bahan penolong
( 300 x 100% ) x Rp. 145 = Rp. 43.500
Biaya Tenaga Kerja
( 300 x 45% ) x Rp. 190 = Rp. 25.650
Biaya Overhead Pabrik
( 300 x 45% ) x Rp. 270 = Rp. 36.450
Jumlah Harga Pokok produksi = Rp. 143.100
yg masih dlm proses akhir

4. Perhitungan Biaya Produksi per unit yang Ditambahkan oleh
Departemen B yakni :

No. Jenis Biaya Jml Biaya Unit Equivalen Biaya/Unit

1. Bia Bhn Penolong Rp. 409.500 2100 + (250 x 70%) Rp.180
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2. Bia Tenaga Kerja Rp. 473.000 2100 + ( 250 x 40%) Rp.215

3. Bia Overhead Pabrik Rp. 352.000 2100 + ( 250 x 40%) Rp.160

Biaya Produksi Per Unit Rp.555

5. Harga Pokok Produk selesai yang Ditransfer oleh Departemen B ke
Gudang adalah :
2.100 x (1.506,59) * = Rp. 3.163.839
Catatan :
Harga pokok produksi/satuan yg berasal
dari Dept I = Rp. 730
Harga pokok produksi/satuan yg berasal
Dari Dept I stl adanya produk hilang dlm
Proses di Dept II sebanyak 250 unit
Adalah Rp 1.825.000 : ( 2500 – 150 ) = Rp. 776,59
Penyesuaian harga pokok produksi per = Rp.1.506,59
Satuan produk yang berasal dari Dept I
* Rp. 730 + 776,59

6. Harga Pokok produksi yang masih dalam proses akhir yang
Dihasilkan pada Departemen B ( 250 unit)

Harga Pokok dari Dept A 250 x 776,59 = Rp. 194147,5
Biaya bahan penolong
( 250 x 70% x Rp. 180) = Rp. 31.500
Biaya bahan tenaga kerja
( 250 x 40% x Rp. 215 = Rp. 21.500
Biaya overhead pabrik
( 250 x 40% x Rp. 160 = Rp. 16.000
Jumlah Harga Pokok produksi = Rp.263.147,5

Jurnal-Jurnal yang Diperlukan.
1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku :

BDP – Biaya Bahan baku Rp. 300.000.
Persediaan Bahan Baku Rp. 300.000

2. Jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong :
BDP – Biaya Bahan Penolong Rp. 450.000

Persediaan Bahan Penolong Rp. 450.000
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3. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja
BDP – Biaya Tenaga Kerja Rp. 513.600

Gaji dan Upah Rp. 513.600
4. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja

BDP – Biaya Overhead pabrik Rp. 642.000
Berbagai Rekening yang Di
kredit. Rp. 642.000

5. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke
gudang.
Persediaan produk jadi Rp. 1.596.000

BDP- Biaya Bahan Baku Rp.
BDP- Biaya Bahan Penolong Rp.
BDP- Biaya Tenaga Kerja lgs Rp.
BDP- Biaya Overhead Pabrik Rp.

6. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk yang masih dalam
proses akhir :
Persediaan produk jadi Rp. 309.600

BDP- Biaya Bahan Baku Rp. 72.000
BDP- Biaya Bahan Penolong Rp. 108.000
BDP- Biaya Tenaga Kerja lgs Rp. 57.600
BDP- Biaya Overhead Pabrik Rp. 72.000
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BAB 3
ACTIVITY BASED COSTING (ABC) DAN

ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM)
A. Pengertian Activity Based Costing ( ABC )

Sebelum mengetahui apa itu yang dimaksud dengan
Activity Based Costing (ABC), telebih dahulu kita mengenal
istilah-istilah yang disebut dengan aktivitas, sumber daya, objek
biaya, cost poll, elemen biaya, dan cost driver. Aktivitas
merupakan tindakan, gerakan, atau rangkaian dari suatu pekerjaan
yang dilakukan. Aktivitas juga dapat diartikan sebagai kumpulan
dari tindakan yang dilakukan dalam organisasi yang berguna
untuk tujuan penentuan biaya berdasarkan aktivitas yang ada.
Misalnya pemindahan bahan merupakan suatu aktivitas dari
pergudangan.

Sumber daya merupakan unsur yang dibebankan atau
yang digunakan dalam pelaksaan suatu aktivitas. Misalnya : gaji
dan bahan merupakan sumber daya yang digunakan untuk
melakukan suatu aktivitas. Objek biaya merupakan bentuk akhir
dimana pengukuran biaya itu diperlukan. Misalnya, pelanggan,
produk, jasa, kontrak , atau unit kerja lainnya dimana manajemen
menginginkan pengukuran biaya secara terpisah merupakan objek
biaya. Elemen biaya merupakan jumlah yang dibayarkan untuk
sumber daya yang dikonsumsi aktvitas dan yang terkandung di
dalam cost poll. Misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan
mesin mungkin mengandung elemen biaya untuk tenaga, elemen
biaya teknik, dan elemen biaya depresiasi.

Cost driver merupakan faktor-faktor yang menyebabkan
perubahan biaya aktivitas, juga merupakan faktor yang dapat
diukur yang dapat digunakan untuk membebankan biaya ke
aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, produk atau jasa.
Ada dua jenis cost driver, yaitu :
1. Driver sumber daya adalah ukuran kuantitas sumber daya

yang dikonsumsi oleh aktivitas. Driver sumber daya ini
digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang
dikonsumsi oleh aktivitas ke cost poll tertentu. Contohnya
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adalah presentase dari luas total yang digunakan oleh suatu
aktivitas.

2. Driver aktivitas adalah ukuran frekuensi dan intensitas
permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya.
Driver aktivitas digunakan untu membebankan biaya dari
cost poll ke objek biaya. Contohnya, jumlah suku cadang
yang berbeda yang digunakan dalam produk akhir untuk
mengukur konsumsi aktivitas penanganan bahan untuk setiap
produk.

Activity Based Costing adalah metode pembebanan
aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya,
dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau
pelanggan, berdasarkan besarnya aktivitas, serta untuk mengukur
biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan
objek biaya.

Pengertian mendasar dari sistem ABC adalah adanya
analisa terhadap keseluruhan aktivitas-aktivitas yang bertujuan
untuk mengidentifikasi adanya hal-hal sebagai berikut :
1. Aktivitas yang ada dalam tiap-tiap dapartemen dan sebab

timbulnya aktivitas
2. Dalam kondisi yang bagaimana setiap aktivitas tersebut

dilaksanakan.
3. Bagaimana frekuensi masing-masing aktivitas dalam

pelaksanaannya.
4. Sumber-sumber yang dikonsumsi untuk melakasanakan

masing-masing aktivitas.
5. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya aktivitas

tersebut atau pembenahan atas sumber daya yang dimiliki
perusahaan.
Dalam Activity Based Costing (ABC) semua biaya

dibebankan ke produk yang menimbulkan aktivitas atau apabila
ada alasan yang mendasar bahwa biaya tersebut dipengaruhi oleh
produk yang dibuat, baik biaya produksi, maupun biaya non-
produksi.

ABC atau penentu harga pokok produk berbasis aktivitas
merupakan sistem informasi tentang pekerjaan atau kegiatan yang
mengkonsumsi sumber daya dan menghasilkan nilai bagi
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konsumen. Defenisi lain ABC adalah suatu informasi yang dapat
menyajikan secara akurat dan tepat waktu mnegenai pekerjaan
atau aktvitas yang mengkonsumsi sumber biaya aktivitas untuk
mencapai tujuan pekerjaan produk dan pelanggan. ABC
dirancang untuk mengukur harga pokok produk melalui aktivitas-
aktivitas. Biaya-biaya akan diukur dari aktivitas ke produk
berdasarkan permintaan tiap-tiap produk terhadap aktivitas
selama proses produksi, sehingga biaya yang timbul masing-
masing jenis produk akan terlihat lebih jelas. Sistem tersebut
menerapkan sistem akuntansi aktivitas untuk menghasilkan
perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat.

B. Alokasi Biaya
Secara tradisional, akuntan membebankan biaya kepada produk
hanya berpedoman pada banyak sedikitnya jumlah unit yang
dihasilkan sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan biaya
dan aktivitas muncul. Akuntan menggunakan volume related cost
driver untuk membebankan biaya. Setelah ditelusuri ternyata
beberapa biaya dan aktivitas yang muncul bukan dipicu oleh
jumlah unit yang diproduksi sehingga tidak semua biaya overhead
yang muncul dipicu oleh jumlah unit yang diproduksi. Dalam hal
ini akuntan harus mengetahui dasar apa yang bisa digunakan
untuk mengalokasikan biaya atas aktivitas dan mengetahui cost
driver yang rasional (Cost Driver merupakan faktor-faktor yang
menimbulkan timbulnya biaya).

Dalam ABC, proses identifikasi aktivitas merupakan salah
satu bagian yang penting dari tahapan tahapan pembbebanan
biaya overhead pabrik. Tahap pertama pada identifikasi aktivitas,
aktivitas yang luas dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas,
yaitu :
1. Unit Level Activities

Berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan yang dilakukan
sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang
berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan
jumlah unit yang diproduksi. Misalnya : jam tenaga kerja
langsung. Semakin banyak jumlah unit yang diproduksi maka
semakin banyak juga tenaga kerja langsung dibutuhkan.
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2. Bacth Level Activity
Yaitu berupa ativitas atau kegiatan yang dilakukan untuk
mendukung produksi sejumlah order tertentu (batch).
Aktivitas ini dilakukan sekali untuk setiap batch sehingga
biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini
dibebankan berdasrkan jumlah batch yang diproduksi
misalnya : biaya set-up mesin. Semakin banyak unit yang
diproduksi tidak mempengaruhi biaya pada aktivitas set-up,
tetapi semakin sering set-up dilakukan maka semakin besar
pula biaya set-up mesin

3. Product Sustaining Activities
Berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk
mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan
produk, pengembangan produk dan inovasi produk. Beban
biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada
setiap jenis produk yang dihasilkan, tetapi sumber daya yang
dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit ataupun batch
dari produk yang dihasilkan perusahaan. Semakin banyak
jenis produk yang dihasilkan maka semakin sering aktivitas
ini dilakukan sehingga semakin besar biaya yang
dibutuhkannya.

4. Facility Sustaining Activities.
Berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk
mempertahankan eksistensi perusahaan, seperti pemasaran,
sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan
fasilitas dan lain-lain. Tetapi aktivitas ini tidak berhubungan
dengan jumlah produk, batch maupun jenis produk.
Sedangkan pada saat melakukan pembebanan biaya dari tiap

kelompok tersebut, biaya yang muncul tersebut diklasifikasikan
sesuai dengan kelompok aktivitasnya, sehingga dalam
membebankan biaya sistem ABC dapat digambarkan dengan dua
tahapan, yaitu :
1. Aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan

customer mengkonsumsi sumber daya dalam sejumlah uang
tertentu.
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2. Biaya setiap sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap
aktivitas harus dibebankan objek biaya atas dasar unit
aktivitas yang dikonsumsi oleh objek biaya itu sendiri.

C. Konsep Dasar Sistem ABC
Ada dua asumsi yang penting yang mendasari metode ABC, yaitu:
1. Aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya metode

ABC bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak
langsung menyediakan kemampuannya melaksanakan
kegiatan bukan hanya penyebab timbulnya biaya.

2. Produk atau pelanggan jasa produk menyebabkan timbulnya
permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau
jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang menimbulkan
sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut.
Asumsi tersebut diatas merupakan konsep dasar dari sistem

activity Based Costing. Selanjutnya, karena adanya aktivitas akan
menimbulkan biaya, maka untuk dapat menjalankan usahanya
secara efisien, perusahaan harus dapat mengelola aktivitasnya.
Dalam hubungannya dengan biaya produk maka biaya yang
dikonsumsi untuk menghasilkan produk adalah biaya-biaya untuk
aktivitas merancang, merekayasa, memproduksi, menjual dan
memberikan pelayanan produk.

D. Perbedaan Tradisional (Job Order Costing) dan ABC
Perusahaan yang menggunakan ABC adalah perusahaan yang
memproduksi berbagai jenis barang seperti dalam perusahaan
yang menggunakan job order costing. Sistem job order costing
disebut sistem tradisional dan ABC adalah :

No Tradisional (Job Order
Costing)

ABC

1 Semua produk dibebani
biaya produksi, meskipun
produk tertentu tidak
mengkonsumsi biaya
produksi tersebut

Tarif BOP ditentukan
didepan berdasarkan
biaya yang dianggarkan
atau tingkatan aktivitas
yang diharapkan.

2 Biaya non produksi seperti
biaya administrasi dan
pemasaran tidak
dibebankan ke produk

Beberapa biaya
produksi dikeluarkan
atau tidak dimasukkan
sebagai biaya produksi
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tertentu, meskipun biaya
tersebut muncul karena
memproduksi produk
tertentu tersebut

barang tertentu, jika
biaya produksi tersebut
muncul bukan karena
memproduksi barang
tertentu tersebut atau
dengan kata lain, biaya
produksi barang
tertentu hanya dibebani
biaya yang timbul
karena memproduksi
barang tersebut

3 Biaya produksi selain bahan
baku dan tenaga kerja
langsung dijadikan satu
kelompok BOP dengan
satu ukuran, umumnya
diukur berdasarkan jam
kerja tenaga kerja langsung
atau jam kerja mesin

Terdapat lebih dari satu
poll atau kelompok
biaya yang tidak dapat
ditelusuri (BOP,
administrasi,
pemasaran), dimana
masing-masing
kelompok biaya
mempunyai ukuran
aktivitas tersendiri,
sehingga mempunyai
tarif tersendiri

4 Tarif BOP ditentukan
didepan berdasarkan biaya
yang dianggarkan atau
tingkatan aktivitas yang
diharapkan

Tarif alokasi biaya
didasarkan pada tingkat
aktivitas sesungguhnya,
bukan aktivitas yang
dianggarkan ataupun
diharapkan.

E. Tahap Menerapkan ABC
1. Mengidentifikasi dan menentukan aktivitas untuk menjual

barang tertentu dan menentukan kelompok-kelompok
aktivitsas. Misalnya aktivitas produksi, dikelompokkan
menjadi kelompok biaya tembahan gaji tenaga kerja langsung,
kelompok biaya produksi karena berlalunya waktu, kelompok
biaya produksi yang dibebankan berdasarkan cash Basis.
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Aktivitas pemasaran, dikelompokkan menjadi kelompok
biaya gaji, kelompok biaya pengiriman, kelompok biaya iklan.

2. Jika memungkinkan menulusuri semua biaya BOP, biaya
administrasi, dan biaya pemasaran ke barang tertentu, jika
tidak mungkin ke barang tertentu, maka kelompok aktivitas
tertentu. Gaji mandor, total Rp. 160.000, dimana Rp 100.000
khusus terjadi akibat mengerjakan pesanan jaket.

3. Menghitung tarif alokasi untuk setiap kelompok biaya, jika
memungkinkan berdasarkan cost driver (ukuran aktivitas
penyebab munculnya biaya) untuk setiap biaya.

4. Membebankan dan mengalokasikan biaya yang tidak dapat
ditelusuri (BOP, administrasi, pemasaran), ke semua barang
yang diproduksi dengan menggunakan tarif yang telah
dihitung.

5. Menyusun laporan biaya sistem ABC.

F. Manfaat ABC
Manfaat yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan ABC
adalah :
a. Memperbaiki mutu pengambilan keputusan.

Kemampuan ABC menghasilkan informasi biaya
produksi yang lebih teliti dapat mengurangi kemungkinan
manajemen melakukan pengambilan keputusan yang salah.
Informasi biaya produksi yang lebih teliti sangat penting bagi
manajemen jika perusahaan menghadapi persaingan yang
sangat tajam.

b. Memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus
menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya
overhead.

ABC mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan
yang menimbulkan biaya tersebut. Dengan demikian
informasi biaya yang dihasilkan oleh ABC dapat digunakan
oleh manajemen untuk memantau secara terus menerus
berbagai kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk
menghasilkan produk dan melayani konsumen. Perbaikan
berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk dan
penghilangan kegiatan yang tidak bernilai tambah bagi
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konsumen dapat dipertimbangkan oleh manajemen
berdasarkan informasi biaya yang disajikan dengan ABC

c. Memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan.
ABC menyediakan informasi biaya yang dihubungkan

dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk,
sehingga manajemen akan memperoleh kemudahan dalam
mendapatkan infomasi yang relevan dalam pengambilan
keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis
mereka. Jika misalnya menajemen mempertimbangkan
untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan set-up fasilitas
produksi, ABC mampu dengan cepat menyediakan
informasi batch related activities cost sehingga
memungkikan manajemen mempertimbangkan akibat
keputusan mereka terhadap konsumsi sumber daya untuk
kegiatan tersebut.

G. Tujuan dan Peranan ABC
Tujuan ABC digunakan untuk meningkatkan akurasi

analisis biaya dengan memperbaiki cara penulusuran biaya ke
objek biaya. ABC digunakan juga untuk berbagai objek biaya
yang berbeda yaitu produk secara individual, kelompok prodeuk
yang saling berhubungan dan pelanggan secara individual. ABC
juga sangat membantu perusahaan untuk dapat mengurangi
distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga produk
tradisional dan mendapatkan biaya produk yang lebih akurat.
ABC juga menyediakan pandangan yang jelas tentang bagaimana
perusahaan membedakan produk, jasa, dan aktivitas yang
memberi kontribusi dalam jangka panjang.
Menurut Kamaruddin Ahmad mengatakan bahwa peranan dari
sistem ABC :
1. Pembebanan biaya tidak langsung dan biaya pendukung.
2. Pembebanan biaya dan alokasi biaya : biaya langsung dan tak

langsung.
Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa

pembebanan biaya merupakan suatu proses pembebanan biaya ke
dalam cost poll atau dari cost poll ke objek biaya. Biaya yang
langsung dapat ditelusuri secara langsung ke biaya atau objek
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biaya secara mudah dapat dihubungkan secara ekonomi. Biaya
yang tidak langsung tidak dapat ditelusuri secara mudah, dan
bahkan sulit untuk dihubungkan secara ekonomi dari biaya atau
cost poll ke cost poll atau objek biaya.

H. Keunggulan Activity Based Costing
1. Suatu pengkajian ABC dapat meyakinkan manajemen bahwa

mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi
lebih kompetitif. Sebagai hasilnya mereka dapat berusaha
untuk meningkatkan mutu sambil secara simultan memfokus
mengurangi biaya. Analisis biaya dapat menyoroti bagaimana
benar-benar mahalnya biaya manufacturing, yang pada
akhirnya dapat memicu aktivitas untuk mereorganisasi proses
memperbaiki mutu dan mengurangi biaya.

2. ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
3. Manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan

penawaran kompetitif yang lebih wajar.
4. Dengan analaisis biaya yang diperbaiki, manajemen dapat

melakukan analaisis yang lebih akurat mengenai volume yang
dilakukan untuk mencari breakevent atas produk yang
bervolume rendah.

5. Melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya,
manajemen dapat mulai merekayasa kembali proses
manufcturing untuk mencapai pola keluaran mutu yang lebih
efisien dan lebih tinggi.

I. Kelemahan Acitivity Based Costing
1. Alokasi, beberapa biaya yang dialokasikan secara

sembarangan, karena sulitnya menemukan aktivitas biaya
tersebut. Contoh : pembersihan pabrik dan pengelolaan
proses produksi.

2. Mengabaikan biaya, biaya tertentu yang diabaikan dari
analisis. Contoh : iklan, riset, dan sebagainya.

3. Pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi, disamping
memerlukan biaya yang mahal juga.
Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa ABC
memiliki kelemahan yaitu pengalokasian biaya yang secara
sembarangan, pengabaiyan biaya, dan memerlukan biaya yang
mahal dan juga waktu yang cukup lama.
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J. Pengertian ABM.
Activity Based Managenent (ABM) merupakan suatu

konsep yang mengerahkan perhatian pada konsumsi sumber daya
terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga
untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan
menggunakan sumber dayanya, maka terlebih dahulu haruslah
dipahami mengenai aktivitas-aktivtas apa sajakah yang telah
terjadi didalam perusahaan tersebut. Aktivitas-aktivitas tersebut
merupakan aktivitas yang telah mengkonsumsi sumber daya
melalui pengidentifikasian pemicu biayanya dimana biaya-biaya
ini timbul karena dilaksanakannya aktivitas-aktivitas tersebut.

Pengertian dan pemahaman yang baik mengenai berbagai
aktivitas yang telah dilaksanakan akan dapat memberikan
pandangan yang baik tentang bagaimana menggunakan,
mengelola, dan mengendalikan sumber daya perusahaan, dan
dapat pula digunakan untuk mengetahui peluang yang ada untuk
meningkatkan kinerja perusahaan serta memberi pedoman yang
baik untuk menilai kinerja tersebut dalam rangka untuk
mendukung perbaikan berkesinambungan.

Activity Based Management merupakan pendekatan yang
terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada
aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima
oleh pelanggan dan meningkatkan laba perusahaan melalau
penyediaan nilai pelanggan tersebut dengan menggunakan
informasi yang diperoleh dari Activity Based System, dimana
antara ABM dan ABC saling berkaitan satu sama lain.

K. Dimensi Activity Based Management
Manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi yaitu
sebagai berikut :
a. Dimensi biaya (cost dimension)

memberikan informasi biaya mengenai sumberdaya, aktivitas,
produk dan pelanggan (serta biaya-biaya lain yang
diperlukan), dimana biaya-biaya sumber daya dapat ditelusuri
ke aktivitas-aktivitas dan kemudian di aktivitas tersebut
dibebankan ke pelanggan. Dengan demikian, dimensi ini
merefleksikan kebutuhan untuk membagi sumber daya biaya
terhadap aktivitas dan biaya aktivitas terhadap objek biaya



54

seperti pelanggan dan produk agar dapat menganalisis
keputusan critical. Keputusan tersebut termasuk penetapan
harga, pengadaan produk dan penetapan prioritas untuk
usaha perbaikan.

b. Dimensi Proses (process dimension)
Memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang
dilaksanakan, mengapa aktivitas tersebut dilaksanakan dan
seberapa baik pelaksanaannya. Dimensi ini menjelaskan
mengenai akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan
aktivitas dan lebih memfokuskan pertanggung jawaban
aktivitas bukan pada biaya, dan menekankan pada
maksimalisasi kinerja sistem secara menyeluruh bukan pada
kinerja secara individu. Dengan demikian dimensi ini
merefleksikan kebutuhan untuk suatu kategori informasi
yang baru mengenai kinerja aktivitas. Informasi ini
menunjukkan apa yang menyebabkan pemicu biaya dan
bagaimana pengukuran kinerjanya.

L. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan
penerapan Activity Based Management
Adapun faktor-faktornya yakni :
1. Budaya organisasi

Mencerminkan kerangka berfikir dari karyawan termasuk
perilaku, nilai, keyakinan yang dianut karyawan. Budaya
organisasi menunjukkan keterlibatan, kerja sama, serta
partisipasi yang tinggi dari seluruh karyawan. Budaya
organisasi sangatlah mendukung keberhasilan dari penerapan
ABM di suatu organisasi.

2. Top Management Support and Commitment
Penerapan suatu sitem manajemen biaya yang baru seperti
ABM dan ABC membutuhkan waktu dan sumber daya, oleh
karena itu dukungan dan peran serta top manajer sangatlah
diperlukan untuk keberhasilan penerapannya

3. Change Process
Perubahan bisa terjadi apabila diterapkannya suatu proses
yang sudah dirancang menghasilkan perubahan tersebut.
Perbaikan dari proses yang sudah ada sangatlah mendukung
keberhasilan penerapannya. Elemen-elemen dari proses
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diantaranya daftar dari aktivitas, sekumpulan tujuan, dan
tingkatan lanjutan.

4. Continuing Education
Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti
pelatihan serta meningkatkan keahlian mereka terhadap
lingkungan kerja yang cepat sangatlah penting. Keberhasilan
penerapan dari program manajemen biaya yang baru
membutuhkan keahlian, peran serta dan kerjasama dari
karyawan suatu organisasi.

M. ABM operasional dan ABM strategis
Cooper dan Kaplan mengelompokkan penerapan ABM kedalam
2 kategori :
1. ABM Operasional

ABM operasional meningkatkan efisiensi koperasi dan
tingkat penggunaan aset serta menurunkan biaya fokusnya
adalah melakukan sesuatu dengan benar dan melakukan
aktivitas dengan lebih efisien. Penerapan ABM operasional
menggunakan teknik manajemen seperti aktivitas
manajemen, proses rekayasa ulang bisnis, manajemen mutu
total dan pengukuran kinerja.

2. ABM Strategis berusaha meningkatkan permintaan akan
aktivitas dan profitabilitas pada efisiensi aktivitas saat ini atau
efisiensi yang telah ditingkatkan. ABM strategis berfokus
pada pemilihan aktivitas yang tepat untuk operasi. Dengan
menggunakan ABM Strategis, perusahaan meningkatkan
profitabilitas melalui pengurangan aktivitas yang tidak
menunguntungkan, penghilangan aktivitas yang tidak penting
dan pemilihan pelanggan yang paling menguntungkan.
Penerapa ABM strategis menggunakan teknik manajemen
seperti perancangan proses, bauran dini produk pelanggan,
hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan
(penetapan harga, ukuran pesanan, pengiriman, pengamasan,
dsb), segmentasi pasar dan saluran distribusi.
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Soal dan Jawaban
1. PT Baju memproduksi 2 produk yaitu produk polos dan produk

bercorak. Produk PT Baju yang bercorak diproduksi dalam
jumlah yang sama dan biaya yang sama dengan produk polos.
Kedua-duanya bervolume tinggi. PT Baju melakukan :
a. 40 persiapan untuk setiap produk dan mengeluarkan biaya

persiapan sebesar Rp. 900.000 dengan rata-rata sebesar Rp
22.500/persiapan

b. 20 perubahan desain untuk setiap produk dan menegluarkan
biaya perubahan desain sebesar Rp.700.000 dengan rata-rata
sebesar Rp.35.000

c. Menggunakan 160.000 jam tenaga kerja langsung dan
mengeluarkan biaya overhead lain-lain sebesar Rp.3.200.000
dengan rata-rata sebesar 20 jam tenaga kerja langsung.

Jawab :
Data produksi terakhir PT Baju :

PT BAJU
Ikhtisar dari Produksi Tahun Terakhir

Polos Bercorak Total
Unit yang diproduksi 100.000 50.000
Biaya bahan baku langsung
Per Unit Rp 10 Rp 15
Total Rp 1.000.000 Rp 750.000 Rp

1.750.000
Tenaga Kerja Langsung
Jam Per unit 1 2
Total Jam 80.000 80.000
Total Biaya Rp. 1.600.000 Rp 1.600.000 Rp 1.750.000
Persiapan 20 20
Perubahan desain 10 10
Overhead
Biaya Tingkat Batch Rp. 900.000
Biaya Tingkat Produk Rp.700.000
Overhead lain-lain Rp. 3.200.000
Total Overhead Rp. 4.800.000

Rp. 9.750.000
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Berdasarkan data diatas, direktur PT BAJU meminta manajer
akuntansinya untuk menghitung berapa biaya per unit berdasarkan
perhitungan system ABC !
PERHITUNGAN :
PERHITUNGAN BIAYA PRODUK BERDASARKAN
AKTIVITAS (ABC)

PT BAJU
PERHITUNGAN BIAYA PRODUK BERDASARKAN

AKTIVITAS
Tarif Overhead:
Biaya persiapan tingkat batch Rp. 900.000:40=Rp. 22.500/persiapan
Biaya per kali perubahan-tingkat produk
Rp.700.000:20=Rp.35.000/perubahan
Overhead lain-lain Rp. 3.200.000:160.000=Rp. 20/jam TKL

polos Bercorak Total
Bahan baku langsung Rp. 1000.000 Rp. 750.000 Rp. 1.750.000
Tenaga Kerja Langsung Rp 1.600.000 Rp. 1.600.000 Rp. 3.200.000
Overhead :

Persiapan : Rp.22.500x20 450.000
Persiapan: Rp.22.500x20 450.000 900.000
Perubahan desain
Rp.35.000x10

Rp. 350.000

Perubahan desain
Rp35.000x10

Rp. 350.000 Rp. 700.000

TKL Rp.20x80.000 jam 1.600.000
TKL Rp.20x80.000 jam Rp. 1.600.000 Rp. 3.200.000
Total biaya Rp.5.000.000 Rp.4.750.000 Rp.9.750.000
Unit yang diproduksi 100.000 50.000
Biaya per unit Rp. 50 Rp. 95

2. Pabrik sepatu maya menghasilkan produk, nike dan adidas dan
menggunakan sitem penetapan biaya dimana semua biaya tidak
langsung dikumpulkan di dalam suatu poll biaya dan dialokasikan
berdasarkan pada jam mesin. Manajemen blaine memutuskan
untuk menetapkan ABC karena studi tentang biaya
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mengungkapkan bahwa biaya umum berhubungan dengan
aktivitas set up dan aktivitas desain, banyaknya set up dan
banyaknya jam mesin desain merupakan pendorong aktivitas
untuk kedua biaya tersebut dan jam mesin selanjutnya digunakan
sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya tidak langsung. Berikut
ini informasi operasi tahun sekarang dari pabrik sepatu maya :

Nike Adidas Total
Unit yang diproduksi 800 17.000 17.800
Biaya bahan langsung
Per unit Rp.250 Rp.50
Total Rp.200.000 Rp.850.000 Rp.1.050.000
Biaya upah langsung Rp.80.000 Rp.425.000 Rp.505.000
Jam desain 9.600 4.400 14.000
Setup 120 80 200
Jam mesin 5.000 45.000 50.000
Overhead
Desain Rp.350.000
Setup Rp.250.000
Lain-lain Rp.1.200.000
Total overhead Rp.1.450.000

Direktur pabrik sepatu maya meminta kepada bagian akuntansi :
Menghitung total biaya dan biaya per unit yang dilaporkan untuk
kedua produk dengan sisttem perhitungan harga pokok ABC !
Perhitungan biaya produksi berdasarkan Sistem ABC
Pabrik sepatu ARHAN
Biaya produksi dengan sistem ABC
Tarif Overhead :
Desain : Rp.350.000 : 14.000 jam desain = Rp25/jam
Setup : Rp.250.000 : 200 Setup = 1.250 setup
Overhead lainnya : Rp.1.200.000 : 58.000 jam mesin = Rp 24 per
jam mesin

Nike Adidas Total
Bahan Baku Rp.200.000
Upah Langsung Rp.80.000
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Overhead :
Rp25x9600 jam desain Rp. 240.000
Rp25x4400 jam desain Rp. 110.000 Rp. 350.000
Biaya setup
Rp.1.250x120 setup Rp. 150.000
RP.1.250x80 setup 100.000 250.000
Biaya lainnya
Rp 24x5000 jam mesin 120.000
Rp24x45.000 jam
mesin

1.080.000 1.200.000

Total biaya Rp.790.000 Rp.2.565.000 Rp.3.355.000
Unit yang diproduksi 800 17.000
Biaya per unit Rp.987,50 Rp.150,88

3. Apakan perbedaan metode plantwide, department specific rates
dan ABC

Plantwide
Departement
Specific Rates

ABC

Single-Tag-Costing Two-Stage-Costing Two-Stage-Costing
Menggunakan satu
tarif dan dengan
dasar pemicu biaya
yang sama untuk
semua departmen

Menggunakan tarif
yang berbeda
dimasing-masing
departemen

Tarif yang digunakan
bervariasi
berdasarkan aktivitas
yang dikonsumsi
oleh pemicu biaya,
bukan berdasarkan
departemen

Biaya overhead
dialokasikan secara
proporsional
terhadap volume
output

Biaya overhead
dialokasikan secara
proporsional
terhadap volume
output

Pengalokasian biaya
overhead tidak
dikaitkan dengan
volume output,
tetapi dikaitkan
dengan aktivitas
yang digunakan
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4. Jelaskan bagaiman penerapan dalam Activity Based Management
!
a. ABM Operasional

ABM operasional meningkatkan efisiensi koperasi dan
tingkat penggunaan aset serta menurunkan biaya fokusnya
adalah melakukan sesuatu dengan benar dan melakukan
aktivitas dengan lebih efisien. Penerapan ABM operasional
menggunakan teknik manajemen seperti aktivitas
manajemen, proses rekayasa ulang bisnis, manajemen mutu
total dan pengukuran kinerja.

b. ABM Strategis berusaha meningkatkan permintaan akan
aktivitas dan profitabilitas pada efisiensi aktivitas saat ini atau
efisiensi yang telah ditingkatkan. ABM strategis berfokus
pada pemilihan aktivitas yang tepat untuk operasi. Dengan
menggunakan ABM Strategis, perusahaan meningkatkan
profitabilitas melalui pengurangan aktivitas yang tidak
menunguntungkan, penghilangan aktivitas yang tidak penting
dan pemilihan pelanggan yang paling menguntungkan.
Penerapa ABM strategis menggunakan teknik manajemen
seperti perancangan proses, bauran dini produk pelanggan,
hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan
(penetapan harga, ukuran pesanan, pengiriman, pengamasan,
dsb), segmentasi pasar dan saluran distribusi.

5. Jelaskan perbedaan antara ABC dan ABM !

 Activity Based Costing ( ABC ) adalah metode
pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya
pemakaian sumber daya, dan membebankan biaya pada
objek biaya, seperti produk atau pelanggan, berdasarkan
besarnya aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan
kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan
objek biaya.

 Activity Based Managenent (ABM) merupakan suatu
konsep yang mengerahkan perhatian pada konsumsi
sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu
perusahaan, sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana
suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya, maka
terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai aktivitas-
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aktivtas apa sajakah yang telah terjadi didalam
perusahaan tersebut. Aktivitas-aktivitas tersebut
merupakan aktivitas yang telah mengkonsumsi sumber
daya melalui pengidentifikasian pemicu biayanya dimana
biaya-biaya ini timbul karena dilaksanakannya aktivitas-
aktivitas tersebut.
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BAB 4
PERHITUNGAN BIAYA PROSES

KARAKTERISTIK INDUSTRI

Harga pokok proses adalah suatu sistem penetapan harga
pokok produk yang digunakan dalam industri yang menyelenggarakan
kegiatan produksi untuk suatu produk tertentu secara berkelanjutan
tanpa berdasarkan permintaan yang spesifik dari pelanggan tertentu.
Sebagai akuntansi untuk perusahaan industri, antara harga pokok
pesanan dan harga pokok proses pada dasarnya memiliki banyak
persamaan. Pertama, dilihat dari tujuan dasarnya kedua sistem
produksi sama-sama membebankan bahan baku, tenaga kerja dan
biaya overhead pada produk dalam suatu mekanisme perhitungan harga
pokok per unit produk. Kedua kedua sistem menggunakan dasar akun
pabrikasi yang sama, sebagai media pencatatan dan pengumpulan data
biayanya. Arus fisik produksinya sama-sama melibatkan overhead
pabrik, bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Ketiga, arus
fisik dan biaya dalam akun pabrikasi pada dasarnya sama pada kedua
sistem tersebut.

Sistem harga pokok proses dapat digunakan dalam industri
yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Suatu jenis produk tunggal dihasilkan secara terus-menerus dalam

waktu yang lama. Semua unit produksi sifatnya identik.
2. Biaya-biaya dikumpulkan untuk tiap departemen secara periodik.
3. Laporan produksi dari departemen produksi merupakan

dokumen kunci yang menunjukkan akumulasi dan disposisi biaya
dalam tiap departemen.

4. Harga pokok per unit produk dihitung untuk tiap departemen
dalam laporan produksi departemen secara periodik.

5. Biaya bahan pembantu diperlakukan sebagai biaya overhead
pabrik.

A. Prosedur Pengumpulan Biaya
Pada prinsipnya cara pengumpulan biaya untuk

menentukan harga pokok proses sama dengan harga pokok
pesanan. Dalam mekanismenya juga menggunakan dokumen-
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dokumen transaksi, jurnal dan buku besar yang sama. Hal yang
menjadi perbedaan dalam dokumentasinya, kalau dalam job order
menggunakan job cost sheet sebagai dokumen kunci, maka dalam
harga pokok proses laporan produksi menjadi dokumen
kuncinya.

Dalam sistem harga pokok pesanan manajemen lebih
mementingkan informasi biaya untuk tiap produksi karena
spesifikasi pekerjaan yang berbeda menyerap biaya yang berbeda.
Untuk itu diperlukan pengendalian biaya untuk tiap pekerjaan
atau pesanan.

Dalam sistem harga pokok, proses manajemen lebih
suka mengumpulkan informasi biaya produksinya yang dipecah
dalam informasi departemen-departemen produksi secara
periodik. Produk yang identik memiliki spesifikasi biaya yang
khas pada masing-masing produk, sehingga pengendalian
biayanya dapat dilakukan secara periodic. Karena pertimbangan
kepraktisan, dalam job order biaya pemakaian bahan pembantu
dikelompokkan sebagai biaya overhead, sedangkan dalam harga
pokok proses dikelompokkan bersama-sama dengan biaya bahan
baku.

Informasi departemen dalam sistem harga pokok proses
menjadi penting karena tiap departemen menyerap bahan baku,
tenaga kerja dan overhead yang terukur secara periodik dalam
jangka panjang. Dalam sistem harga pokok, pesanan pengukuran
kinerja departemen secara periodik tidak menjadi penting karena
tiap pesanan mempunyai departemen yang berbeda sehingga
informasinya tidak dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

1. Laporan Produksi: Metode Rata-Rata Tertimbang
Laporan produksi, yaitu suatu laporan yang

mengikhtisarkan semua aktifitas penetapan harga pokok untuk
akun barang dalam proses departemen selama satu periode
tertentu. Laporan ini mencakup tiga bagian yang terdiri dari:
1. Daftar kuantitas perhitungan unit-unit ekuivalen
2. Perhitungan harga pokok total dan tiap unit produk
3. Rekonsiliasi biaya
Ikhtisar kuantitas, yaitu bagian dari laporan produksi yang
menunjukkan arus unit produk dalam suatu departemen selama
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satu periode waktu tertentu. Rekonsiliasi biaya yaitu bagian dari
laporan produksi yang menunjukkan biaya-biaya yang harus
diperhitungkan dalam suatu departemen dan bagaimana biaya-
biaya tersebut dibebankan.

Dua masalah yang penting dalam penentuan harga pokok
produk dalam penyusunan laporan produksi adalah:
1. Perhitungan unit ekuivalen
2. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang terserap oleh barang

dalam proses.
Unit ekuivalen yang disefinisikan sebagai ekuivalensi
(penyetaraan) unit produk yang diselesaikan sebagian dalam
proses produksi dengan unit produk selesai. Atau dengan
pengertian sederhana unit ekuivalen menunjukkan penggunaan
sumber daya untuk tiap unit produk dalam proses setara dengan
berapa unit produksi selesai.

Unit ekuivalen barang dalam proses perlu dihitung untuk
mengantisipasi perbedaan proporsi harga pokok barang dalam
proses awal periode dengan barang dalam proses yang dimulai
dalam periode berjalan. Misalnya data persediaan awal barang
dalam proses PT.X adalah 1.000 unit. Dalam periode berjalan
ditambahkan barang dalam proses 900 unit.

Harga Pokok. Produksi 15 unit dengan tingkat penyelesaian
75%. Namun demikian jumalah barang dalam proses tidak genap
1.000 unit atau 1.900 unit, tetapi harus dihitung ekuivalensinya
sehingga unit persediaan dianggap ekuivalen dengan 1.675 unit
barang jadi, atau sejumlah 1.000 unit + (75% x 900 unit).

Masalah yang kedua adalah metode alokasi harga pokok
produk barang dalam proses menjadi nilai barang jadi atau
ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang barang jadi.
Untuk tujuan ini dalam perhitungan unit ekuivalen dapat
digunakan metode rata-rata tertimbang atau metode FIFO (first in
first out). Metode rata-rata tertimbang, yaitu metode alokasi harga
pokok pengolahan yang mencampurkan secara bersama-sama
antara jumlah unit produk dan nilai biayanya dari periode
sekarang dengan periode sebelumnya.

Misalnya barang dalam proses awal periode 100 unit dengan
total biaya Rp 1.000.000,- selama periode berjalan ditambahkan
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barang dalam proses 75 unit dengan total biaya Rp 937.500,-.
Dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang maka nilai
harga pokok barang dalam proses menjadi (1.000.000 +
937.500)/(100 +75) = Rp 11.071,43 per unit. Bila dalam satu
periode terdapat barang dalam proses yang ditransfer ke gudang
barang jadi sebanyak 50 unit maka harga pokok barang jadi
menjadi 50 x Rp 11.071,43 = Rp 553.557,50. Dalam metode ini
hanya digunakan satu tingkat harga tanoa memerhatikan jumlah
unit barang jadi yang ditransfer. Secara kualitatif perbedaannya
dapat dilihat pada perbandingan isi laporan produksi kedua
metode tersebut pada tabel di bawah ini.

Metode FIFO Metode Rata-Rata Tertimbang
Ikhtisar Kuantitas dan Unit Ekuivalen

1. Ikhtisar kuantitas membagi
unit yang ditransfer keluar
menjadi dua bagian. Bagian
pertama terdiri dari unit
persediaan awal. Bagian kedua
terdiri dari unit yang dimulai
dan diselesaikan dalam
periode berjalan.

2. Hanya pekerjaan yang
diperlukan untuk
menyelesaikan barang dalam
proses awal yang dimasukkan
dalam perhitungan unit
ekuivalen. Unit yang dimulai
dan diselesaikan dalam
periode berjalan diperlihatkan
secara terpisah.

1. Ikhtisar kuantitas mencakup
semua unit yang ditransfer
keluar dalam satu jumlah
tunggal.

2. Dalam perhitungan unit
ekuivalen unit persediaan
awal diperlakukan
sebagaimana perlakuan pada
waktu nasuk dan diselesaikan
dalam periode berjalan.

Biaya Total dan Biaya per Unit
1. Biaya yang diperhitungakn

untuk bagian laporan sama
pada kedua metode.

2. Harga biaya-biaya periode
berjalan yang dimasukkan
sebagai bagian dari harga

1. Biaya yang diperhitungakn
untuk bagian laporan sama
pada kedua metode.

2. Biaya-biaya dalam persediaan
awal ditambahkan dengan
biaya-biaya pada periode
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pokok per unit.

3. Biaya per unit hanya meliputi
elemen-elemen biaya dari
periode berjalan.

berjalan dalam perhitungan
harga pokok per unit.

3. Biaya per unit meliputi
beberapa elemen biaya dari
periode sebelumnya.

Rekonsiliasi Biaya
1. Unit yang ditransfer keluar

dibagi dalam dua kelompok
(a) unit persediaan awal, dan
(b) unit yang dimulai dan
diselesaikan dalam periode
berjalan.

2. Unit persediaan akhir
mempunyai biaya yang
dibebankan dengan cara yang
sama pada kedua metode.

1. Semua unit yang ditransfer
keluar diperlakukan sama,
tanpa memerhatikan apakah
berasal dari persediaan awal
atau dari periode berjalan.

2. Unit persediaan akhir
mempunyai biaya yang
dibebankan dengan cara yang
sama pada kedua metode.

Metode FIFO yaitu suatu metode akuntansi untuk arus biaya
dalam penetapan harga pokok proses dimana unit ekuivalen dan biaya
per unit produk hanya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
selama periode berjalan.denagn menggunakan data produksi dalam
metode rata-rata tertimbang di atas maka harga pokok barang yang
ditransfer ke gudang barang jadi menjadi 50 unit x Rp 10.000,- = Rp
500.000,-. Dalam metode FIFO nilai barang yang ditransfer ke
gudang barang jadi dinilai sebesar harga pokok barang yang diproses
lebih dulu.

Misalkan barang jadi berjumlah 125 unit maka harga poko
barang jadi yang ditransfer menjadi (100 unitx Rp 10.000,-) + (25 unit
x Rp 12.500,-) = Rp 812.500,-. Apabila jumlah unit barang jadi
melebihi jumlah unit persediaan awal barang dalam proses maka ada
kemungkinan perhitungan harga pokok barang jadi akan
menggunakan lebih dari satutingkat harga yang berbeda. Dalam
contoh ini karena gharga yang ditransfer sebagai barang jadi
berjumlah 125 unit yang lebih besar dari 100 unit persediaan awal
maka 100 unit menggunakan harga Rp 10.000,- per unit dan sisanya
25 unit menggunakan harga Rp 12.500,- per unit.
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Sebagai bahan perbandingan kalau menggunakan metode
rata-rata tertimbang harga pokok barang yang ditransfer bukan Rp
812.500,- tetapi berjumlah Rp 1.383.928,75 atau 125 unit produk jadi
x Rp 11.071,43 harga pokok rata-rata per unit.

Laporan produksi dibuat oleh departemen produksi dengan
menggunakan data arus masuk dan keluarnya produk dari departemen
yang bersangkutan secara terpisah dari buku besar dalam satu siklus
akuntansi produksi. Sebagai ilustrasi proses penyusunan laporan
produksi metode rata-rata dapat dilakukan dengan langkah-langkah di
bawah ini.
Langkah 1

Analisis arus fisik. Analisis ini dimaksudkan untuk
mengetahui jumlah unit produksi. Perhitungannya didasarkan pada
catatan arus fisik persediaan bahan baku yang digunakan dalam proses
produksi dan persediaan awal barang dalam proses. Produksi yang
dimulai dari periode berjalan hanya terdiri dari komponen bahan
baku. Sementara persediaan awal barang dalam proses selain bahan
baku juga menyerap biaya tenaga kerja dan biaya overhead departemen.

Misalkan persediaan awal barang dalam proses Departemen
PT ABC tanggal 1 April 2012 terdiri dari 30.000 unit termasuk unsur
bahan baku 100% dan biaya konversi masing-masing 60%. Barang
dalam proses yang dimulai dalam bulan berjalan berjumlah 420.000
unit. Berdasarkan data tersebut dapat disusun analisis arus fisik
barang dalam proses sebagai berikut:

Kuantitas
Unit yang diperhitungkan untuk barang dalam proses 1 April:
Bahan 100%, 60% tenaga kerja dan overhead……… 30.000 unit
Ditambahkan dimulai dalam produksi………… 420.000 unit
Total unit……………………………………… 450.000 unit
Langkah 2

Kalkulasi unit ekuivalen. Unit ekuivalen dihitung berdasarkan
presentase penyelesaian proses produksi yang ditaksir di departemen
produksi. Misalkan dari data ikhtisar kuantitas ditemukan bahwa
barang yang ditransfer ke Departemen B berjumlah 370.000 unit.
Kuantitas barang dalam proses diperkirakan 80.000unit dengan
ekuivalensi 50% bahan baku dan biaya konversi masing-masing 25%
yang ditambahkan sampai dengan akhir bulan April 2002.
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Berdasarkan data ini total unit ekuivalen untuk persediaan
bahan baku, tenaga kerja dan overhead dapat dihitung sebagai berikut:
UNIT EKUIVALEN BB TKL Overhead
Kuantitas
Unit yang diperhitungkan untuk:
Ditransfer ke Departemen B 370.000 370.000 370.000 370.000
Barang dalam proses, 30 April;
50% bahan, 25% tenaga kerja dan overhead

40.000 20.000 20.000 80.000
Total unit 410.000 390.000 390.000 450.000
Langkah 3

Menghitung biaya per unit. Langkah selanjutnya adalah
menghitung jumlah biaya yang diserap dalam proses produksi.
Misalkan barang dalam proses bulan april 2012 terdiri dari:

Komponen bahan baku…………………… Rp 92.000,-
Tenaga kerja…………………………………….21.000,-
Overhead………………………………………….33.000,-

Biaya yang ditambahkan di Departemen A terdiri dari:
Bahan baku…………………………………Rp 851.000,-
Tenaga
kerja……………………………………………330.000,-
Overhead……………………………………….669.000,-
Selanjutnya, total biaya Rp 1.966.000,- dapat dihitung dengan

menjumlahkan unsur-unsur harga pokok barang dalam proses awal
periode Rp 146.000,- dengan biaya yang ditambahkan pada periode
berjalan Rp 1.846.000,-. Adapun biaya per unit Rp 5,- dapat dihitung
dengan membagikan total unit ekuivalen dari total biaya produksi
yang dimaksud. Atau dengan perhitungan sebagai berikut:
Biaya Total Dan Biaya Per Unit
Biaya yang diperhitungkan untuk:

BB TKL Overhead TOTAL
Barang dalam proses 1 April

Rp92.000 Rp21.000 Rp33.000 Rp146.000
Biaya yang ditambahkan di Dept.A

Rp851.000 Rp330.000 Rp669.000 Rp1.846.000
Total biaya (a)Rp943.000 Rp351.000 Rp702.000 Rp1.996.000
Unit ekuivalen (b) 410.000 390.000 390.000
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Biaya per unit (a/b) R 2,30 Rp 0,90 Rp 1,80 Rp 5
Pada tahap ini turut dipertimbangkan faktor penilaian

persediaan. Penilaian ini dimaksudkan untuk menyeragamkan nilai
barang yang ditransfer ke luar departemen produksi tertentu,
persediaan akhir barang dalam proses dan persediaan awal barang
dalam proses, terutama bila terjadi fluktuasi harga yang cukup
signifikan.
Langkah 4:

Rekonsiliasi biaya. Sebagai alat pengendalian biaya proses
rekonsiliasi dapat digunakan untuk mengecek kesesuaian nilai input
yang diserap dalam produksi dengan output yang dihasilkan dari
proses produksi tersebut. Hasil rekonsiliasi biaya pada langkah 1
harus sama dengan total biaya pada langkah 3, sekalipun dalam kedua
ikhtisar tersebut komponen biaya produksi dipecah ke dalam elemen
dan biaya satuan yang berbeda. Dalam rekonsiliasi biaya di bawah ini
dapat dilihat bahwa total biaya Rp 1.996.000,- sama dengan total biaya
pada langkah 3 di atas. Sekalipun kedua ikhtisar tersebut biaya sudah
dikelompokkan dalam versi yang berbeda

UNIT EKUIVALEN
REKONSILIASI BIAYA

Biaya yang diperhitungkan untuk:
BB TKL OH TOTAL

Transfer ke Departemen B
370.000 370.000 370.000 1.846.000

WIP 31 April :
Bahan, @ Rp 2,30 40.000 Rp 92.000
Tenaga kerja, @ Rp 0,90 20.000 18.000
Overhead, @Rp1,80 37.000
Total barang dalam proses 146.000
Total Biaya Rp 1.996.000
Unit ekuivalen WIP: bahan baku, 80.000 x 50% = 40.000 unit
Tenaga kerja dan overhead masing-masing 80.000 x 25% = 20.000 unit.

Perhitungan unit ekuivalen menjadi penting karena tidak
praktis bila menggunakan kegiatan produksi untuk kepentingan
perhitungan jumlah fisik produk dalam proses. Lagi pula dalam
industri tertentu jenis barang yang terproses dalam pengolahan tidak
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selalu dapat diidentifikasi wujudnya dalam mesin pabrik. Untuk
memenuhi kebutuhan informasi produk dalam proses, maka
digunakanlah pendekatan unit ekuivalen untuk menghitung nilai
barang dalam proses tersebut.

Dalam ikhtisar di atas diperlihatkan sebuah laporan produksi
yang mencakup cara perhitungan nilai produk dalam proses.
Perhitungan unit ekuivalen tersebut menunjukkan bahwa konsumsi
untuk bahan baku dalam bentuk barang dalam proses pada tanggal
laporan setara dengan 40.000 unit barang jadi dan biaya tenaga kerja
setara dengan konsumsi untuk 20.000 unit barang jadi. Demikian pula
untuk biaya overhead pabriknya.

Secara keseluruhan hasil-hasil perhitungan penyusunan
laporan produksi dan unit ekuivalen dari langkah 1 sampai langkah 5
di atas dapat disajikan dalam ikhtisar laporan produksi sebagai
berikut:
2. LAPORAN PRODUKSI: METODE FIFO

PT. XL melakukan proses produksi melalui Departemen X
dan L. semua biaya produksi ditambahkan secara seragam (sekaligus
menggunakan faktor produksi yang sama untuk kedua proses. Berikut
kutipan informasi dari Departemen Xuntuk bulan Juni 2009.

Arus fisik produksi. Barang dalam proses 1 Juni 2009, 1.500
unit dengan persentase selesai bahan baku 100% dan biaya konversi
90% selesai. Selama bulan Juni dimulai dalam proses 8.500 unit.
Produk selesai 9.000 unit terdiri dari 1.500 unit dari persediaan awal
barang dalam proses dan 7.500 unit dari produksi yang dimulai pada
tanggal 1 Juni. Dari data ini dibuat skedul arus fisik proses produksi
selama bulan Juni sebagai berikut:
Unit yang diperhitungkan di Departemen X:
Barang dalam proses awal (unit) 1.500
Dimulai bulan Juni 2009 (unit) 8.500

10.000
Unit selesai dan ditransfer ke departemen L 7.500
Unit dari barang dalam prose awal 1.500 9.000
Unit barang dalam proses akhir 1.000 10.000

Unit ekuivalen. Persediaan barang dalam proses 30 Juni 2009
berjumlah 1.000 unit dengan persentase penyelesaian 100% bahan
baku, dan 85% biaya konversi. Unit yang dimulai dan selesai selama
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bulan Juni 7.500 selesai 100% dengan data ini dapat dibuat laporan
unit ekuivalen sebagai berikut:

Bahan Biaya
Langsung konversi

Unit yang dimulai dan selesai 7.500 7.500
Barang dalam proses awal:
Bahan langsung, 1.500 unit x 0% -
Biaya konversi, 1.500 unit x 90% - 1.350
Barang dalam proses akhir,
-bahan baku, 1.000 unit x 100% selesai 1.000
-bahan konversi, 1.000 unit x 85% selesai - 850

8.500 9.700
Harga pokok per unit. Barang dalam proses 1 Juni 2009,

1.500 unit. Presentase penyelesaian meliputi bahan baku 100% dan
biaya konversi 100% selesai. Biaya produksi berjumlah Rp 9.000,-
yang terdiri dari:
Bahan langsung………………………………………Rp 4.500,-
Tenaga kerja langsung……………………………………3.000,-
Overhead…………………………………………………1.500,-

Selama bulan Juni diselesaikan 9.000 unit dan ditransfer ke
Departemen penyelesaian dengan total biaya Rp 55.200,- yang terdiri
dari:
Bahan langsung………………………………………Rp 21.250,-
Tenaga kerja langsung……………………………………17.500,-
Overhead…………………………………………………16.450,-

Penilaian persediaan. Persediaan baarang dalam proses per 30
Juni 2009 berjumlah 1.000 unit, dengan persentase penyelesaian 85%.
Biaya per unit dan penilaian persediaan dapat dihitung dengan
prosedur sebagai berikut:

PERHITUNGAN BIAYA PER UNIT
Biaya bahan langsung, Rp 21.250 / 8.500 unit Rp2,50
Biaya konversi, Rp 33.950 / 9.700 unit 3,50 Rp6,00

Harga pokok persediaan akhir
Biaya bahan langsung, Rp 2,50 x 1.000 unit Rp 2.500
Biaya konversi, Rp 3,50 x 850 unit 2.975 5.475
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Rp 9.000
Dari persediaan barang dalam proses awal
Penyelesaian brg dalam proses awal, 1.350 unit x Rp 350 Rp 4.725
Dimulai dan diselesaikan bulan Juni, 7.500 unit x Rp 6R 45.00049.752

Rp 58.725

Dari data arus fisik tersebut dapat disajikan laporan produksi
yang menyajikan informasi tentang skedul arus fisik, unit ekuivalen
output, perhitungan harga pokok per unit, penilaian persediaan dan
rekonsiliasi biaya.
Rekonsiliasi biaya

REKONSILIASI BIAYA
Biaya yang diperhitungkan untuk:

Barang dalam proses awal Rp 9.000
Biaya bulan Juni 55.200 Rp 64.200
Biaya yang diperhitungkan untuk:
Produk selesai dan ditransfer Rp 58.725
Persediaan barang dalam proses akhir 5.475 Rp 64.200

LAPORAN PRODUKSI METODE FIFO BULAN JUNI 2009
ARUS FISIK
Barang dalam proses awal (unit) 1.500
Dimulai bulan Juni 2009 (unit) 8.500

10.000
Unit selesai dan ditransfer ke departemen L 7.500
Unit dari barang dalam prose awal 1.500 9.000
Unit barang dalam proses akhir 1.000

10.000
UNIT EKUIVALEN

Bahan Biaya
Langsung konversi

Unit yang dimulai dan selesai 7.500 7.500
Barang dalam proses awal:
Bahan langsung, 1.500 unit x 0% - -
Biaya konversi, 1.500 unit x 90% - 1.350
Barang dalam proses akhir,
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-bahan baku, 1.000 unit x 100% selesai 1.000 -
-bahan konversi, 1.000 unit x 85% selesai - 850

8.500 9.700
PERHITUNGAN BIAYA PER UNIT

Biaya bahan langsung, Rp 21.250 / 8.500 unit Rp 2,5
Biaya konversi, Rp 33.950 / 9.700 unit 3,5 Rp 6
PENILAIAN PERSEDIAAN
Harga pokok persediaan akhir
Biaya bahan langsung, Rp 2,50 x 1.000 unit Rp 2.500
Biaya konversi, Rp 3,50 x 850 unit 2.975 5.475

Rp 9.000
Dari persediaan barang dalam proses awal
Penyelesaian brg dalam proses awal, 1.350 unit x Rp 350

Rp 4.725
Dimulai dan diselesaikan bulan Juni, 7.500 unit x Rp 6

Rp 45.000 49.752
Rp 58.725

REKONSILIASI BIAYA
Biaya yang diperhitungkan untuk:
Barang dalam proses awal Rp 9.000
Biaya bulan Juni 55.200 Rp 64.200
Biaya yang diperhitungkan untuk:
Produk selesai dan ditransfer Rp 58.725
Persediaan barang dalam proses akhir 5.475 Rp 64.200

Perbedaan isi laporan produksi metode rata-rata dan metode
FIFO akan terlihat dalam item biaya bahan baku dan biaya
konversi untuk total harga pokok, output dalam satu unit dan
harga pokok per unit.

 Output. Dalam laporan produksi FIFO unit yang diselesaikan
dipisahkan antara barang yang berasal dari persediaan barang
dalam proses awal periode dengan unit selesai dari produksi
yang dimulai dan selesai pada periode berjalan. Hal ini
menyebabkan unit ekuivalen antara kedua metode berbeda
jumlahnya.

 Cost. Dalam metode rata-tara tertimbang semua biaya dari
barang dalam proses awal digabung bersama-sama dengan
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biaya yang terjadi untuk periode berjalan kemudian dijadikan
dasar untuk membagi harga pokok per unit ekuivalen.

 Unit cost. Perbedaan unit total biaya dan unit ekuivalen yang
diperhitungkan maka menyebabkan perbedaan harga pokok
per unit ekuivalen dari dua metode laporan produksi

B. Alokasi Biaya Departemen Pembantu
Dalam industri yang besar departemen produksi biasanya

tidak hanya memiliki departemen produksi, tetapi juga
mempunyai departemen pembantu. Untuk memenuhi berbagai
keperluan, maka biaya departemen pembantu juga harus
dialokasikan kepada departemen produksi yang menggunakan
jasa dari departemen pembantu yang bersangkutan.

Beberapa alasan yang biasanya dikemukakan sebagai
pertimbangan alokasi biaya departemen pembantu yaitu:
1. Mendapatkan suatu harga yang dapat disetujui bersama.
2. Menghitung profitabilitas lini produk.
3. Meramalkan efek ekonomidari perencanaan dan

pengendalian.
4. Menilai persediaan.
5. Memotivasi para manajer.

Pembebanan biaya departemen pembantu ke
departemen produksi dapat dilakukan dengan menggunakan
metode (1) tariff tunggal, atau (2) tariff ganda yang berupa: (a)
tarif tetap, dan (b) tariff variable. Sementara proses alokasinya
dapat dilakukan dengan menggunakan (1) metode langsung. (2)
metode bertahap, atau (3) metode reciprocal.

Metode langsung. Dalam metode ini biaya overhead
departemen pembantu dialokasikan langsung pada departemen
produksi berdasarkan persentase jasa yang diberikan kepada tiap-
tiap departemen produksi. Tidak ada alokasi biaya dari satu
departemen pembantu ke departemen pembantu lainnya.

Metode bertahap. Dalam metode ini biaya overhead
departemen pembantu yang lebih besar nilainya dialokasikan
kepada departemen produksi dan departemen pembantu lainnya
berdasarkan persentase jasa yang diberikan kepada tiap-tiap
departemen. Setelah itu total biaya departemen pembantu lainnya
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dialokasikan langsung kepada tiap departemen produksi
berdasarkan persentase yang ditetapkan.

Metode reciprocal (simultan). Dalam metode ini biaya
departemen Y dialokasikan ke departemen Z. biaya departemen
Z juga dialokasi ke departemen Y secara bersamaan. Alokasi
dengan cara ini dimulai dengan membuat persamaan biaya untuk
Y dan persamaan untuk Z. persamaan-persamaan tersebut
menunjukkan bahwa dalam biaya Y terdiri dari biaya Y sendiri
dan bagian dari biaya Z. begitu juga dalam biaya Z terdapat biaya
Z sendiri dan bagian biaya dari biaya Y.

C. HARGA POKOK OPERASI
Dalam dunia usaha sering ditemukan perusahaan atau

pabrik yang menghasilkan produk yang pada sebagian aktivitas
penyelesaiannya memiliki karakteristik job order dan pada bagian
yang lain memiliki karakteristik procces costing. Misalnya indutstri
sepatu mempunyai karakteristik pemakaian bahan baku yang
berbeda dari tiap model produk, tetapi menggunakan proses yang
sama pada aktivitas konversinya. Untuk industri seperti ini
diperlukan penggabungan pendekatan job order untuk akuntansi
bahan baku dan process costing untuk akuntansi biaya tenaga kerja
dan overhead dalam perhitungan harga pokoknya. Penggabungan
ini disebut harga pokok operasi. Dalam sistem ini pengumpulan
biaya juga dipengaruhi oleh work order.
SOAL DAN PENYELESAIAN:
SOAL 1
Hogle Company adalah perusahaan manufaktur yang
menggunakan biaya pesanan (job-order costing). Pada tanggal 1
Januari, awal tahun fiskal, perusahaan memiliki persediaan
sebagai berikut:

Bahan baku $ 20.000
Barang dalam proses $ 15.000
Barang jadi $ 30.000

Perusahaan membebankan biaya overhead ke pekerjaan
berdasarkan jam mesin. Tahun ini perusahaan memperkirakan
75.000 jam mesin dan biaya overhead pabrik sebesar $ 450.000.
transaksi selama setahun adalah sebagai berikut:
a. Bahan baku dibeli secara kredit $410.000
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b. Bahan baku yang digunakan untuk produksi $ 380.000
($360.000 bahan langsung dan sisanya bahan tidak langsung)

c. Biaya berikut ini terjadi untuk jasa karyawan: tenaga kerja
langsung $ 75.000, tenaga kerja tidak langsung $ 110.000,
komisi penjualan $ 90.000 dan gaji administrasi $200.000

d. Biaya perjalanan penjualan $ 17.000
e. Biaya utilitas dalam pabrik $ 43.000
f. Biaya iklan $ 180.000
g. Penyusutan yang tercatat untuk tahun tersebut $ 350.000

(80% berkaitan dengan operasi pabrik dan 20% berkaitan
dengan aktivitas administrasi dan penjualan).

h. Asuransi dibayar dimuka yang telah menjadi beban asuransi
$ 10.000 (70% berkaitan dengan operasi pabrik dan 30%
berkaitan dengan aktivitas dan administrasi).

i. Overhead pabrik dibebankan ke produksi. Karena pesana
yang datang lebih besar dari perkiraan semula, perusahaan
beroperasi dengan 80.000 jam mesin pada tahun tersebut.

j. Harga pokok produksi sesuai dengan kartu biaya yang telah
diselesaikan sebesar $ 900.000 selama tahun tersebut.

k. Barang dijual secara kredit kepada konsumen dengan harga $
1.500.000 dengan harga pokok yang tercantum dalam kartu
biaya sebesar $ 870.000

Diminta:
1. Buatlah jurnal untuk transaksi tersebut.
2. Apakah terjadi overhead yang dibebankan terlalu rendah

atau terlalu tinggi? Siapkan juurnal untuk menutup saldo
rekening overhead pabrik ke harga pokok penjualan. Jangan
mengalokasikan saldo tersebut ke persediaan akhir harga
pokok penjualan

3. Siapkan laporan laba rugi tahun tersebut.
Pemecahan masalah:
1. Jurnal

a. Bahan baku $ 410.000
Utang Dagang $ 410.000

b. Barang dalam proses $ 360.000
Overhead pabrik $ 20.000
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Bahan baku $ 380.000
c. Barang dalam proses $ 75.000

Overhead pabrik $ 110.000
Beban komisi penjualan $ 90.000
Beban gaji administrasi $ 200.000

Utang gaji dan upah $ 475.000
d. Beban perjalana penjualan $ 17.000

Utang dagang $ 17.000
e. Overhead pabrik $ 43.000

Utang dagang $ 43.000
f. Beban iklan $ 180.000

Utang dagang $ 180.000
g. Overhead pabrik $ 280.000

Beban depresiasi $ 70.000
Akumulasi Depresiasi $ 350.000

h. Overhead pabrik $ 7.000
Beban asuransi $ 3.000

Asuransi dibayar dimuka $ 10.000
i. Tarif overhead yang ditentukan dimuka dihitung dengan

cara sebagai berikut:
Estimasi overhead pabrik $ 450.000 / Estimasi jam
mesin = $ 6 per jam mesin
Berdasarkan jam mesin aktual ada 80.000 jam mesin
sehingga perusahaan hanya membebankan biaya
overhead ke produk sebesar 80.000 jam mesin X $ 6 =
$480.00. jurnal berikut ini digunakan untuk
membebankan biaya overhead:

Barang dalam proses $ 480.000
Overhead pabrik $ 480.000

Barang jadi $ 900.000
Barang dalam proses $ 900.000

Piutang dagang $1.500.000
Penjualan $1.500.000

Harga pokok penjualan $ 870.000
Barang jadi $ 870.000
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2. Overhead pabrik dibebankan terlalu tinggi untuk tahun
tersebut . jurnal untuk menutup ke harga pokok penjualan
adalah sebagai berikut:
Overhead pabrik $ 20.000

Harga pokok penjualan $ 20.000
3. Laporan Laba Rugi Hogle Company

HOGLE COMPANY
Laporan Laba Rugi

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember
Penjualan
Kurang: Harga Pokok Penjualan $ 1.500.000

($870.000 - $20.000) ($ 850.000)
Laba Kotor $ 650.000
Beban Penjualan dan administrasi

Komisi penjualan $ 90.000
Beban Gaji administrasi $ 200.000
Beban perjalanan penjualan $ 17.000
Beban iklan $ 180.000
Beban penyusutan $ 70.000
Beban asuransi $ 3.000

$ 560.000
Laba Bersih $ 90.000

SOAL 2
PT. MEBEL ANTIK menerima pesanan dari pemesan untuk
membuat kursi sebanyak 2000 Unit. Pesanan ini merupakan
pesanan dengan nomor 002. Proses produksi melalui dua
Departemen Produksi dimana Departemen I sebagai
Departemen Pembentukan sedangkan Departemen II sebagai
Departemen Penyelesaian. Pesanan ini diterima pada tanggal 03
Maret 1994 dan akan diselesaikan pada tanggal 31 Maret 1994.
Informasi berikut berhubungan dengan pesanan 002 tersebut:
a. 1. Pembelian bahan baku 01 januari 1994 200 m3 kayu @

Rp 500
2. Pembelian 03 januari 1994 300 m3 kayu @ Rp 650
3. Pembelian 10 januari 1994 100 m3 kayu @ Rp 550
4. Pembelian 07 maret 1994 750 m3 kayu @ Rp 600
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b. Permintaan Bahan Baku dibagian gudang untuk
Departemen I sebanyak 1.200 m3 kayu .

c. Keterangan Departemen I Derpartemen II
Jumlah Jam Kerja Langsung 1.200 Jam 2.000 Jam
Upah Langsung/Jam Rp 2.000 Rp 1.500
Jam Mesin yang digunakan 450 Jam -

d. Perencanaan BOP pertahun untuk Departemen I sebesar
Rp 8.000.000 dengan kapasitas yang direncanakan sebesar
20.000 Jam Mesin sedangkan untuk di Departemen II
sebesar Rp 12.000.000 dengan kapasitas yang direncanakan
30.000 Jam Tenaga Kerja Langsung.

e. Perusahaan dalam penilaian bahan baku menggunakan
metode FIFO.Pihak pemesan menyetujui pembayaran
pesanannya sebesar total biaya produksi ditambah laba kotor
sebesar 40% dari total biaya produksi.

Diminta:
1. Hitunglah besarnya biaya bahan baku yang digunakan
2. Tentukan tarif BOP per departemen
3. Buatlah kartu harga pokok pesanan No. 003 tersebut
4. Hitunglah total harga pokok produksi
5. Hitunglah harga jual perunit
6. Buatlah jurnal yang dibutuhkan

Pemecahan masalah:

1. Penggunaan bahan baku sebanyak 1200 m
2

kayu dengan
perincian sebagai berikut :

Unit harga Jumlah
Persediaan 1 januari 200 m2 Rp 500 Rp 100.000

Pembelian 3 januari 300 m2 650 195.000

Pembelian 10 januari 700 m2 550 385.000

Penggunaan bahan baku 1200 m2 Rp 680.000

2. Tarif BOP dept I : 8.000.000 / 20.000 jam = Rp 400 / jam
mesin.
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Tarif BOP dept II : 12.000.000 / 30.000 jam = Rp 400 / jam
kerja langsung.

3. Kartu harga pokok :
PT MEBEL ANTIK

KARTU HARGA POKOK

No pesanan : 003 Nama pemesan :
Jenis produksi : kursi kayu Jumlah unit : 2.000
Tgl pesanan : 03/03/1994 Tgl selesai : 31/03/1994
Sifat pesanan : Harga jual :

Tgl Ket No Bukti Dept I Dept II Jumlah
BIAYA BAHAN BAKU

680.000
Jumlah biaya bahan baku 680.000 680.000

BIAYA TENAGA KERJA

1200 x 2000
2000 x 1500 2.400.000 3.000.000

Jumlah biaya tenaga kerja 2.400.000 3.000.000 5.400.000

BIAYA OVERHEAD PABRIK
450 x 400

2000 x 400 180.000 800.000
Jumlah biaya overhead pabrik 180.000 800.000 980.000
Jumlah biaya produksi 3.260.000 3.800.000 7.060.000

4. Jumlah biaya produksi untuk pesanan no. 003 =
Rp7.060.000,-

5. Harga jual / pesanan = (140% x 7.060.000) / 2.000 unit =
Rp 4.942 / unit.

6. Jurnal :
a. Mencatat pemakaian bahan baku

BDP – BBB dept I 680.000 -
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Persediaan bahan baku - 680.000
b. Mencatat pembebanan BTK

BDP – BTK dept I 2.400.000 -
c. BDP – BTK dept II 3.000.000 -

Gaji dan upah - 5.400.000
d. Mencatat pembebanan BOP

BDP – BOP dept I 180.000 -
BDP – BOP dept II 800.000 -
BOP dibebankan - 980.000

e. Mencatat persediaan produk jadi
Persediaan produk jadi 7.060.000 -
BDP – BBB - 680.000
BDP – BTK - 5.400.000
BDP – BOP - 980.000

f. Mencatat Harga pokok penjualan
Harga pokok penjualan 7.060.000 -
Persediaan produk jadi - 7.060.000

SOAL 3
Laporan Biaya Produksi; Departemen Pertama; Biaya Rata-rata
Tertimbang

Pemotongan Perakitan
Jumlah unit barang dalam proses, persediaan awal 100 180

Jumlah unit dimulai di Departemen Pemotongan 600
Jumlah unit ditransfer ke Departemen Perakitan 500
Jumlah unit diterima dari Departemen Pemotongan 500
Jumlah unit ditransfer ke Persediaan Barang Jadi 580
Jumlah unit Barang dalam proses, persediaan akhir 200 100

Supervisor masing2 departemen melaporkan bahwa
persediaan akhir barang dalam proses 60% selesai untuk bahan
baku di Departemen Pemotongan dan 100% selesai untuk bahan
baku Perakitan. Persediaan akhir 20% selesai untuk Tenaga
Kerja di Departemen Pemotongan dan 70% selesai di
Departemen Perakitan. Untuk overhead pabrik, persediaan akhir
40% selesai di Departemen Pemotongan dan 70% selesai di
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Departemen Perakitan. (Persentase penyelesaian dari pers. awal
barang dalam proses tidak diperlukan jika metode rata2
tertimbang yang digunakan).
Data biaya untuk bulan Januari adalah sebagai berikut:

Barang dalam proses, Persediaan awal:
Pemotongan Perakitan

Biaya dari Departemen sebelumnya - $ 8.320
Bahan Baku $ 1.892 830
Tenaga Kerja 400 475
Overhead pabrik 796 518

Biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan:
Bahan Baku $ 13.608 $ 7.296
Tenaga Kerja 5.000 9.210
Overhead pabrik 7.904 11.052

Diminta: Hitulah biaya setiap departemen!
Pemecahan masalah:
1. Departemen Pemotongan:

a. Skedul Kuantitas
Persediaan awal 100
Dimulai periode ini 600 700
Ditransfer ke Dep. Perakitan 500
Persediaan akhir (60%, 20%, 40 200 700

b. Biaya dibebankan:
Bahan Baku 1.892
Tenaga Kerja 400
Overhead Pabrik 796 +

 3.088
Biaya ditambahkan Ekuivalen Harga/unit
Bahan Baku 13.608 500 + (200 x 60%) = 620

(1.892 + 13.608) : 620 = 25
Tenaga Kerja 5.000 500 + (200 x 20%) = 540

(400 + 5.000) : 540 = 10
Overhead Pabrik 7.904 + 500 + (200 x 40%) = 580

(796 + 7.904) : 580 = 15 +
 26.512+50
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Total biaya dibebankan ke Dep 29.600
c. Biaya dipertanggungjawabkan

Selesai ditransfer ke Perakitan 500 x 50 = 25.000
Persediaan akhir:
Bahan Baku (200 x 60% x 25) = 3.000
Tenaga Kerja (200 x 20% x 10) = 400
Overhead Pabrik (200 x 40% x 15) = 1.200+ 4.600+

= 29.600
2. Departemen Perakitan:

a. Skedul Kuantitas
Persediaan awal 180
Dimulai periode ini 500 680
Ditransfer ke Dep. Perakitan 580
Persediaan akhir (100%, 70%, 70%) 100 680

b. Biaya dibebankan:
B.dari Dep. Sebelumnya 8.320
Bahan Baku 830
Tenaga Kerja 475
Overhead Pabrik 518 +

 10.143
Biaya ditambahkan Ekuivalen Harga/unit
B.dari Dep. Sebelumnya 25.000 580 + (100 x 100%) = 680

(8.320 + 25.000) : 680 = 49
Bahan Baku 7.296 580 + (100 x 100%) = 680 (830 +

7.296) : 680 = 11,95
Tenaga Kerja 9.210 580 + (100x70%) = 650 (475

+ 9.210) : 650 = 14,9
Overhead Pabrik 11.052+ 580 + (100 x 70%) = 650

(518 + 11.052) : 650 = 17,8 + 52.558+ 93,65
Tot. b.dibebankan ke Dep.  62.701

c. Biaya dipertanggungjawabkan
Selesai ditransfer ke Perakitan 580x 93,65 = 54.317
Persediaan akhir 100 x 49 = 4.900
Bahan Baku (100 x 100% x 11,95) = 1.195
Tenaga Kerja (100 x 70% x 14,9) = 1.043
Overhead Pabrik (100 x 70% x 17,8) = 1.246+

8.384+
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Total b. dibebankan 62.701
SOAL 4

UD. IYAN JAYA yang bergerak dalam bidang kayu dan mebel
mendapat pesanan pada tanggal 20 Januari 1998 sebanyak 2.000
unit kursi dan 1000 unit meja dengan Nomor Pesanan masing-
masing 001 dan 002. Dari kegiatan yang selama ini terjadi untuk
membuat 100 kursi dan 100 meja diperlukan :
a. Bahan baku kayu langsung ( 25 m3 untuk kursi & 50 m3

untuk meja ).
b. Upah langsung 500 jam upah langsung ( 3 jam untuk meja

dan 2 jam untuk kursi ) dengan tarif Rp. 1.000,- / jam.
c. Overhead pabrik diperkirakan Rp. 5.000.000,- dengan

penentuan tarif BOP berdasarkan aktivitas jam upah
langsung.

d. Data pembelian bahan baku selama bulan Januari :
Persediaan awal 01/01/1998 250 m3 @Rp. 25.000,-
Pembelian 05/01/1998 100 m3 @Rp. 25.500,-
Pembelian 10/01/1998 200 m3 @Rp. 30.000,-
Pembelian 15/01/1998 400 m3 @Rp. 25.000,-
Pembelian 20/01/1998 200 m3 @Rp. 25.500,-

e. Biaya pemesanan Rp. 500.000,-
Biaya administrasi dan umum Rp. 1.000.000,-
Pajak penghasilan 10 %

Penilaian persediaan dengan menggunakan sistem LIFO. Dalam
pengerjaan pesanan ini, UD. IYAN JAYA mengerjakan kursi
dahulu sampai selesai, baru kemudian meja. Harga jual disetujui
untuk kursi sebesar biaya produksi ditambah 25 % keuntungan
yang diinginkan, sedangkan untuk meja sebesar biaya produksi
ditambah 35 % keuntungan yang diinginkan.
Diminta :
1. Hitunglah harga jual masing-masing
2. Buatlah Laporan Laba / Rugi UD. IYAN JAYA
3. Buatlah Kartu Harga Pokok Produksi untuk pesanan kursi.

Pemecahan masalah:
1. Harga jual masing-masing

 Biaya Bahan Baku yang digunakan (menggunakan sistem
LIFO) —› Bila 100 kursi membutuhkan 25 m3, maka
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1 kursi = 0,25 m3 x 2.000 = 500 m3, diambil dari :
Pembelian 20/01/1998 200 m3 x Rp.25.500,-

= Rp. 5.100.000,-
Pembelian 15/01/1998 300 m3 x Rp. 25.000,-

= Rp. 7.500.000,-
Total Biaya bahan baku untuk membuat 2.000 kursi

= Rp. 12.600.000,-
—› Bila 100 meja membutuhkan 50 m3, maka
1 meja = 0,5 m3 x 1.000 = 500 m3, diambil dari :
Pembelian 15/01/1998 100 m3 x Rp. 25.000,-

= Rp. 2.500.000,-
Pembelian 10/01/1998 200 m3 x Rp. 30.000,-

= Rp. 6.000.000,-
Pembelian 05/01/1998 100 m3 x Rp. 25.500,-

= Rp. 2.550.000,-
Persed. awal 01/01/1998 100 m3 x Rp. 25.000,-

= Rp. 2.500.000,-
Total Biaya bahan baku untuk membuat 1.000 meja

= Rp. 13.550.000,-

 Biaya Overhead Pabrik = Rp. 5.000.000,-
Tarif BOP = ————— = Rp. 10.000,- / jam upah

langsung 500
Kursi = 2 x 2.000 x Rp. 10.000,- = Rp. 40.000.000,-
Meja = 3 x 1.000 x Rp. 10.000,- = Rp. 30.000.000,-

 Biaya Pabrik
Kursi = 2 x 2.000 x Rp. 1.000,- = Rp. 4.000.000,-
Meja = 3 x 1.000 x Rp. 1.000,- = Rp. 3.000.000,-

Biaya Produksi Kursi Meja Total

Bahan Baku Rp. 12.600.000,- Rp. 13.550.000,- Rp. 26.150.000,-
Overhead Pabrik Rp. 40.000.000,- Rp. 30.000.000,- Rp. 70.000.000,-

Tenaga Kerja Langsung Rp. 4.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 7.000.000,-

Total Biaya Produksi Rp. 56.600.000,- Rp. 46.550.000,- Rp. 103.150.000,-

Harga Jual (125%x 56.600.000)
Rp. 70.750.000,-

(135%x46.550.000)
Rp. 62.842.500,-

Rp. 133.592.500
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2. Laporan Laba Rugi
UD. IYAN JAYA

Laporan Laba / Rugi
Penjualan .................................................Rp. 133.592.500,-
Harga Pokok Penjualan ........................(Rp. 103.150.000,- )
Laba Kotor .............................................Rp. 30.442.500,-
Biaya Usaha :

– Biaya Pemasaran ......................... Rp. 500.000,-
– Biaya administrasi & umum........ Rp. 1.000.000,-

(Rp. 1.500.000,- )
Laba bersih sebelum pajak .................. Rp. 28.942.500,-
Pajak penghasilan ................................. (Rp. 2.894.250,)
Laba bersih bulan Januari ................... Rp. 26.048.250,-

3. Kartu Harga Pokok Produksi
No. Pesanan : 001 Pemesan :
Jenis Produk : Kursi Sifat Pesanan : Biasa
Tgl. Pesanan : 20 Januari 1998 Jumlah :2.000 unit
Tgl. Selesai : HargaJual :Rp.70.750.000,-

Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead Pabrik

Tgl. Ket. Jumlah Tgl. Ket. Jumlah Tgl. Ket. Jumlah

20/
01

200 x 25.500 5.100.000 20/
01

2 x 2.000
x 1.000

4.000.000 20/
01

2 x 2.000
x 10.000

40.000.000

15/
01

300 x 25.000 7.500.000

12.600.000 4.000.000 40.000.000

Jumlah Total Biaya Produksi Rp. 56.600.000,-

SOAL 5
Laporan Biaya Produksi; Departemen Pertama;

Biaya Rata-rata Tertimbang. Tyndol Fabricators Inc.



87

memproduksi suatu produk didua departemen. Produk ini dibuat
dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di Departemen
Pemotongan dan Pembentukan. Produk ini kemudian ditransfer
ke Departemen Perakitan, dimana bagian2 lain yang dibeli dari
pemasok luar ditambahkan ke unit dasar. Karena hanya ada satu
produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka system
perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan. Perusahaan
menggunakan asumsi aliran biaya rata2 tertimbang untuk
mempertanggungjawabkan persediaan barang dalam proses. Data
yang berkaitan dengan operasi bulan November di Departemen
Pemotongan dan Pembentukan adalah:

Jumlah unit di persediaan awal 800
Jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan 3.200
Jumlah unit yg ditransfer ke Dep.Perakitan selama periode
berjalan 3.400
Jumlah unit dipers.akhir (75% selesai u/ BB, 40% selesai u/ TK,
25% u/ BOP) 600

Biaya yang dibebankan ke Departemen:
Pers.awal Ditambahkan dibulan berjalan
Bahan Baku $ 17.923 $ 68.625
Tenaga Kerja langsung 2.352 14.756
BOP 3.800 29.996

Buatlah Laporan Produksi Bulan November untuk
Departemen yang bersangkutan.

Pemecahan masalah:
1. Skedul Kuantitas

Persediaan awal 800
Dimulai periode ini 3.200 4.000
Ditransfer ke Dep. Perakit 3.400
Persediaan akhir (60%, 20%, 40%) 600 4.000

2. Biaya dibebankan:
Bahan Baku 17.923
Tenaga Kerja 2.352
Overhead Pabrik 3.800+
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24.075

Biaya ditambahkan
Ekuivalen Harga/unit

Bahan Baku 68.625 3.400 + (600 x 75%) = 3.850 (7.923 +
68.625) : 3.850 = 22,48

Tenaga Kerja 14.756 3.400 + (600 x 40%) = 3.640 (2.352 +
14.756) : 3.640 = 4,7

Overhead Pabrik 29.996+ 3.400 + (600 x 25%) = 3.550 (3.800 +
29.996) : 3.550 = 9,52+113.377+ 36,7

Tot. b. dibebankan ke Dep. 137.452

3. Biaya dipertanggungjawabkan
Selesai ditransfer ke Perakitan 3.400 x 36,7 = 124.780
Persediaan akhir:
Bahan Baku (600 x 75% x 22,48) = 10.116
Tenaga Kerja (600 x 40% x 4,7) = 1.128
Overhead Pabrik (600 x 25% x 9,52) = 1.428+

12.672+
137.452
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BAB 5
PERHITUNGAN BIAYA BERDASARKAN

AKTIVITAS

A. BIAYA PER UNIT
Perhitungan biaya berdasakan fungsi dan berdasarkan aktivitas

membebankan biaya kepada objek biaya seperti produk, pelanggan,
pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan
pada objek biaya, biaya per unit dihitung dengan membagi biaya total
yang dibebankan degan jumlah unit dari objek biaya tertentu. Biaya
per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi
dibagi dengan umlah unit yang diproduksi.
Pentingnya Biaya Produk Per Unit

Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan
pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk atau jasa
dapat ditentukan. Biaya per unit adalah bagian penting dari informasi
bagi suatu perusahaan manuaktur.
Cara Untuk Mendapatkan Informasi Biaya Per Unit
Dua sistem pengukuran tersebut adalah :

1. perhitungan biaya aktual : membebankan biaya aktual bahan
baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead ke
produk.

2. perhitungan biaya normal : membebankan biaya aktual bahan
baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk ; akan
tetapi biaya overhead dibebankan ke produk dengan
menggunakan tarif perkiraan.

Tarif perkiraan overhead adalah suatu tarif yang didasarkan pada
perkiraan data dan dihitung dengn menggunakan rumus :
Tarif Perkiraan Overhad = Biaya yang diperkirakan/
Penggunaan aktivitas yang diperkirakan
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B. PERHITUNGAN BIAYA PRODUK
BERDASARKAN FUNGSI

Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan
biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke
produk dengan menggunakan penelusuran langsung.

Secara spesifik, perhitungan biaya berdasarkan fungsi
menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit untuk
membebankan biaya ovehead ke produk. Penggerak aktivitas
tingkat unit adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam
biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi.

Contoh dari penggerak tingkat unit : Unit yang diproduksi ;
Jam tenaga kerja langsung ; Biaya tenaga kerja langsung ; Jam
mesin ; Biaya bahan baku langsung.

Langkah selanjutnya adlah menentukan kapsitas aktivitas
yang diukur penggerak :
1. Kapasitas aktivitas yang diharapkan : output aktivitas yang

diharapkan perusahaan dapat tercapai pada tahun yang akan
datang.

2. Kapasitas Aktivitas normal : output aktivitas rata-rata
yang perusahaan alami dala jangka panjang.

3. Kapasitas aktivitas teoritis : output aktivitas
maksimum secara absolut yang dapat direalisasikan dengan
berasumsi bahwa semua beroperasi sempurma.

4. Kapasitas aktivitas praktis : output maksimum yang
dapat diwujudkan jika semuanya berjalan dengan efisien.

Tarif Keseluruhan Pabrik
Perhitungan ini terdiri dari dua tahap, pertama, biaya

overhead yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi satu kesatuan
untuk keseluruhan pabrik. Terakhir, biaya overhead dibebankan ke
produk, melalui cara mengalikan tarif tersebut dengan jumlah total
jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan masing-masing
produk.

Overhead yang dibebankan adalah jumlah total overhead
yang dibebankan ke produksi aktual pada titik tertentu dalam suatu
waktu.
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Rumus :
Overhead yang dibebankan = Tarif Overhead x Output aktivitas
aktual

Perbedaan antara overhead aktual dan overhead yang
dibebankan disebut variasi overhead. Jadi kemungkinan akan tercipta
overhead yang terlalu rendah dibebankan (underapplied overhead) atau
ovehead yang terlalu tinggi dibebankan (overapplied overhead).

Biaya per unit dihitung dengan menjumlahkan total biaya
utama produk ke biaya overhead yang dibebankan, dan kemudian
membagi biaya total ini dengan unit yang diproduksi.
Tarif Departemen

Ada 2 tahap bagi tarif overhead departemen. Pada tahap
pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan
ke tiap departeman produksi, dan membentuk kesatuan biaya
overhead departemen.
Selanjutnya, pada tahap kedua, overhead dibebankan ke produk
dengan mengkalikan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang
digunakan dalam departemen terkait.
Total overhead yang dibebankan ke produk secara sederhana adalah
jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan dalam setiap
departemen.
Overhead yang dibebankan adalah total dari banyaknya overhead
yang dibebankan dalam tiap deprtemen.

C. KETERBATASAN SISTEM AKUNTANSI BIAYA
BERDASARKAN FUNGSI

Apabila perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang
kompetitif mengadaptasi strategi baru untuk mencapai kesempurnaan
dalam bersaing, sistem akuntasi biaya mereka sering kali harus
berubah agar dapat sejalan. Sering kali organisasi mengalami gejala
tertentu yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi biaya mereka
telah ketinggalan jaman. Contoh gejala sistem biaya yang ketinggalan
jaman : hasil dari penawaran sulit dijelaskan, harga pesaing tampak
tidak wajar rendahnya ; margin laba sulit untuk dijelaskan. ; produk
yang sulit diproduksi menunjukka laba yang tinggi ; pelanggan tidak
mengeluh atas naiknya harga.
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Biaya Overhead yang tidak berkaitan dengan Unit.
Dengan hanya menggunakan penggerak biaya aktivitas

berdasarkan unit untuk membebankan biaya ovehead yang tidak
berkaitan dengan unit, akan menciptakan distorsi banyak produk.
Tingkat keparahannya tergantung pada berapa proporsi keseluruhan
biaya overhead yang ditunjukkan oleh biaya tingkat non unit ini.
Keanekaragaman Produk

Keanearagaman produk berarti bahwa produk
mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda –
beda. Proporsi setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk
didefinisikan sebagai rasio konsumsi.

D. PERHITUNGAN BIAYA PRODUK
BERDASARKAN AKTIVITAS

Pembebanan overhead tradisional melibatkan dua tahap :
pertama, baya overhead dibebankan ke unit organisasi (pabrik atau
departemen) dan kedua, biaya overhead kemudian dibebankan ke
produk. Seperti dalam sistem biaya berdasarkan aktivitas, pertama-
tama menelusuri biaya aktivitas dan kemudian produk. Akan tetapi,
dalam sistem biaya ABC menekankan penelusuran langsung dan
penelusuran penggerak (menekankan hubungan sebab-akibat),
sedangkan sisem biaya tradisional cenderung intensif lokasi (sangat
mengabaikan hubungan sebab-akibat)
Pengidentifikasian Aktivitas dan Atributnya

Kamus aktivitas mendaftar aktivitas-aktivitas dalam sebuah
organisasi bersamaan dengan atribut aktivitas yang penting. Atribut
aktivitas adalah informasi keuangan dan non keuangan yang
menggambarkan aktivitas individual.
Aktivitas primer adalah aktivitas yang dikonsumsi produk atau
pelanggan
Aktivitas sekunder adalah aktivitas yang dikonsumsi oleh aktivitas
primer.
Pembebanan Biaya ke Aktivitas

Begitu aktivitas diidentifikasikan dan dijelaskkan, tugas
berikunya adalah menentukan berap banyak biaya untuk melakukan
tiap aktivitas. Hal ini membutuhkan identifikasi sumber daya yang
dikonsumsi oleh tiap aktivitas.
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Penggerak sumber daya adalah faktor-faktor yang mengukur
pemakaian sumber daya oleh aktivitas.
Pembebanan Biaya Aktivitas pada Aktivitas Lain.

Pembebanan biaya pada aktivitas menlengkapi tahap awal
perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pada tahap berikutnya,
aktivitas diklasifikasikan sebagai primer dan sekunder. Jika terdapat
aktivitas sekunder, maka tahap berikutnya muncul. Pada tahap
berikutnya, biaya aktivitas sekunder dibebankan pada aktivitas-
aktivitas yang memakai outputnya.
Pembebanan Biaya Pada Produk

Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, maka biaya
tersebut dapat dibebankan pada produk dalam suau proporsi sesuai
dengn aktivitas penggunaannya, seperti dengan diukur oleh penggerak
aktivitas. Pembebanan ini diselesaikan dengan penghitungan suatu
tarif aktivitas yang ditentukan terlebih dahulu dan menglikan tarif ini
dengan penggunaan aktual aktivitas.

E. PENGELOMPOKAN AKTIVITAS YANG
HOMOGEN
Pembebanan biaya pada aktivitas lain (tahap lanjutan atau

pembebanan biaya pada produk dan pelanggan (tahap akhir)
membutuhkan penggunaan tarif aktivitas. Pada prinsipnya terdapat
tarif aktivitas yang dihitung untuk tiap aktivitas.

Proses Mengurangi Jumlah Tarif
Pengelompokan overhead didasarkan pada : mereka secara logis

berhubungan dan mereka meiliki rasio konsumsi yang sama terhadap
semua produk.

Kumpulan dari biaya overhead yang berhubungan dengan
masing-masing kelompok aktivitas disebut kesatuan biaya sejenis.

Klasifikasi Secara Rinci Aktivitas
Pada pembentukan kumpulan aktivitas yang berhubungan,

aktivitas diklasifikasikan menjadi salah satu dari 4 kategori umum
aktivitas berikut :

1. Tingkat unit, adalah aktivitas yang dilakukan setiap ali suatu
unit diproduksi.

2. Tingkat batch, adalah aktivitas yang dilakukan setiap suatu
batch produk diproduksi.
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3. Tingkat produk, adalah aktivitas yang dilakukan bila diperlukan
untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh
perusahaan.

4. Tingkat fasilitas, adalah aktivitas yang menopang proses umum
produksi suatu pabrik.

Perbandingan dengan Perhitungan Biaya Berdasarkan Fungsi
Sistem berdasarkan aktivitas memperbaiki keakuratan

perhitungan biaya produk dengan mengakui bahwa banyak dari biaya
overhead tetap, ternyata bervariasi secara proporsional dengan
perubahan selain volume produksi.

F. PERHITUNGAN BIAYA PELANGGAN DAN
PEMASOK AKTIVITAS

Sistem ABC juga dapat digunakan untuk menentukan
keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Pengetahuan akan biaya
pelanggan dan pemasok dapat menjadi informasi vital untuk
memperbaiki tingkat laba suatu perusahaan.
Perhitungan Biaya Pelanggan Berdasarkan Aktivitas

Para pelanggan dapat memakai aktivitas penggerak pelanggan
dalam proporsi yang berbeda. Sumber-sumber dari keanekaragaman
pelanggan meliputi beberapa hal seperti frekuensi pesanan, frekuensi
pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan dan promosi.
Perhitungan Biaya Pelanggan versus Perhitungan Biaya Produk

Pembebanan biaya dari cutomer service pada pelanggan,
dilakukan dengan cara yang sama untuk biaya produksi yang
dibebankan pada produk.mbiaya sumber daya yang dipakai
dibebankan ke aktivitas, dan biaya aktivitas di bebankan ke tiap
pelanggan.
Perhitungan Biaya Pemasok Berdasarkan Aktivitas

Pemasok dapat mempengaruhi banyak aktivitas internal suatu
perusahaan dan secara signifikan meningkatkan biaya pembelian.
Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah kunci penelusuran
biaya yang berhubungan dengan pembelian , kualitas, keandalan, dan
kinerja pengiriman hingga ke para pemasok.
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Metodologi Perhitungan Biaya Pemasok
Aktivitas penggerak pemasok seperti pembelian, penerimaan,

pemerikasaan komponen, pengerjaan ulang, dll dicatat dalam kamus
aktifitas. Biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas
ini, dan biaya aktivitas dibebankan pada pemasok individual.

Soal- Soal latihan untuk klasifikasi biaya dan perhitungan harga pokok
produksi.
Soal pertama

Untuk setiap sepeda yang diproduksi, Matheson Company
mengeluarkan biaya bahan baku langsung $ 6, tenaga kerja langsung $
3, dan biaya overhead variabel $ 1, biaya overhead tetap perbulan $
1.000. Pada bulan Januari Matheson Co. memproduksi 50 sepeda.
Diminta:

a. Hitung biaya utama per unit.
b. Htung biaya konversi variabel.
c. Hitung biaya manufaktur variabel per unit.
d. Hitung total biaya manufaktur untuk 50 sepeda!

Jawab:
a. Biaya utama: Biaya Bahan baku + Biaya tenaga kerja

langsung$ 6 + $ $ 3 = $ 9
b. Biaya konversi variabel: Biaya tenaga kerja langsung + biaya

overhead variabel :$ 3 + $ 1 = $ 4
c. Biaya manufaktur variabel: BBB + BTKL + FOH Var :

$ 6 + $ 3 + $ 1 = $ 10
d. Total biaya manufaktur:( B. Manufaktur Var x unit )+ FOH

Tetal : ( $ 10 x 50 ) + $ 1.000 : $ 500 + $ 1.000
= $ 1.500

Soal kedua:

Indah Manufacturing memproduksi mesin bor yang
digunakan dalam pertambangan, pembangunan jalan dan ekskavasi.
Bahan baku langsung dari salah satu mesin adalah $ 12.000 dan total
biaya manufaktur $ 20.000. Biaya overhead adalah sepertiga dari biaya
utamanya.
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Diminta: Hitung biaya tenaga kerja langsung (Direct Labor) dan
FOH!
Jawab:
Diketahui: Direct material (DM) : $ 12.000,

Manufacturing Cost : $ 20.000
FOH : 1/3 dari prime cost.

Jawab:
MC: DM + DL + FOH

$ 20.000 : $ 12.000 + DL + 1/3 ( DM + DL)
$ 20.000 : $ 12.000 + DL + 1/3 ( 12.000 + DL)
$ 20.000 : $ 12.000 + DL + 4.000 + 1/3 DL
4/3 DL = $ 20.000 - $ 16.000
4/3 DL = $ 4.000

DL = $ 4.000 x ¾
DL = $ 3.000

Jadi FOH = 1/3 ( DM + DL)
FOH = 1/3 ( $ 12.000 + $ 3.000)
FOH = 1/3 ( $ 15.000)
FOH = $ 5.000

Soal ke tiga
Nabor company memproduksi dua jenis unit stereo,yaitu

deluks dan reguler pada tahun terakhir, nabors melaporkan data
berikut ini
Overhead yang diannggarakan $180.000
Aktivitas yang diharapkan (dalam jam tenaga kerja lngsung) 50.000
Aktivitas aktual (dalam jam tenaga kerja langsung) 51.000
Overhead aktual $200.000
Deluks Reguler
Unit yang di produksi 5.000 5.000
Biaya utama 40.000 300.000
Jam tenaga kerja langsung 5.000 46.000
Diminta :

a) Hitunglah tariff overhead yang telah di tetapkan sebelumnya
berdasarkan jam tenaga kerja langsung!!

b) Berapakah overhead yang di bebankan ??
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c) Berapakah overhead yang terlalu rendah atau terlalu tinggi di
bebankan ??

Penyelesaian :
a) Tarif = $180.000

50.000
= $3,60 per jam tenaga kerja langsung

b) Overhead yang dibebankan = $3,60 x 51.000 = $183.600
c) Variansi overhead= $200.000-$183.000 = $16.400 di

bebankan terlalu rendah
Soal ke empat

PT. x memiliki dua divisi yang dibentuk sebagai pusat laba: divisi
a dan divisi b.divisi a menghasilkan suku cadang Q yang di jual di
pasar luar sebanyak 5% dan sisanya di transfer ke divisi b. manajer
divisi a dan divisi b sedang mempertimbangkan penentuan harga
transfer suku cadang Q untuk tahun anggaran 20xx.perusahaan
menggunakan pendekatan full costing dalam penent uan biaya.
Menurut anggaran, divisi a di rencanakan akan beroperasi pada
kapasitas normal sebanyak 1.000.000 unit dengan taksiran biaya
penuh standar untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai
berikut:

Biaya bahan baku Rp. 60.000.000
Biaya tenaga kerja Rp.120.000.000
Biaya overhead pabrik Rp.150.000.000
Biaya adm & umum Rp. 90.000.000
Biaya pemasaran Rp. 22.500.000
Total biaya penuh divisi A Rp.442.500.000
*) biaya pemasaran ini terdiri dari angkutan barang.
Total aktiva yang di perkirakan pada awal tahun anggaan adalah
sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan laba yang di harapkan yang
dinyatakan dalam tarif kembalian investasi (rate of return on
investment) adalah sebesar 15%.
1. Laba yang di perhitungkan ke dalam harga transfer suku

cadang Q dalam tahun anggaran 20x1 adalah:
a. Rp.270.000.000
b. Rp.120.000.000
c. Rp.300.000.000
d. Rp.100.000.000
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Jawab:
Laba yang di harapkan = 15%x Rp.2.000.000.000=
Rp.300.000.000

2. Markup atas biaya produksi yang di perhitungkan ke dalam
harga transfer suku cadang Q dalam tahun anggaran 20x1
adalah:

a. 125%
b. 25%
c. 90%
d. 50%

Jawab:
Biaya produksi (bbb+btk+bop) = Rp.330.000.000
Perhitungan markup:
Biaya adm & umum Rp. 90.000.000
Biaya pemasaran Rp. 22.500.000
Laba yang di harapkan Rp.300.000.000
Jumlah Rp.412.500.000
Markup= Rp.412.500.000 x100%=125%Rp.330.000.000

3. Harga transfers suku cadang Q per unit dalam tahun
anggaran 20x1 adalah:
a. Rp.330,00
b. Rp .412,00
c. Rp. 742,50
d. Rp .1.000,00
Jawab:
Perhitungan harga transfer:
Biaya produksi Rp. 330.000.000
Markup 125% x Rp.330.000.000 Rp.412.500.000
Jumlah harga jual Rp.742.500.000
Volume produk di transfer 1.000.000 unit
Harga transfer per unit Rp.742,50/unit

Soal ke lima
PT.x memiliki dua divisi yang di bentuk sebagai

pusat laba: divisi a dan divisi b. divisi a menghasilkan suku
cadang Q yang di jual di pasar luar sebanyak 5% dan sisanya
di transfer ke divisi b.manajer divisi a dan divisi b sedang
mempertimbangkan penentuan harga transfer suku cadang Q
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untuk tahun anggaran 20xx. Perusahaan menggunakan
pendekatan variabel costing dalam penentuan biaya penuh.
Menurut anggaran, Divisi A direncanakan akan beroperasi
pada kapasitas normal sebanyak 1.000.000 unit dengan
taksiran biaya penuh standar untuk tahun anggaran yang akan
datang sebagai berikut:

Biaya bahan baku Rp 60.000.000
Biaya tenaga kerja Rp 120.000.000
Biaya overhead pabrik variabel Rp 50.000.000
Biaya overhead pabrik tetap Rp 90.000.000
Biaya administrasi dan umum variabel Rp 70.000.000
Biaya administrasi dan umum tetap Rp 80.000.000

Biaya pemasaran variabel Rp 40.000.000
Biaya pemasaran tetap Rp 23.000.000
Total biaya penuh divisi Rp 453.000.000

*) Biaya pemasaran ini terdiri dari angkutan barang.
Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran
adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- dan laba yang diharapkan
yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi (rate of
investment) adalah sebesar 15%

1. Laba yang diperhitungkan dalam harga tansfer suku cadang
Q dalam tahun anggaran 20xx adalah:
a. Rp.270.000.000
b. Rp. 300.000.000
c. Rp.120.000.000
d. Rp.100.000.000
Laba yang di harapkan = 15% x
Rp.2.000.000.000=Rp.300.000.000

2. Markup atas biaya produksi yang di perhitungkan ke dalam
harga transfer suku cadang Q dalam tahun anggaran 20xx
adalah;
a. 125%
b. 25%
c. 90%
d. 145%
Biaya variabel:
Bbb Rp. 60.000.000
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Btk Rp.120.000.000
Bop variabel Rp. 50.000.000
Biaya adm & umum Rp. 70.000.000
Biaya pemasaran variabel Rp. 40.000.000
Total biaya variabel Rp.340.000.000
Biaya tetap:
Bop tetap Rp.90.000.000
Biaya adm & umum tetap Rp.80.000.000
Biaya pemasaran tetap Rp.23.000.000
Total biaya tetap Rp.193.000.000
Total biaya penuh Rp.533.000.000
Perhitungan markup:
Biaya tetap Rp.193.000.000
Laba yang di harapkan Rp.300.000.000
Jumlah Rp.493.000.000
Markup=Rp.493.000.000 x 100%=145% Rp.340.000.000

3. Harga transfer suku cadang Q per unit dalam tahun anggaran
20x1 adalah:
a. Rp.833,00
b. Rp.412,00
c. Rp.742,50
d. Rp.1000,00
Jawab:
Pehitungan harga transfer :
Biaya variabel Rp.340.000.000
Markup 145%x Rp340.000.000 Rp.493.000.000
Jumlah harga jual Rp.833.000.000
Volume produk 1.000.000/unit
Harga transfer per unit Rp.833/unit

4. Berikut ini adalah metode penentuan harga transfer , kecuali
a. Cost based tansfer pricing dan market based transfer

pricing
b. Fixed monthly change
c. Profit sharing
d. Two sets of prices
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Jawab:
A. Cost based transfer pricing dan market based transfer

pricing, karena merupakan dasar yang di pakai sebagai
landasan penentuan harga transfer.
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BAB 6
METODE HARGA POKOK PESANAN

A. SIKLUS AKUNTANSI BIAYA DALAM
PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan sangat dipengaruhi
oleh siklus kegiatan usaha tersebut. Siklus kegiatan perusahaan
dagang dimulai dengan pembelian barang dagangan tanpa
pengolahan lebih lanjut dan diakhiri dengan penjualan kembali
barang dagangan tersebut. Dalam perusahaan ini, siklus akuntansi
biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok barang dagangan
yang dibeli dan berakhir dengan penyajiaan harga pokok barang
yang dijual. Tujuan akuntansi biaya dalam perusahaan dagang
adalah untuk menyajikan informasi harga pokok barang yang
dijual,biaya administrasi & umum, serta biaya pemasaran.

Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan jasa dimulai dengan
persiapan penyerahan jasa & berakhir dengan penyerahan jasa
kepada pemakainya. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa
dimulai dengan pencatatan biaya persiapan penyerahan jasa dan
berakhir dengan disajikannya harga pokok jasa yang
diserahkan.Tujuan Akuntansi biaya dalam perusahaan jasa adalah
menyajikan informasi harga pokok persatuan jasa yang diserahkan
kepada pemakai jasa.
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SIKLUS PEMBUATAN PRODUK SIKLUS AKUNTANSI BIAYA

Siklus kegiatan perusahaan manufaktur dimulai dengan
pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan
penyerahan produk jadi ke gudang. Siklus akuntansi biaya dimulai
dengan pencatatan harga pokok yang dimasukkan dalam proses
produksi, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead
pabrik yang dikonsumsi untuk produksi serta berakhir dengan
disajikannya harga pokok produk jadi yang diserahan ke bagian
gudang. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur bertujuan
untuk menyajikan informasi harga pokok produksi persatuan produk
jadi yang diserahkan ke bagian gudang.

Siklus akuntansi biaya dapat pula digambarkan melalui
hubungan rekening-rekening buku besar. Untuk menampung biaya
yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi,
didalam buku besar dibentuk rekening-rekening berikut ini:
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Gambar 4.1 Sikllus pembuatan produk
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Barang dalam Proses/WIP Digunakan untuk mencatat
biaya bahan baku,biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead
pabrik (debit), dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke bagian
gudang (kredit).

Persediaan Bahan Baku Digunakan untuk mencatat harga
pokok bahan baku yang dibeli (debit) dan harga pokok bahan baku
yang dipakai dalam produksi (kredit)

Gaji dan upah Rekening ini merupakan rekening antara
(clearing account) yang digunakan untuk mencatat utang gaji
&upah(debit) dan upah langsung yang digunakan untuk mengolah
produk (kredit)

Biaya ohead pabrik Digunakan untuk mencatat biaya
overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi (debit) dan yang
dibebankan kepada produk beradsarkan tarif (kredit)

Persediaan Produk Jadi Digunakan untuk mencatat harga
pokok produk jadi yang ditransfer ke bagian gudang (debit), dan
harga pokok produk yang dijual (kredit)

Gambar 4.2 Aliran biaya produksi dalam rekening buku besar

Persediaan Bahan
baku

Barang Dalam Proses

Gaji & upah

Biaya overhead pabrik
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B. Karakteristik Metode Harga Pokok Pesanan
Karakteristik Usaha Perusahaan Yang produksinya

Berdasarkan Pesanan
1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika

pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi
dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya.

2. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
oleh pemesan. Pesanan yang satu dapat berbeda dengan
pesanan yang lain.

3. Produksi ditujukan untu memenuhi pesanan,bukan untuk
memenuhi persediaan digudang.

Karakteristik Metode Harga Pokok Pesanan
1. Perusahaan meproduksi berbagai macam produk sesuai

dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk dihitung
harga pokok produksinya individual.

2. Biaya produksi harus digologkan menjadi biaya produksi
langsung & biaya produksi tidak langsung

3. Biaya produksi lansung diperhitungkan sebagai harga pokok
produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang
sesungguhnya terjadi,sedangkan biaya overhead pabrik
dihitung kedalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang
ditentukan dimuka.

4. Harga pokok produksi perunit dihitung pada saat pesanan
selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produsi
yang dikeluarkan untuk pesanan dengan jumlah unit produk
yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.

C. Manfaat Informasi Harga Pokok Pesanan
1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada

pemesan.
2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan.
3. Memantau realisasi biaya produksi.
4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan.
5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan

produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.
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1. Menentukan Harga Jual Yang Akan Dibebankan Kepada
Pemesan
Perusahaan yang produksinya bedasarkan pesanan memproses
produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan.
Biaya produksi pesanan yang satu berbeda dengan biaya produksi
pesanan yang lain.Harga jual yang dibebankan kepada pemesan
sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan
dikeluarkan untuk pesanan tersebut.
Formula untuk menentukan harga jual yang dibebankan kepada
pemesan adalah:

Taksiran biaya produksi untuk pesanan Rp. XX

Taksiran biaya nonproduksi untuk pesanan Rp. XX +
Taksiran total biaya pesanan Rp. Y
Laba yang diinginkan Rp. Z +
Taksiran harga jual yang dibebankan kepada
pemesan Rp. YZ

Taksiran biaya produksi :
a. Taksiran biaya bahan baku

Rp. XX
b. Taksiran biaya tenaga kerja langsung

Rp.XX
c. Taksiran biaya overhead pabrik

Rp. XX +
d. Taksiran biaya produksi

Rp.XX

2. Mempertimbangkan Penerimaan atau Penolakan Pesanan
Manajemen memerlukan informasi total harga pokok pesanan
yang memberikan perlindungan bagi manajemen agar dalam
menerima pesanan manajemen tidak mengalami kerugian.
Total harga pokok pesanan dihitung dengan unsur biaya adalah:
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Biaya Produksi Pesanan :
Taksiran biaya bahan baku

Rp. XX
Taksiran biaya tenaga kerja langsung

Rp. XX
Taksiran biaya overhead pabrik

Rp. XX +
Taksiran total biaya produksi

Rp. XX
Biaya Non produksi

Taksiran biaya administrasi & umum
Rp. XX

Taksiran biaya Pemasaran
Rp. XX +

Taksiran total biaya non produksi
Rp. XX +

Taksiran total harga pokok pesanan
Rp XX

3. Memantau realisasi biaya produksi
Jika pesanan telah diputuskan untuk diterima, manajemen
memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya
dikeluarkan dalam memenuhi pesanan tertentu.Perhitungan biaya
produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu
dilakukan dengaan formula berkut ini:
Biaya bahan baku sesungguhnya

Rp. XX
Biaya tenaga kerja sesunggunya

Rp. XX
Taksiran biaya overhead pabrik

Rp. XX +
Total biaya produksi sesungguhnya

Rp. XX

4. Menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan
Informasi laba atau rugi bruto tiap pesanan diperlukan untuk
mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non
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produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu,
metode harga pokok pesanan yang digunakan oleh manajemen
untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang
sesungguhnya dikeluarkan untuk pesanan guna menghasilkan
informasi laba atau rugi tiap pesanan dapat dihitung sebagai
berikut
Harga jual yg dibebankan kepada pemesan

Rp. XX
Biaya produksi pesanan tertentu :
Biaya bahan baku sesungguhnya

Rp. XX
Biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya

Rp. XX
Taksiran biaya overhead pabrik

Rp. XX +
Total biaya produksi pesanan

Rp. XX-
Laba bruto

Rp. XX
5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk

dalam proses yang disajikan dalam neraca
Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok
persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada
tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut,
manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap
pesanan.
Berdasarkan catatan biaya produksi tiap pesanan manajemen
dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan
yang telah selesai diproduksi, namun pada pada tanggal neraca
belum diserahkan kepada pemesan.
Berdasarkan catatan biaya tersebut manajemen dapat menentukan
biaya produksi yang melekat pada pesanan yang pada tanggal
neraca masih dalam proses pengerjaan.Biaya yang melekat pada
pesanan yang telah selesai diproduksi namun pada tanggal neraca
belum diserahkan kepada pemesan disajikan dalam neraca sebagai
harga pokok persediaan produk jadi. Biaya yang melekat pada
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pesanan yang belum selesai pada tanggal neraca disajikan dalam
neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses.

D. REKENING KONTROL DAN REKENING
PEMBANTU

Rekening pembantu atau Subsidiary Account dikontrol
ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol (Controlling
Account) di dalam buku besar. Rekening kontrol menampung
data yang bersumber dari jurnal sedangkan rekening pembantu
digunakan menampung data yang bersumber dari rekening
sumber. Gambar berikut menjelaskan hubungan antara rekening
kontrol dengan rekening pembantu.

Gambar 4.3. Rekening kontrol dan Rekening pembantu

Rekening kontrol dan rekening pembantu digunakan untuk
mencatat biaya sebagai berikut:

Rekening Kontrol Rekening Pembantu

Persediaan Bahan Baku Kartu Persediaan
Persediaan Bahan penolong Kartu Persediaan
Barang dalam proses Kartu Harga Pokok

Dokumen
Sumber

Jurnal Buku Besar

Rekening
kontrol

Rekonsiliasi

Buku Pembantu
Rekening
Pembantu
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Biaya Overhead pabrik sesungguhnya Kartu Biaya
Biaya Administrasi dan umum Kartu Biaya
Biaya Pemasaran Kartu Biaya
Persediaan produk jadi Kartu Persediaan

Setiap melakukan penjurnalan, harus ditunjuk nama rekening
kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Untuk
mencatat biaya produksi, dalam buku besar dibentuk
rekening kontrol barang dalam proses. Rekening ini dipecah
menurut unsur biaya produksi, sehingga ada 3 macam
rekening barang dalam proses yaitu:
- Barang dalam proses – Biaya Bahan Baku
- Barang dalam proses – Biaya Tenaga Kerja Langsung
- Barang dalam proses – Biaya Overhead Pabrik
Jika produk diolah melalui beberapa departemen produksi,
Rekening Barang dalam Proses dirinci menurut departemen
dan unsur biaya produksi, sebagai contoh :
- Barang dalam proses – Biaya Bahan Baku Departemen A
- Barang dalam proses – Biaya Tenaga Kerja Langsung

Departemen A
- Barang dalam proses – Biaya Overhead Pabrik

Departemen A
- Barang dalam proses – Biaya Bahan Baku Departemen B
- Barang dalam proses – Biaya Tenaga Kerja Langsung

Departemen B
- Barang dalam proses – Biaya Overhead Pabrik

Departemen B
Untuk mencatat biaya non produksi, di dalam buku besar
dibentuk Rekening Kontrol Biaya Administrasi dan Umum,
dan biaya Pemasaran. Rekening biaya pemasaran digunakan
untuk menampung biaya-biaya yang terjadi dalam fungsi
pemasaran, sedangkan Rekening Biaya Administrasi dan
Umum digunakan untuk menampung biaya-biaya yang terjadi
di fungsi administrasi dan umum.
Untuk mencatat pemakaian bahan baku yang dipakai dalam
pembuatan suatu produk, jurnal yang dibuat adalah:

Debit. Barang dalam proses



112

kredit. Persediaan bahan baku
Dan BUKAN jurnal berikut:

Debit. Biaya bahan baku
kredit. Persediaan bahan baku

Karena rekening biaya bahan baku tidak diselenggarakan
dalam buku besar melainkan dalam buku pembantu kartu
harga pokok.
Untuk mencatat biaya-biaya digunakan Rekening Kontrol
sebagai berikut:

Debit Biaya overhead pabrik sesungguhnya
Kredit Akumulasi depresiasi gedung

(Untuk mencatat depresiasi gedung pabrik)
Debit Biaya Administrasi dan Umum
Kredit Kas

(Untuk mencatat biaya telex)
Debit Biaya Pemasaran
Kredit Akumulasi depresiasi kendaraan

(Untuk mencatat biaya depresiasi kendaraan yang digunakan
bagian pemasaran)

E. KARTU HARGA POKOK (JOB ORDER COST
SHEET)

Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam
metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok berfungsi
sebagai rekening pembantu, yang digunakan untuk
mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya
produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci
di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya
produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung terhadap
pesanan tertentu dan biaya produksi tidak langsung dalam
hubungannya dengan pesanan tersebut. Biaya produksi langsung
dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan
secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat
dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu.

Contoh kartu harga pokok dapat dilihat pada gambar
berikut:
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PT. WARDATI ELOK
JAKARTA

KARTU HARGA POKOK

No. Pesanan : E-212 Pemesan : PT. Yayu
Jenis Produk : Jam Dinding Sifat Pesanan : Segera
Tgl. Pesan : 2 Januari 2005 Jumlah : 500 unit
Tgl. Selesai : 22 Januari 2005 Hargajual :Rp.5.000.000,-

Biaya Bahan Baku
Biaya Tenaga Kerja

Biaya Overhead
Pabrik

Tgl
No.

BPBG
Ket Jml Tgl

No. Kartu jam
kerja

Jml Tgl
Jam

Mesin
Tarif Jml

F. METODE HARGA POKOK PESANAN
Pembahasan metode harga pokok produksi diawali dengan uraian

prosedur pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung,
biaya overhead pabrik, dan pencatatan harga pokok produk jadi yang
ditransfer ke bagian gudang dari bagian produksi. Berikut ini adalah
contoh pengumpulan biaya produksi dengan menggunakan metode
harga pokok pesanan dan pendekatan full costing dalam penentuan
harga pokok produksi.

Contoh 1 :
PT. Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan
diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan, dan biaya produksi
dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang
digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi
adalah Full Costing. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap
pesanan diberi nomor, dan setiap dokumen sumber dan dokumen
pendukung diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan.
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Dalam bulan November 19X1, PT. Eliona mendapat pesanan untuk
mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT. Rimendi.
Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah Rp. 3.000
per lembar. Dalam bulan yang sama perusahaan juga menerima
pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak Rp. 20.000 per
lembar dari PT.OKI, dengan harga yang dibebankan kepada
pemesan sebesar Rp. 1.000 perlembar. Pesanan dari PT.Rimendi
diberi nomor 101 dan pesanan dari PT.OKI diberi nomor 102.
Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk
memenuhi pesanan tersebut.
1. Pembelian bahan baku dan bahan penolong

Pada tanggal 3 November perusahaan membeli bahan baku dan
bahan penolong berikut ini :

Bahan Baku :
Kertas jenis X 85 ream @ Rp. 10.000

Rp. 850.000
Kertas jenis Y 10 roll @ Rp. 350.000

Rp.3.500.000
Tinta Jenis A 5 kg @ Rp. 100.000

Rp. 500.000
Tinta Jenis B 25 kg@ Rp. 25.000

Rp. 625.000
Jumlah bahan baku yang dibeli

Rp.5.475.000
Bahan Penolong :
Bahan penolong P 17 kg @ Rp. 10.000

Rp. 170.000
Bahan penolong Q 60 liter @ Rp. 5.000

Rp. 300.000
Jumlah bahan penolong yang dibeli

Rp. 470.000
Jumlah total

Rp.5.945.000

Bahan baku dan bahan penolong tersebut dibeli oleh
bagian pembelian. Bahan tersebut kemudian disimpan dalam
gudang menanti saatnya dipakai dalam proses produksi untuk
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memenuhi pesanan tersebut. Perusahaan menggunakan dua
rekening kontrol untuk mencatat persediaan bahan :Persediaan
bahan baku dan persediaan bahan penolong . Pembelia bahan
baku dan bahan penolong dijurnal sbb :

Jurnal 1 :
Dr. Persediaa bahan baku Rp. 5.475.000
Cr. Hutang dagang

Rp. 5.475.000
Jurnal 2 :
Dr. Persediaa bahan baku Rp.470.000
Cr. Hutang dagang

Rp. 470.000
2. Pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi

Untuk dapat mencatat bahan baku yang digunakan dalam
pesanan, perusahaan menggunakan dokumen yang disebut
bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen
ini diisi oleh bagian produksi dan diserahkan kepada bagian
gudang untuk meminta bahan yang diperlukan oleh bagian
produksi. Bagian gudang akan mengisi jumlah bahan yang
diserahkan kepada bagian produksi pada dokumen tersebut,
dan kemudian dokumen ini dipakai sebagai dokumen sumber
untuk dasar pencatatan pemakaian bahan.

Bahan baku untuk pesanan 101 :
Kertas jenis X 85 ream @ Rp. 10.000 Rp.850.000
Tinta jenis A 5 Kg@ Rp.100.000 Rp.500.000
Jumlah bahan baku untuk pesanan 101 Rp.1.350.000
Bahan baku untuk pesanan 102 :
Kertas jenis Y 10 roll Rp. 350.000 Rp.3.500.000
Tinta jenis B 25 Kg@ Rp.25.000 Rp. 625.000
Jumlah bahan baku untuk pesanan 102 Rp.4.125.000
Total bahan baku yang dipakai Rp.5.475.000

Pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan
menggunakan bahan penolong sbb:
Bahan penolong P 10 kg @ Rp. 10.000 Rp. 100.000
Bahan penolong Q 40 liter @ Rp. 5.000 Rp. 200.000
Jumlah bahan penolong yang dipakai dalam produksi
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Rp. 300.000
Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku sbb : (jurnal 3)
Dr. Barang Proses-Biaya Bahan Baku Rp. 5.475.000
Cr. Persediaan Bahan Baku Rp. 5.475.000

Pencatatan pemakaian bahan baku dalam metode harga
pokok pesanan dilakukan dengan:
a. Mendebet rekening barang dalam proses
b. Mengkredit persediaan bahan baku atas dasar dokumen

bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang.
c. Pendebetan rekening barang dalam proses diikuti dengan

pencatatan rincian bahan baku yang dipakai dalam kartu
harga pokok pesanan .

PT. Eliona Yogyakarta
KARTU HARGA POKOK PESANAN 101

No. Pesanan : 101 Pemesan : PT. Rimendi
Jenis Produk : Undangan Sifat pesanan : Segera
Tgl.Pesan : 2 November 1986 Jumlah : 1.500 exemplar
Tgl Selesai : 22 November 1986 Harga Jual : Rp. 4.500.000

BIAYA BAHAN BAKU BIAYA TENAGA
KERJA

BIAYA OVERHEAD
PABRIK

Tgl No Ket Jumlah Tgl No.
Kartu
Jam
Kerja

Jumlah Tgl Dasar Tarif Jumlah

Kertas X
Tinta A

850.000
500.000

900.000 B. Tng
Kerja

Langsung

150 % 1.350.000

Jumlah 1.350.000 Jmh 900.000 Jmh 1.350.000
Jumlah Total Biaya Produksi adalah 3.600.000
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Dalam metode harga pokok pesanan :
a. Harus dipisahkan antara biaya produksi langsung dan biaya

produksi tidak langsung.
b. Bahan penolong yag merupakan unsur biaya produksi tidak

langsung dicatat pemakaiannya dengan Mendebet rekening
kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening Barang
Dalam Proses didebet untuk mencatat pembebanan biaya
overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka.
Jurnal pencatatan pemakaian bahan penolong sbb: (jurnal 4)
Dr. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp. 300.000
Cr.Persediaan bahan penolong Rp. 300.000

c. Pencatatan biaya tenaga kerja
Dalam metode harga pokok pesanan :
1. Harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dangan

upah kerja tak langsung.

PT. Eliona Yogyakarta
KARTU HARGA POKOK PESANAN 102

No. Pesanan : 102 Pemesan : PT. Oki
Jenis Produk : Pamflet iklan Sifat pesanan : Biasa
Tgl.Pesan : 15 November 1986 Jumlah : 20.000 Lembar
Tgl Selesai : 16 Desember 1986 Harga Jual : Rp. 20.000.000
BIAYA BAHAN BAKU BIAYA TENAGA

KERJA
BIAYA OVERHEAD
PABRIK

Tgl No Ket Jumlah Tgl No.
Kartu
Jam
Kerja

Jumlah Tgl Dasar Tarif Jumlah

Kertas X
Tinta B

3.500.000

625.000

5.000.000 B. Tng
Kerja

Langsung

150 % 7.500.000

Jumlah 4.125.000 Jmh 5.000.000 Jmh 7.500.000
Jumlah Total Biaya Produksi adalah 16.625.000
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2. Upah tenaga kerja langsung dicatat dengan mendebet
rekening barang dalam proses dan dicatat dalam kartu harga
pokok pesanan yang bersangkutan.

3. Upah tenaga kerja tak langsung dicatat dengan mendebet
rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya.

Dari contoh diatas biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam
departemen produksi sbb:
Upah langsung untuk pesanan 101 : 225 jam @ Rp. 4.000

Rp. 900.000
Upah langsung untuk pesanan 101 : 225 jam @ Rp. 4.000

Rp. 5.000.000
Upah tidak langsung Rp. 3.000.000
Jumlah upah Rp. 8.900.000
Gaji karyawan administrasi dan umum Rp. 4.000.000
Biaya gaji karyawan bagian pemasaran Rp. 7.500.000
Jumlah gaji Rp. 11.500.000
Jumlah biaya tenaga kerja Rp. 20.400.000

Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap berikut :
1. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh

perusahaan
2. Pencatatan distribusi biaya tenaga kerja
3. Pencatatan pembayaran gaji dan upah

Dari data diatas, jurnal untuk mencatat biaya tenaga : (jurnal 5)
1. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh

perusahaan
Debit Gaji dan upah Rp. 20.400.000
Kredit Utang gaji dan upah Rp. 20.400.000

2. Pencatatan distribusi biaya tenaga kerja
Karena biaya tenaga kerja terdiri dari berbagai unsur biaya,

maka perlu diadakan distribusi biaya tenaga kerja sbb:
Biaya Tenaga Kerja Langsung : dibebankan kepada pesanan

yang bersangkutan dengan mendebit rekening barang dalam
proses dan mencatatnya dalam kartu harga pokok pesanan yang
bersangkutan.

Pencatatan pembayaran gaji dan upah :
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Merupakan unsur biaya produksi tidak langsung dan dicatat
sebagai unsur biaya overhead pabrik serta didebetkan dalam
rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya.
Biaya Tenaga Kerja Nonproduksi :

Merupakan unsur biaya nonproduksi dan dibebankan ke
dalam rekening kontrol biaya administrasi dan umum atau biaya
pemasaran.

Jurnal distribusi biaya tenaga kerja diatas jurnal 6
Dr. Barang dalam proses-biaya tenaga kerja langsung

Rp. 5.900.000
Dr. Barang dalam proses-biaya tenaga kerja langsung

Rp. 3.000.000
Dr. Barang dalam proses-biaya tenaga kerja langsung

Rp. 4.000.000
Dr. Barang dalam proses-biaya tenaga kerja langsung

Rp. 7.500.000
Cr. Gaji dan upah Rp. 20.400.000

Pencatatan pembayaran gaji dan upah (jurnal 7)
Debit Utang gaji dan upah Rp. 20.400.000
Kredit Kas Rp. 20.400.000

d. Pencatatan biaya overhead pabrik
Pencatatan biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua :

a. Pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada
produk berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka dan
pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi.

b. Pembebanan produk dengan biaya overhead pabrik
berdasarkan tarif yang dicatat dengan mendebet rekening
barang dalam proses dan mengkredit rekening biaya
overhead pabrik yang dibebankan.

c. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat
dengan mendebet rekening kontrol biaya overhead pabrik
sesungguhnya.
Secara periodik (misalnya akhir bulan ) biaya overhead pabrik
yang sesungguhnya dibandingkan dengan biaya overhead
pabrik yang dihitung berdasarkan tarif dihitung selisihnya .
Perbandingan ini dilakukan dengan menutup rekening biaya
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overhead yang dibebankan ke dalam rekening biaya overhead
pabrik yang sesungguhnya.
Dari contoh diatas , misalnya biaya overhead pabrik yang
dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari
biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian biaya
overhead pabrik yang dibebankan kepada tiap pesanan
dihitung sbb:

Pesanan 101: 150 % X Rp. 900.000
= Rp. 1.350.000

Pesanan 102: 150% X Rp. 5.000.000
= Rp. 7.500.000

Jumlah biaya overhead pabrikk yang dibebankan
Rp. 8.850.000

Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik
kepada pesanan sbb:

(jurnal 8)
Debet Brg Dlm Proses-Biaya Overhead pabrik 8.850.000
Kredit Biaya overhead pabrik yang dibebankan 8.850.000

Misalnya biaya overhead yang sesungguhnya
terjadi (selain biaya bahan penolong Rp. 300.000 dan biaya
tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp. 3.000.000.
seperti tersebut dalam jurnal 4 dan 6 :

Biaya depresiasi mesin Rp. 1.500.000
Biaya depresiasi gedung pabrik Rp. 2.000.000
Biaya asuransi gedung pabrik dan mesin Rp. 700.000
Biaya pemeliharaan mesin Rp. 1.000.000
Biaya pemeliharaan gedung Rp. 500.000

Jumlah Rp. 5.700.000
Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang
sesungguhnya terjadi adalah sbb: (jurnal 9)

Dr. By. Overhead pabrik sesungguhnya Rp. 5.700.00
Cr. Akumulasi depresiasi mesin Rp. 1.500.000
Cr. Akumulasi depresiasi gedung Rp. 2.000.000
Cr. Persekot asuransi Rp. 700.000
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Cr.Persediaan suku cadang Rp. 1.000.000
Cr.Persediaan bahan bangunan Rp. 500.000

Untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang
dibebankan berdasarkan tarif menyimpang dari biaya
overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, saldo rekening
biayaoverhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening
biaya overhead pabrik yang sesungguhnya.Jurnal penutup
adalah sbb:
Jurnal 10 :
Dr. Biaya overhead pabrik yang dibebankan

Rp. 8.850.000
Cr. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya

Rp. 8.850.000
Selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada

produk dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya
terjadi dalam suatu periode akuntansi ditentukan dengan
menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik yang
sesunggguhnya.

Setelah jurnal diatas (jurnal 10) dibukukan saldo
rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah
sbb:

Debit :
Jurnal 4 Rp.300.000
Jurnal 6 Rp.3.000.000
Jurnal 9: Rp.5.700.000
Jumlah debet Rp. 9.000.000
Kredit :
Jurnal 10 Rp. 8.850.000
Selisih pembebanan Rp.150.000

Selisih biaya overhead pabrik pada akhirnya
dipindahkan ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Jika
terjadi selisih pembebanan kurang, maka dibuat jurnal :
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Jurnal 11:
Debi Biaya overhead pabrikRp.150.000
Kredit Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp.150.000

e. Pencatatan harga pokok produk jadi
Pesanan yang telah selesai diproduksi ditransfer ke

bagian oleh bagian produksi. Harga pokok pesanan yang
telah selesai diproduksi dapat dihitung dari informasi
biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok
pesanan yang bersangkutan.

Harga pokok pesanan 101 :
Biaya bahan baku Rp. 1.350.000
Biaya tenaga kerja langsung Rp. 900.000
Biaya overhead pabrik Rp. 1.350.000
Jumlah harga pokok pesanan 101 Rp. 3.600.000

Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi
tersebut adalah sbb:

Jurnal 12 :
Dr. Persediaan Produk jadi Rp. 3.600.000

Cr.Barang dalam proses-By. Bhn baku
Rp. 1.350.000

Cr.Barang dalam proses-By. Tenaga kerja
langsung Rp. 900.000
Cr.Barang dalam proses-By. Overhead pabrik

Rp. 1.350.000
f. Pencatatan harga pokok produk dalam proses

Pada akhir periode kemungkinan terdapat pesanan
yang belum selesai diproduksi . Biaya yang telah
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dapat dilihat dalam
kartu harga pokok pesanan yang
bersangkutan.Kemudiaan dibuat jurnal untuk mencatat
persediaan produk dalam proses dan mengkredit
rekening barang dalam proses.

Jurnal 13:
DR.Persediaan Produk Dalam Proses Rp. 6.625.000
CR.BDP-By bhn baku Rp. 4.125.000
CR.BDP-By Tenaga kerja langsung Rp. 5.000.000



123

CR.BDP-By overhead pabrik Rp. 7.500.000
g. Pencatatan harga pokok produk yang dijual

Harga pokok produk yang diserahkan kepada
pemesan dicatat dalam rekening harga pokok penjualan
dan rekening persediaan produk jadi.

Jurnal 14 :
Debit Harga pokok penjualan Rp. 3.600.000
Kredit Persediaan produk jadi Rp. 3.600.000

h. Pencatatan pendapatan penjualan produk
Pada awal contoh ini telah disebutkan disebutkan

bahwa pesanan 101 berupa pesanan 101 berupa pesanan
1500 lbr undangan dengan harga harga jual Rp. 1500
perlembar atau total harga Rp. 4.500.000. Maka jurnal
yang dibuat untuk mencatat piutang kepada pemesan sbb
:

Jurnal 15 :
Debit Piutang Dagang Rp. 4.500.000
Kredit Penjualan Rp. 4.500.00

Soal Latihan
PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan, semua

pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan,
dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang
diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam
penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Untuk
dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberi nomor,
dan setiap dokumen sumber dan dokumen pendukung
diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Dalam
bulan November 19x1, PT Eliona mendapat pesanan untuk
mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT
Rimendi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut
adalah Rp 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama
perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak
pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki, dengan
harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar Rp 1.000
per lembar. Pesanan dari PT rimendi diberi nomor 101 dan
pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. berikut ini adalah
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kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi
pesanan tersebut.

a. pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada
tanggal 3 november perusahaan membeli bahan baku
dan bahan penolong berikut ini :

bahan baku :
kertas jenis x 85 rem @ Rp 10.000 Rp 850.000
kertas jenis y 10 roll @ Rp 350.000 Rp.3.500.000
tinta jenis A 5 Kg @ Rp 100.000 Rp500.000
tinta jenis B 25 Kg @ Rp 25.000 Rp.625.000
jumlah bahan baku yang dibeli Rp5.475.000
bahan penolong :
bahan penolong P 17 Kg @ Rp10.000 Rp 170.000
bahan penolong Q 60 liter @ Rp5.000 Rp.300.000
jumlah bahan penolong yang dibeli Rp.470.000
jumlah total Rp5.945.000

jawab:
perusahaan menggunakan dua rekening kontrol untuk

mencatat persediaan bahan : persediaan bahan baku dan
persediaan bahan penolong. Pembelian bahan baku dan bahan
penolong tersebut dijurnal sebagai berikut :
jurnal #1 :
persediaan bahan baku 5.475.000
utang dagang 5.475.000
jurnal #2 :
persediaan bahan penolong 470.000
utang dagang 470.000

b. pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi. Untuk
dapat mencatat bahan baku yang digunakan dalam tiap
pesanan, perusahaan menggunakan dokumen yang disebut
bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen
ini diisi bagian produksi dan diserahkan kepada bagian gudang
untuk meminta bahan yang diperlukan oleh bagian produksi.
Bagian gudang akan mengisi jumlah bahan yang diserahkan
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kepada bagian produksi pada dokumen tersebut, dan kemudian
dokumen ini dipakai sebagai dokumen sumber untuk dasar
pencatatan pemakaian bahan. Untuk memproses pesanan #101
dan 102. bahan baku yang digunakan sebagai berikut :
bahan baku untuk pesanan #101 :
kertas kerja X 85 gram @ Rp 10.000 Rp 850.000
tinta jenis A 5 Kg @ Rp 100.000 Rp.500.000
Jumlah bahan baku untuk pesanan #101 Rp. 1.350.000

Bahan baku untuk pesanan #102 :
Kertas jenis Y 10 roll @ Rp 350.000 Rp 3.500.000
Tinta jenis B 25 Kg @ Rp 25.000 Rp.625.000
Jumlah bahan baku untuk pesanan #102 Rp.4.125.000
Jumlah bahan baku yang dipakai Rp.5.475.000
Pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan
menggunakan bahan penolong sebagai berikut :
Bahan penolong P 10 Kg @ Rp 10.000 Rp 100.000
Bahan penolong Q 40 liter @ Rp 5.000 Rp.200.000
Jmlh bahan penolong yang dipakai dlm produksi Rp.300.000
Jawab:

Pencatatan pemakaian bahan baku dalam metode harga
pokok pesanan dilakukan dengan mendebet rekening barang
dalam proses dan mengkredit rekening persediaan bahan
baku atas dasar dokumen bukti permintaan dan pengeluaran
barang gudang. Pendebitan rekening barang dalam proses ini
diikiuti dengan pencatatan rincian bahan baku yang dipakai
dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan;

PT Eliona
Yogyakarta

KARTU HARGA POKOK
No. pesanan : 101 pemesan : PT Rimendi
Jenis produk : undangan sifat pesanan : segera
Tgl pesan : 2 november 1986 Jumlah : 1.500 exemplar
Tgl selesai : 22 november 1986 Harga jual : Rp 4.500.000
Biaya bahan baku Biaya tenaga kerja Biaya overhead pabrik

No.
BPBG

Kete-
rangan

jumlah Tgl No.
kartu

Jumlah Tgl dasar tarif jumlah
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jam
kerja

Kertas x
Tinta A

850.000
500.000

900.000 BT
KL

150 %1.350.000

1.350.000 900.000 1.350.000

Jumlah biaya produksi
Rp 3.600.000

Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tersebut diatas adalah
sebagai berikut :
Jurnal #3:
Barang dalam proses-biaya bahan baku 5.475.000
Persediaan bahan baku 5.475.000

Karena dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan
antara biaya produksi langsung dari biaya produksi tidak langsung,
maka bahan penolong yang merupakan unsur biaya produksi tidak
langsung dicatat pemakaiannya dengan mendebit rekening kontrol
biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening barang dalam proses
hanya didebit untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik
berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka

PT Eliona
Yogyakarta

KARTU HARGA POKOK

No. pesanan : 102 pemesan : PT Oki
Jenis produk : pamflet sifat pesanan : biasa
Tgl pesan : 15 november 1986 Jumlah : 20.000 lembar
Tgl selesai : 16 desember 1986 Harga jual : Rp 20.000.000

Biaya bahan baku Biaya tenaga kerja Biaya overhead pabrik
tgl No.

BP
BG

Kete-
rangan

jumlah Tgl No.
kartu
jam
kerja

Jumlah Tgl dasar tarif jumlah

Kertas x
Tinta B

3.500.00
625.000

5.000.000 BT
KL

150
%

7.500.000

4.125.000 5.000.000 7.500.000
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Jumlah biaya produksi Rp 16.625.000
Jawab:
Jurnal pencatatan pemakaian bahan penolong adalah sebagai berikut :
Jurnal #4:

Biaya overhead pabrik sesungguhnya 300.000
Persediaan bahan penolong 300.000

c. pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok
pesanan harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung
dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Upah tenaga kerja
langsung dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses,
dan dicatat pula dalam kartu harga pokok pesanan yang
bersangkutan. Upah tenaga kerja tidak langsung dicatat dengan
mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya.
Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh departemen produksi
adalah sebagai berikut :

Upah langsung untuk pesanan #101 225jam @ Rp4.000
Rp 900.000

Upah lngsng untuk pesanan #102 1.250jam @Rp4.000
Rp 5.000.000

Upah tidak langsung 3.000.000
Jumlah upah 8.900.000
Gaji karyawan administrasi dan umum 4.000.000
Gaji karyawan bagian pemasaran 7.500.000
Jumlah gaji 11.500.000
Jumlah biaya tenaga kerja 20.400.000
Jawab:
Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut:
a. pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh

perusahaan. Atas dasar daftar gaji dan upah yang dibuat,
jurnalnya ialah
Jurnal #5:
Gaji dan upah 20.400.000
Utang gaji dan upah 20.400.000

b. pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Karena biaya
tenaga kerja tersebut terdiri dari berbagai unsur biaya, maka
perlu diadakan distribusi biaya tenaga kerja sebagai berikut:
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biaya tenaga kerja langsung dibebankan kepada pesanan
yang bersangkutan dengan mendebit rekening barang dalam
proses dan mencatatnya dalam kartu harga pokok pesanan
yang bersangkutan.
Biaya tenaga kerja tidak langsung Merupakan unsur biaya
produksi tidak langsung dan dicatat sebagai unsur biaya
overhead pabrik serta didebitkan dalam rekening biaya
overhead pabrik sesungguhnya.
Biaya tenaga kerja non produksi Merupakan unsur biaya
nonproduksi dan dibebankan kedlam rekening kontrolbiaya
administrasi dan umum atau biaya pemasaran.
Jurnal distribusi biaya tenaga kerja adalah

Jurnal #6 :
Barang dalam proses –biaya tenaga kerja langsung

Rp 5.900.000
Biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.000.000
Biaya administrasi dan umum 4.000.000
Biaya pemasaran 7.500.000
Gaji dan upah 20.400.000

c. pencatatan pembayaran gaji dan upah.pembayaran gaji dan
upah yang terutang dicatat dengan jurnal berikut ini
Jurnal #7 :
Utang gaji dan upah 20.400.000
Kas 20.400.000

d. pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya
overheadpabrik dibagi menjadi dua : pencatatan biaya
overhead pabrik

e. pencatatan pembayaran gaji dan upah.pembayaran gaji dan
upah yang terutang dicatat dengan jurnal berikut ini
Jurnal #7 :
Utang gaji dan upah 20.400.000
Kas 20.400.000

f. pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya
overheadpabrik dibagi menjadi dua : pencatatan biaya
overhead pabrik
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Soal latihan
PT ABC dalam menyelesaikan suatu pesanan no 110
menghabiskan rincian biaya sebagai berikut:

a. Biaya bahan baku
Kertas jenis X 85 rem @ Rp 10.000 Rp 850.000
Tinta jenis B 5 kg @ Rp 100.000 Rp. 500.000
Jumlah bahan baku untuk pesanan 110 Rp 1.350.000

b. Biaya tenaga kerja
Upah langsung untuk pesanan 110 adalah 225 jam @ Rp
4.000 Rp 900.000

c. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik dibebankan ke produk atas dasar tarif
sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung
Pesanan 110 150% x Rp 900.000 Rp 1.350.000

Dari data diatas kita masukan ke dalam kartu biaya pesanan sebagai
berikut:

PT. ABC
Surabaya

KARTU BIAYA PESANAN
No Pesanan : 110 Pemesan :
Jenis Produk : Sifat Pesanan :
Tgl Pesan : Jumlah :
Tgl Selesai : Harga Jual :

Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead Pabrik

Tgl No
BP
BG

Ket Jml Tgl No
Kartu
Jam
Kerja

Jml Tgl Dasar Tarif Jml

Kertas X
Tinta B

Jumlah

850.000
500.000

1.350.000
Jumlah

900.000

900.000

BTKL*

Jumlah

150
%

1.350.000

1.350.000

Jumlah total biaya
produksi

3.600.000
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*BTKL = Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung
Soal latihan

PT Gadjah Sakti adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
percetakan dengan menggunakan metode harga pokok pesanan.
Pada bulan September 2004 perusahaan mendapat pesanan untuk
mencetak kartu undangan sebanyak 2400 lembar dari PT Restu
dengan harga yang dibebankan adalah Rp. 2000 per lembar ,- .
Pada bulan yang sama perusahaan juga menerima pesanan
sebanyak 100 spandoek dari PT Insani dengan harga Rp. 200.000
per buah. Pesanan dari PT Restu diberi nomor KU-01 dan
pesanan dari PT Insani diberi nomor SP-02.
Data Kegiatan dan Produksi
a. Pada tanggal 4 September 2004 dibeli bahan baku dan

penolong dengan cara kredit yakni sebagai berikut :
Bahan baku

Kertas untuk undangan Rp. 1.350.000
Kain putih 600 meter Rp. 4.125.000

Bahan penolong
Bahan penolong X1 Rp. 300.000
Bahan penolong X2 Rp. 170.000

b. Dalam pemakaian bahan baku dan penolong untuk mem
proses pesanan KU-01 dan SP-02 diperoleh informasi sebagai
berikut :
Bahan baku kertas dan bahan penolong X2 digunakan untuk
memproses pesanan no KU-01, sedangkan bahan baku kain
dan bahan penolong X1 dipakai untuk memproses pesanan
no SP-02

c. Untuk penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh
departemen produksi menggunakan dasar jam tenaga kerja
langsung dengan perhitungan sbb
Upah langsung untuk pesanan KU-01 180 jam a. Rp.5000
dan upah langsung untuk pesanan SP-02 menghabiskan
sebanyak 1000 jam a. Rp.5000,-. Se- dangkan untuk upah
tidak langsung adalah Rp. 2,9 juta.
Untuk gaji karyawan Bagian pemasaran dikeluarkan sebesar
Rp. 7.500.000,- dan gaji karyawan administrasi dan umum
Rp. 4.000.000,-
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d. Pencatatan Biaya Overhead Pabrik. Perusahaan dalam hal ini
menggunakan tarif BOP sebesar 160 % dari biaya tenaga
kerja langsung, baik pesanan KU-01 dan SP-02.
Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam kaitannya
dengan pesanan di atas, adalah sebagai berikut

Biaya pemeliharaan gedung Rp. 500.000
Biaya depresiasi gedung pabrik Rp. 2.000.000
Biaya depresiasi mesin Rp. 1.500.000
Biaya pemeliharaan mesin Rp. 1.000.000
Biaya asuransi gedung pabrik dan msn Rp. 700.000

e. Pencatatan harga pokok produk jadi. Berdasarkan informasi
untuk pesanan no KU-01 telah selesai dikerja kan

f. Pencatatan harga pokok produk dalam proses. Berdasarkan
informasi diketahui bahwa untuk pesanan no SP-02 masih
dalam proses penyelesaian.

g. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. Pesanan no KU-
01 telah diserahkan kepada pemesan. Dan dari penyerahan
tersebut pemesan akan membayar dengan cara kredit.

Diminta :
Berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal yang diperlukan
berdasarkan metode harga pokok pesanan.

Jawab:
Jurnal-Jurnal yang Diperlukan

1. Pencatatan Pembelian Bahan baku & penolong
Persediaan Bahan baku Rp. 5.475.000
Hutang Dagang Rp. 5.475.000

Persediaan Bahan penolong Rp. 300.000
Hutang Dagang Rp. 300.000

2. Pencatatan Pemakaian Bahan baku & penolong
BDP – Biaya bahan baku Rp. 5.475.000
Persediaan Bahan baku Rp. 5.475.000
BOP – Sesungguhnya Rp. 470.000
Persediaan Bahan penolong Rp. 470.000

3. Pencatatan Biaya Tenaga Kerja
a. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang
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Gaji dan Upah Rp. 20.300.000
Utang Gaji & Upah Rp.20.300.000

b. Pencatatan Distribusi Biaya TK
Biaya TK Langsung Rp. 5.900.000
Biaya TK Tdk Langsung Rp. 2.900.000
Biaya Pemasaran Rp. 7.500.000
Biaya Administ & Umum Rp. 4.000.000
Gaji dan Upah Rp. 20.300.000

c. Pembayaran Gaji dan Upah
Utang Gaji dan Upah Rp. 20.300.000
Kas Rp.20.300.000

4. Pencatatan Biaya Overhead Pabrik.
BDP – Biaya Overhead Pabrik Rp. 9.440.000
BOP yg Dibebankan Rp. 9.440.000
BOP yang Sesungguhnya Rp. 5.700.000
Persediaan bhn bangunan Rp. 500.000
Akum. depresiasi gedung pabrik Rp. 2.000.000
Akum. depresiasi mesin Rp. 1.500.000
Persediaan suku cadang Rp. 1.000.000
Persekot Asuransi Rp. 700.000
BOP yg Dibebankan Rp. 9.440.000
BOP yg Sesungguhnya Rp.9.440.000

Selisih BOP :
Untuk menentukan selisih BOP dicari dengan cara memban-
dingkan antara jumlah BOP yang dibebankan dengan jml
seluruh BOP yang sesungguhnya terjadi.
Berdasarkan soal di atas, selisih BOP dapat ditentukan dengan
cara :
BOP yang Sesungguhnya:
Jurnal no #2 Rp. 470.000
Jurnal no #3b Rp. 2.900.000

Jurnal no #5 Rp. 5.700.000
Jml BOP yang Sesungguhnya Rp. 9.070.000
BOP yang Dibebankan Rp. 9.440.000
(Selisih pembebanan lebih)
Jurnal Selisih BOP:
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BOP yang Sesungguhnya Rp. 370.000
Selisih BOP Rp. 370.000

5. Pencatatan Harga Pokok produk jadi (KU-01)
Persediaan produk jadi Rp. 3. 690.000
BDP- Biaya Bahan Baku Rp. 1.350.000
BDP- Biaya Tenaga Kerja lgs Rp. 900.000
BDP- Biaya Overhead Pabrik Rp. 1.440.000

6. Pencatatan Harga Pokok produk dlm proses (SP-02)
Persediaan produk dalam proses Rp. 17.125.000
BDP- Biaya Bahan Baku Rp. 4.125.000
BDP- Biaya Tenaga Kerja lgs Rp. 5.000.000
BDP- Biaya Overhead Pabrik Rp. 8.000.000

7. Pencatatan Harga pokok produk yang dijual
Harga Pokok Penjualan Rp. 3.690.000
Persediaan Produk jadi Rp. 3.690.000
Piutang Dagang Rp. 4.800.000
Harga Pokok Penjualan Rp. 4.800.000
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BAB 7
SISTEM BIAYA STANDAR

A. PENGERTIAN BIAYA STANDAR
Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang

merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat
satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah
asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu.

Secara umum biaya didefinisikan sebagai sumber daya
ekonomis yang dikorbankan untuk mencapai tujuan atau sasaran
tertentu, tetapi di dalam suatu pengambilan keputusan yang berbeda.
Adapun pengertian biaya standar menurut para ahli :

1. Horngren Foster (2005)
"Biaya sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan

atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya
biasanya diukur dalam unit uang yang harus dikeluarkan
dalam rangka mendapatkan barang atau jasa."

2. Mulyadi (2007;387)
"Biaya Standar adalah biaya yang ditentukan dimuka

yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan
untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai
kegiatan tertentu dibawah asumsi kegiatan ekonomi,
efisiensi dan faktor-faktor lain tertentu."

3. Menurut Carter Usry (2005;153)
"Biaya Standar adalah biaya yang telah ditentukan

sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah
tertentu produk selama satu periode tertentu.

Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya.
Jika biaya standar ditentukan realistis, hal ini akan merangsang
pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif, karena
telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan
pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan.
Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen
berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu
sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya
dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja dan
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kegiatan yang lain. Sistem biaya standar menyajikan analisis
penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar.

B. JENIS-JENIS BIAYA STANDAR
Biaya standar dapat digolongkan berdasarkan tingkat

keketatan atau kelonggaran sebagai berikut (Mulyadi, 1991 : 423) :
1. Standar teoritis

Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah
bahwa standar merupakan tingkat yang paling efisien yang
dapat dicapai oleh para pelaksana. Kebaikan standar ini
adalah dapat digunakan dalam jangka waktu yang relative
lama. Tetapi pelaksanaan yang sempurna yang dapat dicapai
oleh orang atau mesin jarang dapat dipakai sehingga standar
ini sering menimbulkan frustasi. Standar ini sekarang jarang
digunakan.

2. Rata-rata biaya waktu yang lalu
Ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode

yang telah lampau, standar ini cenderung merupakan
standar yang longgar. Rata-rata biaya yang lalu dapat
mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya
tidak boleh dimasukan sebagai unsur biaya standar.

3. Standar lama
Didasarkan atas taksiran biaya dimasa yang akan

datang dibawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang
normal. Standar normal berguna bagi manajemen dalam
perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam
pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang.

4. Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai (attainable
high Performance)

Standar jenis ini banyak digunakan dan merupakan
kriteria yang paling baik untuk penilaian pelaksanaan.
Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik
yang dapat dicapai dengan memperhitungkan
ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari
terjadinya.
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Sistem akuntansi biaya standar dibagi menjadi 2:
1. Metode ganda

Dalam metode ini rekening barang dalam proses
dicatat dua macam biaya: biaya sesungguhnya dan biaya
standar. Dalam metode ganda, selisih biaya sesungguhnya
dari biaya standar dapat ditentukan pada akhir periode
akuntansi, karena dalam metode ini selisih dihitung
berdasarkan keluaran.

2. Metode Tunggal
Dalam metode ini rekening barang dalam proses

dicatat pada satu macam biaya, yaitu biaya standar. Dalam
metode ini selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar
ditentukan sepanjang periode akuntansi, pada saat selisih
tersebut terjadi.

C. MANFAAT BIAYA STANDAR
Menurut Mursyidi (2008:250) biaya standar membantu

perencanaan dan pengendalian operasi. Biaya standar memberikan
wawasan mengenai dampak-dampak yang mungkin dari keputusan
atas biaya dan laba. Biaya standar digunakan untuk :

1. Penetapan anggaran
Proses penganggaran akan lebih cepat, dan reliable

apabila menggunakan biaya standar. Cepat, karena
penentuan volume yang lebih rinci dan harga yang lebih
akurat sudah tersedia; reliable, karena, anggaran disusun
secara rinci dengan menggunkan hasil analisis atas biaya
yang telah terjadi, dengan memperlihatkan efisiensi dan
penyebab terjadinya selisih.

2. Pengendalian biaya
Sistem biaya standar memberikan motivasi kepada

para tenaga kerja, kerena tingkat efisiensi akan dan dapat
diukur, sehingga dapat ditetapkan tingkat kinerja yang baik.
Melalui analisis selisih, biaya akan dihitung dan diukur
tingkat efisiensi, sehingga dapat mengetahui efektifitas
tenaga kerja, mana yang lebih memperhatikan sasaran
pembiayaan dan mana yang tidak. Dari sini, sistem biaya
standar dapat dijadikan alat pemicu tenaga kerja untuk
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melakukan hal yang terbaik dan efisiensi biaya, dengan tetap
mencapai tingkat efektivitas yang tinggi.

3. Penyederhanaan prosedur dan pelaporan biaya
Sistem biaya standar akan menguraki pekerjaan

klerikal. Kalkulasi biaya dapat dilakukan secara otomatis
dan lebih cepat diperoleh datanya dan secara segera dapat
dibuat dan disajikan laporannya, sehingga ekspedisi dapat
segera dilakukan. Dari sini dapat dimungkinkan dengan
segera diambil kebijakan manajerial apabila terjadi
penyimpangan. Standardisasi prosedur kalkulasi harga
pokok dan sistem pelaporan biaya dapat dengan mudah
dikembangkan.

4. Penetapan harga pokok bahan, barang dalam proses
dan barang jadi.

Pada kondisi ini, pada umumnya perusahaan tidak
menggunakan biaya standar untuk menentukan harga
pokok persediaan-persediaan tersebut. Padahal sistem biaya
standar memberikan panduan yang dapat meningkatkan
efisiensi dan akurasi dalam pekerjaan klerikal akuntansi.

5. Dasar untuk melakukan kontrak dan penetapan harga.
Adanya biaya standar kontrak yang akan dilakukan dan

penentuan harga akan relative lebih cepat, apalagi harga
pasar tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dapat
ditemukan, maka sistem biaya standar merupakan alat yang
tepat untuk dijadikan dasar pijakan dan dapat dipergunakan
untuk melakukan perbandingan dengan harga yang
diberikan oleh kompetitor.

D. PROSEDUR PENENTUAN BIAYA STANDAR
Dalam prosedur penentuan biaya standar menurut Mulyadi

(1991,419) biaya standar tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu
biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya
overhead pabrik standar.
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1. Biaya Bahan Baku Standar ( standard raw material
cost)

Biaya bahan baku standar adalah biaya bahan baku
yang seharusnya terjadi untuk membuat satu satuan produk
tertentu, yang terdiri dari dua komponen, yaitu :
b. Harga bahan baku standar (standard raw material price),

terdiri atas :
1) Masukan fisik yang diperlukan untuk

memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu
atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar.

2) Harga persatuan perfisik tersebut, atau disebut
pula harga standar yang berupa:

 Harga yang diperkirakan akan berlaku dimasa
yang akan datang.

 Harga yang berlaku pada saat penyusunan
standar.

 Harga yang diperkirakan akan merupakan
harga normal dalam jangka panjang.

c. Kuantitas bahan baku standar ( standard raw material
quantity )

Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan
dengan menggunakan :
1) Penyelidikan teknis
2) Analisis catatan masa lalu dalam bentuk :

 Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku
untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam
periode tertentu dimasa lalu.

 Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku
untuk produk dalam pelaksanaan yang paling
baik dan yang paling buruk dimasa lalu.

 Menghitung rata-rata dalam pelaksanaan
pekerjaan yang paling baik.
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2. Biaya Tenaga Kerja Standar (Standar direct labor cost)
Biaya tenaga kerja standar adalah biaya tenaga kerja

langsung (direct labor cost) yang seharusnya terjadi untuk
membuat satu satuan poduk tertentu.Seperti halnya dengan
biaya bahan baku standar,biaya tenaga kerja terdiri dari dua
unsur : jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar.
a. Jam tenaga kerja standar

Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar
adalah :
1) Tata letak pabrik (plant layout) yang efisien dengan

peralatan yang modern sehingga dapat dilakukan
produksi yang maksimum dengan biaya yang
minimum.

2) Pengembangan staf perencanaan produksi,
routing, scheduling dan dispatching, agar aliran
proses produksi lancar, tanpa terjadi penundaan
dan kesimpangsiuran.

3) Pembelian bahan baku direncanakan dengan baik,
sehingga tersedia pada saat dibutuhkan untuk
produksi.

4) Standarisasi kerja karyawan dan metode –
metode kerja dengan instruksi – instruksi dan
latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga
proses produksi dapat dilakukan dibawah kondisi
yang baik.

Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara :
1) Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi

dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok (cost
sheet) periode yang lalu.

2) Membuat tes-run operasi produksi dibawah
keadaan normal yang diharapkan.

3) Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari
berbagai kerja karyawan dibawah keadaan nyata
yang diharapkan.
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4) Mengadakan taksiran yang wajar, yang didasarkan
pada pengalaman dan pengetahuan operasi
produksi dan produk.

b. Tarif Upah Standar
Penentuan tarif upah standar memerlukan

pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan,
tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan dan
rata-rata terif upah perjam yang dibayar. Tarif Upah
Standar dapat ditentukan dengan cara :
1) Perjanjian dengan organisasi karyawan.
2) Data upah masa lalu, yang dapat dijadikan sebagai

upah standar adalah: rata-rata hitung, rata-rata
tertimbang atau median dari upah karyawan masa
lalu.

3) Penghitungan tarif upah karyawan masa lalu
dalam keadaan operasi normal.

3. Biaya Overhead Pabrik Standar (standar overhead
rate)
Biaya Overhead Pabrik Standar ini terdiri dari :
a. Jam (kuantitas) standar
b. Harga (tarif) standar, terlebih dahulu harus ditetapkan

berapa besarnya biaya tetap dan biaya variabel sebagai
standar. Standar untuk biaya overhead pabrik
menggunakan fleksibel budget.

E. ANALISIS PENYIMPANGAN BIAYA
SESUNGGUHNYA DARI BIAYA STANDAR

Menurut Mulyadi (1991,424) penyimpangan biaya
sesungguhnya dari biaya standar disebut selisih (variance). Selisih biaya
sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisis ini
diselidiki penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan untuk
mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Jika dilihat secara umum
maka penyebab-penyebab terjadinya selisih adalah sebagai berikut ;

a. Adanya hari libur nasional yang menyebabkan penambahan
waktu jam lembur.
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b. Adanya kerusakan peralatan (mesin-mesin) pada saat
produksi sedang banyak.

c. Adanya kesalahan dalam pembuatan produk sehingga
produk perlu diperbaiki dan membutuhkan biaya tambahan
lagi.

d. Adanya keterlambatan penggunaan bahan baku yang akan
digunakan dalam proses produksi sehingga menyebabkan
banyak waktu menganggur .

e. Adanya karyawan yang sakit dan digantikan dengan
karyawan lain sehingga terjadi penambahan upah lembur.

f. Ada atau tidaknya pekerjaan lembur.

g. Karyawan yang baru diterima tidak dibayar sesuai upah
lembur.

h. Adanya kenaikan atau penurunan pangkat yang
menyebabkan perubahan tarif upah.

Dalam hal analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja berbeda dengan analisis biaya overhead pabrik, maka analisis
penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar ini dibagi dua,
yaitu analisis biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan
baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dan analisis selisih
biaya overhead pabrik.berikut akan dijelaskan mengenai salah satu
dari analisis selisih biaya produksi langsung yaitu selisih biaya tenaga
kerja langsung.
1. Analisis Selisih Biaya Produksi Langsung

Ada tiga model analisis selisih biaya produksi langsung :
a. Model Satu Selisih (The One-Way Model)

Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya
dengan biaya standard tidak dipecah ke dalam selisih harga
dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih
yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan
selisih kuantitas titik. Jadi dalam analisis selisih biaya
produksi hanya akan dijumpai tiga selisish: selisish biaya
bahan baku, selisish biaya tenaga kerja langsung, dan selisih
biaya overhead pabrik. Hasil perhitungan selisih diberi tanda
L (selisih laba atau selisih yang menguntungkan) dan tanda
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R (selisih rugi). Analisis selisih dalam model ini dapat
digambarkan dengan rumus berikut ini:

Dimana:
St = Total selisih
HSt = Harga standard
KSt = Kuantitas standard
HS = Harga sesungguhnya
K = Kuantitas sesungguhnya

b. Model Dua Selisih (The Two-Way Model)
Dalam model analisis selisih ini, selisih antara biaya

sesungguhnya dengan biaya standard dipecah menjadi dua
macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau
efisiensi. Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan
dengan persamaan berikut ini:

Rumus
Perhitungan selisih harga

Rumus
perhitungan selisih kuantitas

Dimana:
SH = Selisih Harga
HSt = Harga Standard
HS = Harga Sesungguhnya
SK = Selisih Kuantitas/Efesiensi
KSt = Kuantitas Standard
KS = Kuantitas Sesungguhnya

Dalam hubungannya dengan biaya bahan baku,
analisis selisih biaya bahan baku menjadi selisih harga dan
selisih kuantitas ditunjukkan untuk membebankan tanggung
jawab terjadinya masing-masing jenis selisih tersebut kepada
manajer yang bertanggung jawab. Selisih harga yang timbul

St = (HSt x KSt) – (HS x KS)

SH = (HSt – HS) x KS

SK = (KSt – KS) x HSt
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menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian,
sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab
manajer fungsi produksi.

c. Model Tiga Selisih (The Three-Way Model)
Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan

baiya sesungguhnya dipecahkan menjadi tiga macam selisih
berikut ini: selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih
harga/kuantitas. Model dua selisih menjadi tidak teliti untuk
memisahkan selisih harga dan selisih kuantitas jika harga
dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih
rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya atau jika
kuantitas sesungguhnya lebih tinggi dari kuantitas standar,
namun sebaliknya harga sesungguhnya lebih rendah dari
harga standar.

Hubungan harga dan kuantitas standar dengan
harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan tiga
kemungkinan berikut ini:
1) Harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar

atau lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya
2) Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya,

namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari
kuantitas sesungguhnya

3) Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya,
namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari
kuantitas sesungguhnya.

Dalam model tiga selisih, rumus perhitungan selisih
harga dan selisih kuantitas tergantung dari jenis hubungan
harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas
sesungguhnya tersebut di atas. Harga standard dan
kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih
rendah sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya.

Rumus perhitungan selisih harga dan selisih
kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar
masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan
kuantitas sesungguhnya dapat dinyatakan dalam persamaan
berikut ini:
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Untuk menghitung selisih harga

Untuk menghitung selisih kuantitas

untuk menghitung selisih
gabungan yang merupakan
selisih harga/kuantitas

Untuk memberikan gambaran perhitungan selisih
harga dan selisih kuantitas dengan model tiga selisih dalam
kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing
lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas
sesungguhnya.

Rumus perhitungan selisih harga dan selisih
kuantitas dalam kondisi harga standard dan kuantitas harga
standar masing-masing lebih tinggi dari harga
sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat dinyatakan
dalam persamaan berikut ini:

Untuk menghitung selisih
harga

Untuk menghitung selisih
kuantitas

Untuk menghitung
selisih gabungan yang
merupakan selisih
harga/kuantitas

Harga standar lebih rendah dari harga
sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih

SH = (HSt – HS) x KSt

SK = (KSt – KS) x HSt

SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS)

SH = (HSt – HS) x KS

SK = (KSt – KS) x HS

SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS)



145

tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Jika harga standar lebih
rendah dari harga sesungguhnya, maka selisih gabungan
yang merupakan selisih harga/kuantitas tidak akan terjadi.
Dengan demikian perhitungan selisih harga dan selisih
kuantitas dalam kondisi seperti ini dengan model tiga selisih
dilakukan dengan rumus berikut ini:

Untuk menghitung selisih
harga

Untuk menghitung selisih
kuantitas

Selisih harga/kuantitas sama dengan nol.

Karena selisih harga/ kuantitas sama dengan nol,
maka dengan demikian tidak terdapat selisih biaya yang
menjadi tanggung jawab bersama diantara dua manajer
(misalnya manajer fungsi pembelian dan manajer fungsi
produksi).

Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya,
namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari
kuantitas sesungguhnya. Jika harga standar lebih tinggi dari
harga sesungguhnya, namun sebaliknnya kuantitas standar
lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, selisih gabungan
tidak akan terjadi. Dengan demikian perhitungan selisih
harga dan kuantitas dalam kondisi seperti ini dengan model
tiga selisih dilakukan dengan rumus berikut ini:

Untuk menghitung selisih
harga

Untuk menghitung selisih
kuantitas

Selisih harga/kuantitas sama dengan nol.

SH = (HSt – HS) x KSt

SK = (KSt – KS) x HSt

SH = (HSt – HS) x KS

SK = (KSt – KS) x HS
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Model tiga selisih menghasilkan informasi selisih
yang lebih teliti untuk pertanggungjawaban selisih
dibandingkan dengan model dua selisih. Dalam model dua
selisih dalam kondisi apapun, selisih harga selalu
menggunakan kuantitas sesungguhnya sebagai pengali
selisih antara harga per unit standar dengan sesungguhnya.
Begitu pula dalam perhitungan selisih kuantitas, dalam
kondisi apapun, model dua selisih menggunakan harga per
unit standar sebagai pengali selisih antara kuantitas standar
dengan kuantitas sesungguhnya.

Dalam model tiga selisih, rumus perhitungan selisih
harga dan kuantitas dapat dilakukan dengan tiga cara
tergantung dari kondisi berikut ini:
1) Jika harga standard an kuantitas standar masing-

masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga
sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya, model tiga
selisih lebih teliti dalam membebankan selisih harga
kepada manajer fungsi pembelian dan selisih kuantitas
kepada manajer fungsi produksi dibandingkan dengan
model dua selisih.
a) Dalam kondisi harga dan kuantitas standar masing-

masing lebih tinggi dibandingkan dengan harga dan
kuantitas sesungguhnya, model dua selisih
membebankan selisih kuantitas lebih banyak
kepada manajer fungsi produksi, karena rumus
perhitungan selisih kuantitas adalah (KSt-KS) x
HSt, sehingga sebagian selisih harga dibebankan
sebagai bagian selisih kuantitas.

b) Dalam kondisi harga dan kuantitas standar
masing-masing lebih rendah dibandingkan dengan
harga dan kuantitas sesungguhnya, model dua
selisih membebankan selisih harga lebih banyak

SH = (HSt – HS) x KS

SK = (KSt – KS) x HSt
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kepada manajer fungsi pembelian, karena rumus
perhitungan selisih harga adalah (HSt-HS) x KS,
sehingga sebagian selisih kuantitas dibebankan
sebagai bagian selisih harga.

c) Model tiga selisih membebankan selisih harga yang
memang benar-benar menjadi tanggungjawab
manajer fungsi pembelian dan membebankan
selisih kuantitas yang benar-benar menjadi
tanggungjawab manajer fungsi produksi, karena
selisih gabungan yang merupakan selisih
harga/kuantitas dipisahkan tersendiri.

2) Jika harga standar lebih rendah dari harga
sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar
lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka
perhitungan selisih harga dengan model tiga selisih
adalah sebagai berikut:

Dalam kondisi harga standar lebih rendah dari
harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas
standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya,
perhitungan selisih harga dan kuantitas dengan model
dua selisih dilakukan dengan rumus yang sama dengan
yang digunakan dalam model tiga selisih tersebut.

3) Jika harga standar lebih tinggi dari harga
sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar
lebih rendah dari kuantitas sesungguuhnya, maka
perhitungan selisih harga dan kuantitas dengan model
tiga selisih adalah sebagai berikut:

SH = (HSt – HS) x KS

SK = (KSt – KS) x HSt

SHK = nol

SH = (HSt – HS) x KS

SK = (KSt – KS) x HSt
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4) Dalam model dua selisih, selisih harga dan selisih
kuantitas dihitung sebagai berikut:

2. SELISIH BIAYA OVERHEAD PABRIK
Perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah

menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya
overhead pabrik kepada produk menggunakan kasitas
sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang
menggunakan system biaya standar, analisis selisih biaya
overhead pabrik dipengaruhi pula oleh kapasitas standar. Oleh
karena itu, ada 4 model analisis selisih biaya overhead pabrik:
model satu selisih, model dua selisih, model tiga selisih, dan
model empat selisih.
a. Model Satu Selisih

Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik
dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik
dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan biaya
overhead pabrik sesungguhnya.

b. Model Dua Selisih
Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan

model satu selisih dapat dipecah menjadi dua macam
selisih: selisih terkendalikan, dan selisih volume. Selisih
terkendalikan adalah perbedaan biaya overhead
sesungguhnya dengan biaya overhead yang dianggarkan
pada kapasitas standar, sedangkan selisih volume adalah
perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada
jam standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan
kepada produk (kapasitas standar dengan tarif standar)

c. Model Tiga Selisih
Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan

model satu selisih dapat dipecah menjadi tiga macam selisih:
selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi.
Selisih pengeluaran adalah perbedaan biaya overhead pabrik

SHK = nol

SH = (HSt – HS) x KS

SK = (KSt – KS) x HSt



149

sesungguhnya dengan biaya overhead yang dianggarkan
pada kapasitas sesungguhnya. Selisih kapasitas adalah
perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada
kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang
pabrik yang dibebankan kepada produk pada kapasitas
sesungguhnnya (kapasitas sesungguhnya dengan tarif
standar ). Selisih efisiensi adalah tarif biaya overhead pabrik
dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan
kapasitas sesungguhnya.

d. Model Empat Selisih
Model empat selisih ini merupakan perluasan model

tiga selisih. Dalam model ini, selisih efisiensi dalam model
tiga selisih dipecah lebih lanjut menjadi dua selisih berikut
ini : selisih efisiensi variable dan selisih efisiensi tetap.

SOAL

1. PT. CAHAYA MENTARI pada tahun 1996 memproduksi
produk jadi sebanyak 120.000 unit. Bahan baku yang dibeli dari
pemasok sebanyak 750.000 kg, sedangkan yang digunakan dalam
proses produksi sebanyak 700.000 kg. Dalam menghasilkan
produk, ditetapkan standar kuantitas bahan baku sebanyak 6 kg
/ unit dengan standar harga Rp. 2.150,- / kg, lalu ditentukan
pula standar efisiensi tenaga kerja langsung 3 jam / unit dengan
standar tarif upah Rp. 2.400,- / jam . Namun kenyataan yang
terjadi, harga bahan baku sesungguhnya hanya Rp. 2.100,- / kg
dengan jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya selama 365.000
jam dengan tarif Rp. 2.500, / jam.

Diminta Carilah :
a. Selisih harga bahan baku.
b. Selisih kuantitas bahan baku.
c. Selisih efisiensi tenaga kerja langsung.
d. Selisih Tarif tenaga kerja langsung
e. Jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus

dibayar serta pengalokasian selisih gaji dan upah
dengan mengabaikan pajak atas gaji dan upah
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PENYELESAIAN :
a. Selisih Harga Bahan Baku :

Selisih Harga = (Harga Sesungguhnya – Harga Standar )
x Kuantitas Sesungguhnya

= ( Rp 2.100 – Rp. 2.150 ) x 750.000
= Rp. 37.500.000,- ( Laba )

b. Selisih Kuantitas Bahan Baku :
Selisih Kuantitas = [ Kuantitas Ssg – Kuantitas Std
yang ditetapkan ] x Harga Std

= [ 700.000 – ( 6 x 120.000 ) ] x
Rp. 2.150

= Rp. 43.000.000 ( Laba )
c. Selisih Efisiensi Jam Tenaga Kerja Langsung :

Selisih Jam Kerja = [ Jam kerja Ssg – Jam kerja Std
yang ditetapkan ] x Tarif upah Std

= [ 365.000 – ( 3 x 120.000 ) ] x
Rp. 2.400

= Rp. 12.000.000,- ( Rugi )
d. Selisih Tarif Upah Tenaga Kerja Langsung :

Selisih Tarif Upah = [ Tarif upah Ssg – Tarif upah Std
] x Jam kerja Ssg

= [ Rp. 2.500 – Rp. 2.400 ] x
365.000

= Rp. 36.500.000,- ( Rugi )
e. Jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar :

Gaji dan upah ( 2.500 x 365.000) Rp. 912.500.000,-
Berbagai perkiraan hutang Rp. 912.500.000,-
Jurnal untuk mengalokasikan gaji dan upah serta selisih-
selisihnya :
Barang dalam proses ( 360.000 x 2.400 ) Rp. 864.000.000,-
Selisih efisiensi TK langsung Rp. 12.000.000,-
Selisih tarif TL langsung Rp. 36.500.000,-
Gaji dan upah Rp. 912.500.000,-

2. Jika seorang operator mesin bubut, Gunadi, memperoleh Rp
12.000 per jam untuk kerja biasa dan lemburnya dibayar satu
setengah kali tarif biasa, maka preminya adalah Rp 6.000 per jam
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lembur. Jika dia bekerja 44 jam termasuk 4 jam lembur dalam
satu minggu, dan jika mesin operator bubut diberhentikan
selama 3 jam, berapakah total upah Gunadi dan buatlah
jurnalnya?

PENYELESAIAN :

Tenaga Kerja Langsung 41 jam x Rp 12.000 Rp 492.000
Premi Lembur 4 jam x Rp 6.000 Rp 24.000
(Overhead Pabrik)
Waktu menganggur 3 jam x Rp 12.000 Rp 36.000
(Overhead Pabrik)
Total upah untuk 44 jam Rp 552.000

Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut adalah :
Barang dalam proses -biaya tenaga kerja langsung Rp 492.000
Biaya overhed pabrik sesungguhnya Rp 60.000
Gaji dan upah Rp 552.000

3. Misalkan Perusahaan A hanya mempekerjakan 3 orang
karyawan; Sule, Andre, dan Nunung. Berdasarkan kartu hadir
minggu pertama bulan Maret 2010, bagian pembuat daftar gaji
dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang
bersangkutan. Menurut kartu hadir karyawan Sule bekerja selama
seminggu sebanyak 42 jam, dengan upah per jam Rp 1.500,
Karyawan Andre bekerja selama seminggu sebanyak 42 jam
dengan tarif upah Rp 1.250 per jam. Sedangkan Karyawan
Nunung bekerja selama periode yang sama, bekerja 40 jam
dengan tarif upah Rp 1.200 per jam. Bagaimana penggunaan jam
hadir masing-masing karyawan tersebut menurut kartu jam
kerja?
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PENYELESAIAN :

Penggunaan Waktu Kerja Sule Andre Nunung
Untuk pesanan # 103 15 jam 20 jam 20 jam
Untuk pesanan # 108 23 jam 18 jam 10 jam
Untuk menunggu persiapan pekerjaan 4 jam 4 jam 10 jam

Dengan demikian upah karyawan tersebut di hitung sebesar Rp
163.500 (42 jam x Rp1.500, ditambah 42 jam x Rp 1.250,
ditambah 40 jam x Rp 1.200)

Dan di distribusikan sebagai berikut :

Distribusi biaya tenaga kerja Sule Andre Nunung
Dibebankan sebagai BTK langsung

Pesanan # 103 22.500 25.000 24.000
Pesanan # 10834.500 22.500 12.000
Dibebankan sebagai BOP 6.000 + 5.000 + 12.000 +

Jumlah upah minggu pertama bulan
Maret 2010 63.000 52.500 48.000

PPh yang dipotong oleh Perusahaan 15% dari upah minggu
pertama bulan Maret 2010
Jumlah upah bersih yang diterima
Karyawan 53.550 44.625 40.800

4. PT. GEMERLAP BINTANG pada tahun 1995 memproduksi
produk jadi sebanyak 20.000 unit. Bahan baku yang dibeli dari
pemasok sebanyak 70.000 kg, sedangkan yang digunakan dalam
proses produksi sebanyak 60.000 kg. Dalam menghasilkan
produk, ditetapkan standar kuantitas bahan baku sebanyak 4 kg
/ unit dengan standar harga Rp. 1.100,- / kg, lalu ditentukan
pula standar efisiensi tenaga kerja langsung 2 jam / unit dengan
standar tarif upah Rp. 4.600,- / jam . Namun kenyataan yang
terjadi, harga bahan baku sesungguhnya hanya Rp. 1.050,- / kg
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dengan jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya selama 41.800 jam
dengan tarif Rp. 4.800, / jam.

Diminta :

a. Selisih harga bahan baku.
b. Selisih kuantitas bahan baku.
c. Selisih efisiensi tenaga kerja langsung.
d. Selisih Tarif tenaga kerja langsung
e. Jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar

serta pengalokasian selisih gaji dan upah.

PENYELESAIAN :

a. Selisih Harga Bahan Baku :
Selisih Harga = ( Harga Sesungguhnya – Harga Standar

) x Kuantitas Sesungguhnya
= ( Rp. 1.050 – Rp. 1.100 ) x 70.000
= Rp. 3.500.000,- ( Laba )

b. Selisih Kuantitas Bahan Baku :
Selisih Kuantitas = [ Kuantitas Ssg – Kuantitas Std

yang ditetapkan ] x Harga Std
= [ 60.000 – ( 4 x 20.000 ) ] x Rp.

1.100
= Rp. 22.000.000,- ( Laba )

c. Selisih Efisiensi Jam Tenaga Kerja Langsung :
Selisih Jam Kerja = [ Jam kerja Ssg – Jam kerja Std

yang ditetapkan ] x Tarif upah Std
= [ 41.800 – ( 2 x 20.000 ) ] x Rp.

4.600
= Rp. 8.280.000,- ( Rugi )

d. Selisih Tarif Upah Tenaga Kerja Langsung :
Selisih Tarif Upah = [ Tarif upah Ssg – Tarif upah Std ]

x Jam kerja Ssg
= [ Rp. 4.800 – Rp. 4.600 ] x 41.800
= Rp. 8.360.000,- ( Rugi )
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e. Jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar :
Gaji dan upah ( 4.800 x 41.800) Rp. 200.640.000,
Berbagai perkiraan hutang Rp. 200.640.000,
Jurnal untuk mengalokasikan gaji dan upah serta selisih-
selisihnya :
Barang dalam proses ( 40.000 x 4.600 ) Rp. 184.000.000,-
Selisih efisiensi TK langsung Rp. 8.280.000,-
Selisih tarif TL langsung Rp. 8.360.000,-
Gaji dan upah Rp. 200.640.000,-

5. PT. SINAR REMBULAN dalam mengolah produknya
menggunakan 2 macam bahan baku untuk produk A. Berikut
data-data mengenai bahan baku X dan Y untuk tahun 1996.
Data-data Harga Standar (STD) dan Harga Sesungguhnya (SSG):

Bulan Bahan X Bahan Y
Standar Sesungguhnya Standar Sesungguhnya

Januari 1.200 1.220 750 770
Februari 1.200 1.250 750 770
Maret 1.225 1.250 750 770
April 1.225 1.250 750 770
Mei 1.225 1.250 750 770
Juni 1.225 1.250 750 770
Juli 1.225 1.250 780 810
Agustus 1.225 1.250 780 810
September 1.225 1.250 780 810
Oktober 1.240 1.300 780 810
November 1.240 1.300 780 810
Desember 1.240 1.300 780 810

Data-data Kuantitas Pemakaian Standar (STD) dan Pemakaian
Sesungguhnya (SSG) :

Bulan Bahan X Bahan Y
Standar Sesungguhnya Standar Sesungguhnya

Januari 1.500 1.550 2.700 2.850



155

Februari 1.500 1.550 2.700 2.800
Maret 1.500 1.600 2.700 2.800
April 1.500 1.570 2.700 2.825
Mei 1.500 1.570 2.700 2.800
Juni 1.500 1.570 2.700 2.850
Juli 1.500 1.600 2.700 2.825
Agustus 1.500 1.600 2.700 2.850
September 1.500 1.575 2.700 2.850
Oktober 1.500 1.550 2.700 2.870
November 1.500 1.600 2.700 2.870
Desember 1.500 1.575 2.700 2.870

Diminta :
a. Hitung selisih harga bahan baku X dan Y untuk tahun

1996.
b. Hitung selisih kuantitas bahan baku X dan Y untuk tahun

1996.

PENYELESAIAN :
a. Selisih harga bahan baku X dan Y untuk tahun 1996.

Tabel 1. Selisih Harga Bahan Baku X

Bulan
Kuantitas

Sesungguhnya
(Kg)

Harga
Standar
(Rp)

Harga
Sesungguhnya
(Rp)

Selisih
(Rp)

Januari 1.550 1.200 1.220 31.000
Februari 1.550 1.200 1.250 77.500
Maret 1.600 1.225 1.250 40.000
April 1.570 1.225 1.250 39.250
Mei 1.570 1.225 1.250 39.250
Juni 1.570 1.225 1.250 39.250
Juli 1.600 1.225 1.250 40.000
Agustus 1.600 1.225 1.250 40.000
September 1.575 1.225 1.250 39.375
Oktober 1.550 1.240 1.300 93.000
November 1.600 1.240 1.300 96.000
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Desember 1.575 1.240 1.300 94.500

JUMLAH 669.125

Tabel 2. Selisih Harga Bahan Baku Y

Bulan
Kuantitas

Sesungguhnya
(Kg)

Harga
Standar

(Rp)

Harga
Sesungguhnya

(Rp)

Selisih
(Rp)

Januari 2.850 750 770 57.000
Februari 2.800 750 770 56.000
Maret 2.800 750 770 56.000
April 2.825 750 770 56.500
Mei 2.800 750 770 56.000
Juni 2.850 750 770 57.000
Juli 2.825 780 810 84.750
Agustus 2.850 780 810 85.500
September 2.850 780 810 85.500
Oktober 2.870 780 810 86.100
November 2.870 780 810 86.100
Desember 2.850 780 810 85.500

JUMLAH 851.950

b. Selisih Kuantitas Bahan Baku
Tabel 1. Selisih Kuantitas Bahan Baku X

Bulan
Harga

Standar
(Rp)

Kuantitas
Standar

(Kg)

Kuantitas
Sesungguhnya

(Kg)

Selisih
(Rp)

Januari 1.200 1.500 1.550 60.000
Februari 1.200 1.500 1.550 60.000
Maret 1.225 1.500 1.600 122.500
April 1.225 1.500 1.570 85.750
Mei 1.225 1.500 1.570 85.750
Juni 1.225 1.500 1.570 85.750
Juli 1.225 1.500 1.600 122.500
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Agustus 1.225 1.500 1.600 122.500
September 1.225 1.500 1.575 91.875
Oktober 1.240 1.500 1.550 62.000
November 1.240 1.500 1.600 124.000
Desember 1.240 1.500 1.575 93.000

JUMLAH 1.115.625

Tabel 2. Selisih Kuantitas Bahan Baku Y

Bulan
Harga

Standar
(Rp)

Kuantitas
Standar

(Kg)

Kuantitas
Sesungguhnya

(Kg)

Selisih

(Rp)
Januari 750 2.700 2.850 112.500
Februari 750 2.700 2.800 75.000
Maret 750 2.700 2.800 75.000
April 750 2.700 2.825 93.750
Mei 750 2.700 2.800 75.000
Juni 750 2.700 2.850 112.500
Juli 780 2.700 2.825 97.500
Agustus 780 2.700 2.850 117.000
September 780 2.700 2.850 117.000
Oktober 780 2.700 2.870 132.600
November 780 2.700 2.870 132.600
Desember 780 2.700 2.870 132.600

JUMLAH 1.273.050
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BAB 8
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

ANGGARAN
Dalam suatu perusahaan atau organisasi yang didirikan

pastilah memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang
efektif dan efisien. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan
perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan kerja yang baik. Dari
perencanaan dan kegiatan yang baik diharapkan mampu membantu
dan mempermudah organisasi dalam mencapai tujuannya secara
efektif dan efisien. Oleh karena itu setiap organisasi diharapkan
menyusun anggaran, karena penganggaran itu penting untuk
membuat perencanaan dan mengendalikan kegiatan perusahaan.
Pengendalaian dan perencanaan harus disusun secara teliti, penuh
pertimbangan dan serta disesuakaan dengan kondisi perkembangan
yang terjadi saat ini.

A. FUNGSI DAN MANFAAT ANGGARAN
 Beberapa fungsi anggaran

1. Alat perencanaan, agar organisasi tahu apa yang harus
dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat

2. Alat pengendalian, untuk menghindari pengeluaran
yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak
semestinya

3. Alat kebijakan, agar organisasi dapat menentukan arah
atas kebijakan tertentu

4. Alat politik, Merupakan komitmen pengelola dalam
melaksanakan program-program yang dijanjikan

5. Alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian/unit
kerja yang lain dapat mengetahui apa yang harus
dilakukan dan apa yang akan dilakukan

6. Alat penilaian kinerja, merupakan ukuran apakah suatu
bagian/unit kerja telah memenuhi target yang ditetapkan

7. Alat motivasi, alat komunikasi yang dijadikan nilia-nilai
nominal yang tercantum dalam target pencapaian
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 Beberapa manfaat anggaran untuk suatu organisasi:
1) Memaksa para manager untuk melakukan perencanaan.
2) Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk

memperbaiki pengambilan keputusan.
3) Menyediakan standar evaluasi kinerja.
4) Meperbaiki komunikasi dan koordinasi.

Anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa
depan. Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan
arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan
mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Anggaran memberikan
standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya
perusahaan dan memotivasi karyawan. Sebagai bagian terpenting dari
sistem penganggaran, pengendalian dicapai dengan membandingkan
hasil aktual dengan hasil yang dianggarkan secara periodic. Perbedaan
yang besar antara hasil aktual dengan hasil yang direncanakan adalah
umpan balik yang menunjukkan sistem tersebut diluar kendali.
Berbagai langkah seharusnya diambil untuk mengetahui penyebabnya,
kemudian memperbaiki situasi. Anggaran juga membantu komunikasi
dan koordinasi. Secara formal, anggaran mengomunikasikan rencana
organisasi pada tiap karyawan. Jadi, semua karyawan dapat menyadari
tersebut. Penyusunan anggaran mengharuskan kerja sama antara
berbagai area dan aktivitas dalam organisasi sehingga koordinasi
sangat dianjurkan agar anggaran sesuai dengan tujuan organisasi. Para
manajer dapat melihat kebutuhanarea lain dan terdorong untuk
menomor duakan kepentingan pribadinya demi kepentingan
organisasi. Peranan komunikasi dan koordinasi menjadi semakin
penting seiring dengan meningkatnya ukuran organisasi.
Adapun tiga tahap penyusunan anggaran

 Penetapan tujuan

 Implementasi

 Pengendalian dan evaluasi kinerja
Pembuatan Anggaran:

 Pengarahan dan pengkoordinasian

 Anggran induk

 Pembuatan anggaran operasi

 Pembuatan anggaran keuangan
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B. MENYIAPKAN ANGGARAN INDUK
Anggaran induk (master budget) adalah rencana keuangan

komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran
induk biasanya untuk periode satu tahun sesuai dengan tahun fiscal
perusahaan. anggaran induk dapat dibagi ke dalam anggaran
operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional
(operational budget), yaitu mendeskripsikan aktivitas yang
menghasilkan pendapatan bagi perusahaan: penjualan, produksi, dan
persediaan barang jadi.sedangkan Anggaran keuangan (financial
budget), merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan
secara umum.

Perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang terus berubah
dan kemampuan untuk merefleksikan perubahan pada anggaran
berdasarkan atas perubahan yang terjadi pada lingkungan merupakanhal
yangpenting.
1. Mengarahkan dan Mengoordinasikan

Sebagian besar organisasi menyiapkan anggaran induk untuk
tahun depan pada empat atau lima bulan terakhir tahun berjalan.
Komite anggran (budget Committee) meninjau anggaran,
menyediakan petunjuk kebijakan dan tujuan anggaran,
menyelesaikan perbedaan yang timbul saat anggran disiapkan,
menyetujui anggran akhir, dan mengawasi kinerja actual
organisasi seiiring dengan berjalannya tahun. Pengontrol biasanya
berfungsi sebagai direktur anggran (budget director), yaitu orang
yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengoordinisasikan
proses anggran organisasi secara keseluruhan.

2. Komponen-komponen Utama Anggran Induk
Anggaran operasional (operational budget) mendeskripsikan
aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagisuatu perusahaan;
penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir
anggran operasional adalah proforma atau perkiraan laba rugi.
Anggran keuangan (financial budget) memerinci aliran masuk dan
keluar kas, serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran
masuk dan keluar kas diperlihatkan dalam anggran kas. Posisi
keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggran
ditunjukkan dalam perkiraan atau proforma neraca.
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3. Menyiapkan Anggaran Operasional
Anggran operasioanal terdiri atas perkiraan laporan labarugi yang
disertai dengan laporan pendukung berikut adalah:
a. Anggaran penjualan

Anggaran penjualan (sales budget) adalah proyeksi yang
disetujui komite anggran yang menjelaskan penjualan yang
diharapkan dalam satuan unit dan uang. Karena anggaran
penjualan adalah dasar bagi semua anggaran operasional
lainnya dan sebagian besar dari anggaran keuangan, anggaran
penjualanyangseakuratmungkinsangatlah.

b. Anggaran produksi
Anggaran produksi (Production budget) menjelaskan
banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi
kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaanakhir. Jika
tidak terdapat persediaan awal dan persediaanakhir barang yang
akan diproduksi akan sama dengan unityang akan dijual. Hal ini
akan menjadi kasus untuk perusahaan JIT (just in time
manufacturing). Akan tetapi, banyak perusahaan manufaktur
menggunakan persediaansebagai upaya berjaga-jaga terhadap
ketidakpastianpermintaan atau produksi. Untuk menghitung
unit yangakan diproduksi, dibutuhkan penjualan unit serta
unituntuk persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi.
Unit yang Akan diproduksi= Perkiraan penjualan unit + unit
dalam persediaan akhir – unit dalam persediaan awal.

c. AnggaranPembelianBahanBakuLangsung
Anggaran pembelian bahan baku langsung (directmaterials
purchases budget) menyatakan jumlah dan biaya bahan baku
yang dibeli tiap periode; jumlahnya bergantungpada perkiraan
penggunaan bahan baku dalam produksi danpersediaan bahan baku yang
dibutuhkan perusahaan.Perusahaan perlu menyiapkan suatu
anggaran pembelianbahan baku langsung yang terpisah untuk setiap
bahan bakuyang digunakan dengan rumus matematikanya
adalahsebagai berikut:
PEMBELIAN = bahan baku langsung yangdibutuhkan untuk
produksi + bahan baku langsung yangdiinginkan dalam persediaan
akhir – bahan baku langsungdalam persediaan awal
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d. Anggaran Tenaga Kerja Langsung
Anggaran tenaga kerja langsung (direct labor budget)
menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung
yangdibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah
unit dalam anggaran produksi. sama halnya denganbahan
baku langsung, anggaran tenaga kerja langsungditentukan
oleh hubungan antara tenaga kerja dan output.

e. AnggaranOverhead
Anggaran overhead (overhead budget) menunjukkan biaya yang
diharapkan dari semua komponenproduksi tidak langsung.
Tidak seperti bahan baku langsungdan tenaga kerja langsung,
hubungan input dan output yangtelah tersedia untuk
diidentifikasi tidak terdapat dalamkomponen overhead.
Sebaliknya, terdapat serangkaian aktivitas dan penggerak yang
terkait. Pengalaman dari masa lalu dapat digunakan sebagai
panduan untuk menentukan bagaimana aktivitas overhead
berubah sesuai dengan penggeraknya. Komponen individual yang
akan berbeda diidentifikasi Selain itu, perkirakan jumlah yang
diharapkan akan dihabiskan pada tiap komponen per unit
aktivitas. Kemudian, tariff-tarif individual yang dihasilkan
dijumlah untuk memperoleh satu tarif overhead variable.

f. Anggaran Persediaan Akhir Barang Jadi
Anggaran persediaan akhir barang jadi (ending finishead
goods inventory budget) memberikan informasi yang
dibutuhkan neraca dan juga bertindak sebagai input penting
untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan.

g. Anggaran harga pokok penjualan
Anggaran harga pokok penjualan (cost of good soldbudget)
mengungkapkan harga yang diharapkan untukbarang yang akan dijual.
Laporan harga pokok penjualanadalah laporan terakhir yang
diperlukan sebelum anggaran laporan laba rugi dapat
disiapkan.

h. Anggaran beban penjualan dan administrasi
Anggaran beban penjualan dan administrasi (sellingand
administrative buget), menguraikan pengeluran yang
direncanakan untuk aktivitas non produksi. Sama halnya
dengan overhead, beban penjualan, dan administrasi dapat
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dibagi dalam komponen tetap dan variable, Komponen-
komponen seperti komisi penjualan, pengiriman, dan
perlengkapan berubah sesuai dengan aktivitas penjualan.

Anggaran yang tersisa dalam anggaran induk adalah anggran
keuangan. Anggaran keuangan meliputi anggaran kas, anggaran
pengeluaran untuk barang modal, dan laporan neraca yang
dianggarkan. Anggaran kas hanyalah saldo awal dalam akun kas, plus
penerimaan yang diantisipasi, minus pengeluaran yang diantisipasi,
plus atau minus pinjaman yang diperlukan. Neraca yang dianggarkan
menyajikan saldo akhir aktiva, kewajiban, dan akun modal jika
rencana yang dianggarkan berjalan sesuai rencana.

C. PERSIAPAN ANGGARAN KEUANGAN
1) Anggaran kas

Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran
penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun
masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara
likuiditas. Dalam rangka manajemen kas, kekurangan uang
tunai diantisipasi dan harus diambil keputusan sebelumnya
untuk mencari sumber dana dan mendapatkan suntikan
tunai guna mencukupi kewajiban tunai. Kelebihan uang
tunai diantisipasi untuk keperluan investasi setengah tunai
yang mudah dicairkan bila diperlukan sewaktu-waktu.

2) Anggaran neraca.
Anggaran neraca adalah anggaran yang memerinci taksiran
keadaan aktiva atau asset dan pasiva atau kewajiban serta
kekayaan bersih dalam suatu kurun masa yang akan datang.
Dalam manajemen keuangan anggaran neraca digunakan
untuk memelihara struktur keuangan yang seimbang di
antara aktiva dan pasiva dan di antara modal sendiri dan
modal pinjaman, demi kredibilitas dan kelangsungan hidup
lembaga dalam jangka panjang.

3) Anggaran untuk pengeluaran modal
Pengeluaran untuk pembelian barang modal sering juga
disebut budget barang modal. Pembuatan budget barang
modal merupakan proses perencanaan dan pengendalian
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pengeluaran strategis (jangka panjang) dan taktis (jangka
pendek) untuk pemuasan dan penciutan investasi atau aset
tetap.

D. MENGGUNAKAN ANGGARAN UNTUK
EVALUASI KINERJA.

Anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan untuk
menghitung perkiraan statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu
maka anggaran statis ini tidak terlalu berguna untuk menyiapkan
laporan kinerja. dan anggaran fleksibel adalah anggaran yang
memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya
dalam suatu tingkat aktivitas. Suatu sistem anggaran mengalami
kesuksesan tergantung pada seberapa serius faktor manusia
dipertimbangkan. Guna menghindari perilaku disfungsional,
organisasi seharusnya menghindari anggaran yang terlalu menekan
sebagai mekanisme pengendalian. Area kinerja lain seharusnya
dievaluasi sebagai tambahan atas anggaran. Anggaran dapat diperbaiki
sebagai ukuran kinerja, ngan menggunakan anggaran parsitipatif dan
insentif non-uang lainnya, menyediakan umpan balik kinerja secara
sering, menggunakan anggaran fleksibel, memastikan bahwa tujuan
anggaran mencerminkan realita, dan membebankan tanggung jawab
pada manajer hanya atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh
mereka.

Terdapat dua dimensi dalam penggaran yaitu :
a. Bagaimana anggaran di buat
b. Bagaimana anggaran di gunakan untuk mengimpletasikan

rencana organisasi
Langkah menyusun anggaran
a. Menentukan tujuan jangka pendek
b. Tujuan disesuaikan dengan sumberdaya
c. Anggaran harus disusun, disetujui kemudian di

komunikasikan
d. Pengendalian, dengan membandingkan hasil dengan tujuan

yang telah dianggarkan
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E. ANGGARAN BERDASARKAN AKTIVITAS
Anggaran berdasarkan aktivitas mengidentifikasi aktivitas,

permintaan akan output aktivitas, dan biaya sumber daya yang
dibutuhkan untuk mendukung output aktivitas yang diminta.
Perbedaan prinsip dalam pendekatan berdasarkan aktivitas adalah
daftar terinci atas aktivitas perkiraan biayanya dalam kategori
overhead, penjualan, dan administrasi. Anggaran berdasarkan aktivitas
memiliki potensi untuk lebih akurat daripada anggaran tradisional
karena berfokus pada ukuran output tiap aktivitas, dan kemudian
memungkinkan seorang manajer untuk memahami perilaku biaya
dengan tingkat yang jauh lebih rinci.

Aktivitas menimbulkan biaya dengan cara mengkonsumsi
sumberdaya, tetapi,jumlah sumberdaya yang dikonsumsi tergantung
pada permintaan output aktivitas untuk membangun suatu anggaran
berdasarkan aktivitas diperlukan tiga lanhkah, yaitu:

1. aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasikan
2. permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan
3. biaya sumberdaya yang diperlukan untuk aktivitas harus

diperkirakan

 Anggaran Fleksibel/Flexible Budget
Anggaran fleksibel aktivitas (activity flexible budgeting),

adalah prediksi berapa biaya aktivitas nantinya jika terdapat
perubahan pada output aktivitas. Analisis varians dalam suatu
kerangka kerja aktivitas memungkinkan perbaikan dalam pelaporan
kinerja anggaran tradisional. Hal ini juga meningkatkan kemampuan
untuk mengelola aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas juga lebih
akurat karena menggunakan rumusan biaya yang tergantung pada
ukuran output tiap aktivitas.

Anggaran fleksibel merupakan anggaran yang bersifat
dinamis, dimana didalamnya memuat anggaran dari beberapa
aktivitas. Lazimnya, penyusunan anggaran fleksibel selalu dikaitkan
dengan overhead pabrik, dan biaya overhead pabrik itu sendiri
meliputi overhead pabrik variabel dan overhead pabrik tetap.
Mengapa anggaran fleksibel tidak banyak dikaitkan dengan biaya
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bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung, jawabannya karena
biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung adalah jenis
biaya variabel dan tidak ada unsur biaya tetap apalagi semi variabel,
jadi dalam perhitungannya sangat sederhana.

 Anggaran Statis
Pada perusahaan yang menggunakan anggaran sebagai alat

pengendalian pengeluaran maka keberadaan anggaran menjadi sangat
urgent. Anggaran Statis merupakan anggaran yang direncanakan
untuk membiayai sejumlah aktivitas tertentu dimana cakrawala waktu
yang digunakan hanya suatu saat tertentu saja. Berdasarkan aktivitas
terpilih dimana aktivitas ini bisa dihitung dari jam kerja langsung, jam
mesin atau lain sebagainya, kemudian ditentukan anggarannya.

Diistilahkan statis karena anggaran itu tidak terbuka peluang
untuk dirubah kembali karena sekali sudah ditetapkan maka secara
definitif sudah berlaku dan tidak boleh direvisi lagi. Evaluasi terhadap
anggaran dapat dilakukan dengan membandingkannya terhadap
realisasi setelah periode anggaran selesai.
Dimensi perilaku dari anggaran:

a. Umpan balik yang sering atas kerja.
b. Insentif uang dan bukan uang.
c. Anggaran partisipatif.
d. Standar yang realities.
e. Keterkendalian biaya.
f. Berbagai ukuran kinerja.

Anggaran berdasarkan aktivitas:
a. Anggaran aktivitas statis yaitu aktivitas yang menimbulkan

biaya mengonsumsi sumber daya dan sumberdaya yang di
konsumsi bergantung pada permintaan output aktivitas

b. Anggaran fleksibel (aktivity flexible budgeting) aktivitas
adalah prediksi biaya aktivitas nantinya jika
terdapatperubahan pada output aktivitas



167

Contoh Soal:
Latihan 1: Jelaskan tujuan penyusunan anggaran kas?
Solusi:

Tujuan Penyusunan Anggaran Kas
Dengan menyusun anggaran kas perusahaan akan mampu untuk:

1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan
memperbandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar.
Sehingga saldo kas pada akhir suatu periode akan sama
dengan saldo kas awal ditambah penerimaan-penerimaan kas
pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran-pengeluaran
kas pada waktu yang sama.

2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus.
Defisit terjadi bilamana pemasukan ditambah saldo awal
ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus
dibayar. Sebaliknya surplus akan terjadi bilamana pemasukan
melebihi pengeluaran, sehingga jumlah saldo akhir periode
mengalami peningkatan. Terhadap kemungkinan defisit inilah
perusahaan perlu lebih waspada.

3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka pendek
atau berjangka panjang. Dengan terjadinya defisit kas
perusahaan perlu mencari dana tambahan dari sumber yang
paling menguntungkan. Sebaliknya dengan adanya surplus
yang diketahui lama sebelumnya, dapat dipersiapkan
pemilihan alternatif penggunaan yang paling menguntungkan.

4. Menggunakannya sebagai dasar kebijaksanaan pemberian
kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia juga menunjukkan
kemampuan perusahaan membelanjai modal kerjanya.
Kemampuan pembelanjaan modal kerja ini pada gilirannya
juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan
kebijakan kredit sebagai upaya meningkatkan volume
penjualan.

5. Menggunakannya sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang
disediakan. Sesuatu jenis biaya yang sudah dianggarkan perlu
diatur penggunaannya lewat mekanisme otorisasi pengeluaran
kas. Dengan demikian plafon anggaran tidak akan terlampaui
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dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas
perusahaan

6. Anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar
penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya.
Dengan demikian varian dalam arus kas masuk maupun kas
keluar dapat diketahui yang menjadi penyebabnya.

Latihan 2: Sebutkan dan jelaskan dimensi waktu Perencanaan dan
pengendalian kas?
Solusi:
Dimensi Waktu Perencanaan dan Pengendalian Kas

Biasanya, perencanaan dan pengendalian kas meliputi tiga
dimensi waktu, yaitu budget kas jangka panjang, budget kas jangka
pendek, dan budget kas untuk operasional.

1. Budget kas jangka panjang sesuai dengan dimensi waktu dari
pengeluaran modal dan rencana laba strategis jangka panjang.
Estimasi penerimaan kas (terutama dari penjualan barang
atau jasa dan pinjaman) dan estimasi pengeluaran kas
(terutama untuk biaya-biaya, pengeluaran modal, dan
pembayaran utang) merupakan dasar yang sehat untuk
keputusan-keputusan yang menyangkut keuangan,
penggunaan kas, dan untuk kredit jangka panjang.

2. Budget kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis
jangka pendek. Budget kas jangka pendek memerlukan
rencana atau estimasi aliran kas masuk dan kas keluar yang
rinci yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba
tahunan, misalnya estimasi penerimaan kas dari penjualan
dan estimasi pengeluaran kas untuk membayar pembelian
mesin-mesin dan peralatan yang baru.

3. Budget kas untuk operasional digunakan oleh perusahaan
terutama untuk perencanaan dan pengendalian aliran kas
masuk dan keluar berdasarkan kegiatan sehari-hari (day-to-
day operation). Tujuan utama budget ini adalah untuk
pengendalian kas yang dinamis atas posisi kas dalam rangka
meminimalkan biaya bunga dan opportunity cost karena kas
yang menganggur.
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Latihan 3:
Cupcase Products memproduksi lemari arsip, Berikut data penjualan
untuk kuartal pertama tahun mendatang serta persediaan awal dan
akhir.
Unit penjualan 200.000
Harga per unit $30
Unit dalam persediaan awal 16.000
Unit dalam persediaan akhir yang ditargetkan 24.000
Lemari arsip dibuat. Setiap lemari membutuhkan lima pon logam
yang bernilai $3,00 per pon. Persediaan awal bahan baku adalah 5000
pon. Cupcase produtcs ingin memiliki 7000 pon logam dalam
persediaan diakhir kuartal tersebut. Tiap lemari yang diproduksi
membutuhkan 30 menit jam tenaga kerja langsung yang dibebankan
sebesar $9 per jam.
Diminta:
1. Siapkan anggaran penjualan untuk kuartal pertama!
2. Siapkan anggaran produksi untuk kuartal pertama!
3. Siapkan anggaran pembeliaan bahan baku langsung untuk

kuartal pertama!
4. Siapkan anggaran tenaga kerja langsung untk kuartal pertama!

Solusi:
1.

Cupcase Products

Anggaran Penjualan

Untuk Kuartal Pertama

Unit 200.000
Harga per unit x 30

Penjualan $ 6.000.000
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2.
Cupcase Products

Anggaran Produksi
Untuk Kuartal Pertama
Penjualan (dalam unit) 200.000
Penjualan akhir yang diinginkan 24.000
Jumlah kebutuhan 224.000
Dikurangi: persediaan awal 16.000
Unit yang diproduksi 208.000

3.
Cupcase Products

Anggaran Pembelian Bahan Baku Langsung
Untuk Kuartal Pertama

Unit yang diproduksi 208.000
Bahan baku langsung per unit x 5
Produksi yang dibutuhkan 1.040.000
Persediaan akhir yang dibutuhkan 7.000
Jumlah kebutuhan 1.047.000
Dikurangi: persediaan awal 5.000
Bahan baku yang perlu dibeli 1.042.000
Biaya per pon x $3,00
Jumlah biaya pembelian $3.126.000

4.
Cupcase Products

Anggaran Tenaga Kerja Langsung
Untuk Kuartal Pertama

Unit yang diproduksi 208.000
Tenaga kerja: jam per unit x 0,5

Jumlah jam yang dibutuhkan 52.000
Biaya per jam x $9

Jumlah biaya tenaga kerja langsung $468.000
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Latihan 4: Anggaran Kas
PT. LARA berharap menerima kas dari penjualan $80.000 pada bulan
februari. Selain itu, LARA berharap menjual sebuah bangunan
bernilai $5.000. pembayaran untuk bahan baku dan perlengkapan di
perkirakan bernilai $9.300, gaji tenaga kerja langsung akan senilai
$10.000, dan pengeluaran lain dianggarkan sebesar $12.000. Pada 1
februari , saldo akun kas adalah $2.400.
Diminta:
1. Siapkan anggaran kas bagi PT. LARA untuk bulan Februari?
2. Asumsikan PT. LARA menginginkan saldo minimum kas

$15.000 dan perusahaan tersebut dapt meminjam dari bank
dalam kelipatan $950 dengan tarif bunga 12% per tahun.
Berapakah besar nilai saldo akhir pada bulan februari setelah
disesuakan? Berapa banyak bunga utang LARA pada bulan
maret dengan anggapan seluruh jumlah yang dipinjam pada
bulan februari akan di bayar kembali?

Solusi:
1.

PT. LARA
Anggaran Kas untuk Bulan Februari

Saldo awal kas $ 2.400
Penjualan tunai 80.000
Penjualan bangunan 5.000

Jumlah kas yang tersedia $ 87.400

Dikurangi pengeluaran:
Bahan dan perlengkapan $ 9.300
Gaji tenaga kerja langsung 10.000
Pengeluaran lain-lain 12.000

Jumlah Pengeluaran $ 31.300

Saldo akhir kas $ 56.100
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2. Saldo akhir yang belum disesuaikan $ 56.100
Ditambah: pinjaman 1.900

Saldo akhir yang disesuaikan $ 58.000

Pada bulan Maret, bunga utang adalah (1/12 x 0,12 x $1.900) =
$18,99.
Latihan 5:
PT. POETRY memproduksi kerudung pasminah. Kebijakan
perusahaan mensyaratkan 20 persen penjualan kuartal berikutnya
harus tersedia di persediaan akhir, dan persediaan awal kerudung
tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 150. PT. Poetry
mengantisipasi penjualan sebanyak 7.000 kerudung. Selain itu,
perusahaan menginginkan adanya 280 kerudung dalam persediaan
akhir di akhir kuartal pertama.
Diminta:
Siapkan anggaran produksi kuartal pertama, kedua, ketiga dan
keempat tahun berjalan!
Solusi:

PT. POETRY
Anggaran Produksi

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2012

Kuartal
1 2 3 4 Tahun

Penjualan 7.000 8.400 8.680 8.763 32.843
Persediaan akhir yang diinginkan 1.680 1.736 1.747,2 1.752,6 1752,6
Jumlah kebutuhan 8.680 10.136 10.427,2 10.515,6 31.090,4
Dikurangi: Persediaan awal (1.500) (1.680) (1.736) (1.747,2) (1.500)
Unit yang diproduksi 7.180 8. 456 8.691,2 8.768,4 29.590,4
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BAB 9
KONSEP BIAYA DAN BIAYA RELEVAN
UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Terminilogi Cost dan Expense
Kita perlu mengetahui bahwa fungsi utama dari

akuntansi manajemen adalah sebagai alat perencanaan.
Namun, dalam hal ini kita masih sulit membedakan antara
biaya dan beban yang terkandung dalam perencanaan
tersebut. Oleh karena itu, lebih dulu kita akan membahas
mengenai pengertian biaya dan beban.

Menurut disiplin akuntansi manajemen, Cost adalah
biaya – biaya yang dianggap akan memberikan manfaat
(service potentials) di waktu yang akan datang dank arena itu
dicantumkan dalam neraca.

Menurut AAA Cost adalah pengeluaran yang diukur
dalam moneter yang telah dikeluarkan atau potensial akan
dikeluarkan untuk memperoleh dan mencapai tujuan
tertentu. Sedangkan expense adalah pengeluaran yang telah
digunakan untuk menghasilkan prestasi.

Karena pengeluaran ini tidak dapat memberikan
manfaat manfaat lagi di waktu yang akan datng, maka tempat
akun ini adalah di perkiraan laba/rugi (income statement).

B. Metode Pengumpulan Biaya/Pengklasifikasian
Biaya

Biaya perlu diklasifikasikan untuk menentukan
metode yang tepat dalam menghimpun dan mengalokasikan
biaya.

Metode klasifikasi yang penting dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Fungsi

a. Produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan suatu barang.

b. Pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk
menjual sutu barang/jasa.
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c. Administrasi adalah pengeluaran untuk menjalankan
kebijaksanaan – kenijaksanaan.

d. Keuangan adalah bagian pengeluaran yang dikaitkan
dengan upaya untuk mencari dana.

2. Unsur – unsur
a. Bahan Baku Langsung yaitu bahan baku yang

merupakan bagian yang integral dari produk jadi.
b. Upah langsung yaitu upah tenaga kerja langsung

untuk keperluan komponenproduk jadi.
3. Produk

a. Langsung adalah biaya yang dibebankan kepada
produk tanpa memerlukan alokasi lebih lanjut.

b. Tidak langsung adalah biaya yang dialokasikan.
4. Departemen

a. Produksi ialah suatu unit kegiatan yang dilaksanakan
atas suatu komponen atau suatu produk yang
biayanya dialokasikan lebih lanjut.

b. Pelayanan/jasa ialah suatu unit yang tidak langsung
terlibat dalam kegiatan produksi dan biaya pada
akhirnya dibebankan pada satuan produksi.

5. Saat Dibebankan kepada Pendapatan
a. Biaya produk adalah biaya – biaya yang dimasukkan

pada waktu penghitungan biaya produksi.
b. Biaya periode adalah biaya yang berkaitan dengan

perjalanan waktu dan bukan dengan jumlah produk.
6. Kaitannya dengan Volume

a. Variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara
proporsional dengan perubahan kegiaytan
bersangkutan. Biaya satuan tidak berubah dan tidak
dipengaruhi oleh volume.

b. Tetap yaitu biaya yang tidak berubah jumlahnya
sekalipun volume berubah. Harga satuannya akan
turun bila volumenya meningkat.

7. Periode yang Dicakup
a. Modal adalah biaya yang diharapkan akan

memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
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b. Pendapatan adalah biaya yang diharapakan akan
memberi manfaat pada waktu terjadi pengeluaran
dan biasanya dianggap expense.

8. Tingkat Rata-rata
a. Total ialah biaya kumulatif merut kategori yang

ditentukan.
b. Satuan ialah keseluruhan jumlah biaya dibagi dengan

unit/volume.

C. Biaya dalam Hubungannya dengan Pengendalian
Biaya dalam Hubungannya dengan Pengendalian

dibagi menjadi:
1. Biaya yang Terkendali (Controllable Cost)

Adalah biaya yang pada tingkat manajemen tertentu
atau yang secara langsung dapat dipengaruhi manajer
tertentu. Contohnya adalah biaya variable.

2. Biaya yang tidak dapat dikendalikan (Uncontrollable
Cost)

Adalah biaya yang bukan tanggung jawab dan tidak
dapat dipengaruhi pusat (center tertentu).

3. Discretionary atau Managed Cost atau Programmed
Cost

Adalah sifat biaya jangka pendek yang berarti kadang
– kadang ada dan kadang – kadang tidak ada dan
berubah – ubah bisa kecil atau dinaikkan atau tidak perlu
dilaksanakan apa yang telah dianggarkan, jika memang
keadaan harus demikian.

4. Commited Cost atau Capacity Cost
Adalah semua biaya yang terjadi dalam rangka

mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi
dalam memproduksi, pemasaran dan administrasi.

5. Avoidable dan Unavoidable Cost
Avoidable adalah suatu beban biaya yang bersifat

tetap dan menjadi tanggungan sendiri oleh satu bagian
tertentu atau biaya yang tidak akan berlanjut.

Unavoidable Cost adalah biaya yang menjadi
tanggungan bersama satu organisasi atau biaya yang
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dirumuskan sebagai fasilitas atau jasa yang dinikmati
bersama berdasarkan beban tertentu dengan metode
alokasi.

Contoh: Sebuah toko bercabang dari rangkaian toko
“wongkito” menjual banyak jenis produk. Toko itu
memilikirestoran dengan meja panjang hamper selebar
toko. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk
menutup saja restoran itu, karena operasinya sudah
merugi. Ramalan perhitungan rugi laba dalam ribuan
rupiah tampak sebagai berikut:

Jumlah
Dagan
gan
Umum

Produk
Pertanian

Restoran

Penjualan 5.000 4.000 400 600
Pengeluaran
Variabel

3.390 2.800 200 390

Margin
Kontribusi

1.620 1.200 200 210

(32%) (30%) (50%) (35%)
Pengeluaran
Tetap
(avoidable
dan
unavoidable)

1.110 750 50 310

Laba(rugi)
Operasional

500 450 150 (100)

Biaya terhindarkan (avoidable cost) terdiri dari upah
karyawan masing – masing departemen, Rp. 100.000,00
di bagian restoran, Rp. 20.000,00 dibagian produk
pertanian, Rp. 250.000,00 dibagian dagangan umum.

Masalah: Keputusan apa yang akan diambil oleh
manajer.
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a. Menutup restoran atau tidak? Jika restoran ditutup,
maka manajer akan menggunakan rungan yang
kosong sebagai:

 Menambah hasil produk pertanian dengan
penambahan dana Rp. 25.000,00. Manajer
memperkirakan bahwa penjualan barang dagang
umum akan bertambah Rp. 300.000,00 dan hasil
produk pertanian akan bertambah Rp.
200.000,00.

b. Yang dikembangkan dagangan umum atau produk
pertanian?

Pembahasan:
Biaya yang tidak menjadi beban lagi atau biaya yang

terhundarkan bagian restoran terhadap total pendapatan
yang hilang dapat pula diketahui, yaitu Rp. 110.000,00
(Rp. 600.000,00 – Rp. 490.000,00)

Laba Operasional perusahaan akan menjadi Rp.
390.000,00 (Rp. 500.000,00 – Rp. 110.000,00).

Perlu dibuat daftar Pendapatan tanpa bagian
restoran, kemudian biaya tetap dialokasikan misalnya
berdasarkan jumlah penjualan masing – masing bagian
(total penjualan menjadi sebesar Rp. 4.400.000,00(Rp.
4000.000,00 + 400.000,00) .

Biaya tetap menjadi Rp. 1.010.000,00 (Rp.
1.110.000,00 – Rp. 100.000,00). Maka alokasi biaya tetap:

 Dagangan Umum =
ସ..,

ସ.ସ.,
× Rp. 1.010.000,00

= Rp. 918.182,00

 Produk Pertanian =
ସ.,

ସ.ସ.,
× Rp. 1.010.000,00

= Rp. 91.818,00
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Penutupan restoran:

Tambahan
Dagangan
Umum

Tambahan
Produk
Pertanian

Penjualan
(dalam ribuan)

4.400 300 200

Biaya variable 3.000 210 (70%) 100 (50%)
Margin
kontribusi

1.400 90 (30%) 100 (50%)

Pengeluaran
tetap (Rp.
100.000,00
adalah biaya
restoran)

1.010 - 25

Laba
Operasional

390 90 75

Laba
operasional dari
masing –masing
alternative

480 465

Tanpa restoran total laba operasional kedua
alternatif lebih rendah, maka penutupan restoran adalah
pengambilan keputusan yang keliru.

6. Imputed dan Sunk Cost
Imputed cost adalah biaya yang menyatakan harga

beli atau nilai sari sutu kekayaan yang diukur dengan
nilai penggunaannya. Biaya ini tidak menyangkut
pengeluaran kas yang sebenarnya dan juga tidak dicatat
dalam buku – buku perusahaan, terutama dalam
perusahaan perorangan.

Sunk Cost adalah biaya yang dalam situasi tertentu
tidak dapat diperoleh kembali.
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7. Opportunity Cost (Biaya Kesempatan)
Jika suatu keputusan sudah dibuat untuk

melaksanakan salah satu alternatif, maka manfaat
alternatif – alternatif lainnya akan lepas dari tangan.
Manfaat yang lepas karena ditolaknya pilihan yang lain
disebut biaya kesempatan atau opportunity cost dari
pilihan yang telah dibuat.

Contoh: John adalah pemilik toko pakaian di
Palembang.

Baru - baru ini ia ditawari jabatan manajer toko
disalah satu supermarket sebesar Rp. 50.000.000,00
setahun dan John yakin bahwa ia dapat menjual tokonya
seharga Rp. 115.000.000,00.

John meneliti dan mulai menghitung kedua alternatif
yang dihadapinya, perhitungan laba rugi perusahaan
John untuk tahun lalu sebagai berikut :

Hasil
Penjualan

Rp.225.000.000,00

Harga
Pokok
Penjualan

135.000.000,00

Laba Kotor 90.000.000,00
By
Operasional

 Sewa
gedung

Rp.7.200.000,00

 Upah
Karyawan

17.000.000,00

 Umum 3.640.000,00

 Perlengka
pan

56.000.000,00

 Iklan 1.450.000,00

 Asuransi 82.000.000,00

 Lain –
lain

1.780.000,00

Jumlah By
Operasional

32.420.000,00
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Laba Bersih 57.550.000,00

Laba Bersih Rp.57.550.000,00
Dikurangi:

Gaji yang tidak
jadi diterima

Rp. 50.000.00,00

Bunga deposito
(17%/thn x
Rp.115.000.000,00)

19.550.000,00

Total Biaya
Kesempatan

Rp. 69.550.000,00

Kerugian karena tidak menerima
tawaran kerja

Rp.(12.000.000,00)

Jika John tidak memperhatikan biaya kesempatan,
maka ia akan menarik kesimpulan yang salah dan akan
berpendapat bahwa akan lebih baik jika ia tetap
menjalankan tokonyasendiri.

Namun, analisis ini sifatnya kuantitatif semata –
mata dan John perlu juga mengukur faktor – faktor
kualitatifnya, seperti kerugian karena hilangnya
kebebasab sebagai wiraswastawan dan keruguan karena
tidak menerima tambahan penghasilan sebesar Rp.
12.000.000,00

D. Langkah – Langkah Pengambilan Keputusan
Saat kita akan mengambil suatu keputusan, kita

memerlukan data yang dapat diukur, dianalisis dengan tepat
dan kemungkinan untuk dilaksanakan.

Langkah – langkah itu meliputi:
1. Penentuan masalah, misalnya penggantian mesin baru

dengan yang lama.
2. Mengenal dengan baik kemungkinan atau alternatif –

alternatif yang ada.
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3. Menetapkan data dan biaya yang relevan dengan
keputusan yang akan diambil dan masalahnya.

4. Mengevaluasi data, dengan metode yang berkaitan pada
alternatif atau evaluasi yang bagaimana seharusnya
dibuat.

5. Mempertimbangkan faktor – faktor kualitatif.
6. Keputusan dan alasan diambilnya.

E. Pengambilan Keputusan dalam Produk Bersama
Join Cost dapat diartikan sebagai biaya yang timbul

karena proses atau pembuatan bersama barang – barang yang
dihasilkan dari bahan baku yang sama, maka jika dua atau
lebih banyak jenis produk yang dihasilkan dari faktor
produksi atau dari jumlah biaya – biaya yang sama timbul Join
Cost.

Metode pembebanan atau alokasi yang umum
diperoleh dari teori akuntansi biaya adalah:
1. Menurut metode nilai pasar netto/nilai terealisasi netto

atau nilai pasar relatif setiap jenis produk.
2. Metode kuantitatif atau unit fisik, misalnya. Ukuran

panjang, volume dan timbangan.
3. Metode harga pokok rata – rata.
4. Metode rata-rata dengan pembobotan.

Contoh:
Dari suatu proses bersama dengan biaya bersama

sebesar Rp. 120.000,00 dihasilkan serangkaian produk
A,B,C,D dan produk D. Dengan kuantitas dihasilkan:

A = 20.000 unit, B = 15.000 unit, C = 10.000 unit
dan produk D = 15.000 unit. Harga jual A = Rp. 0,25, B =
Rp 3,00, C = Rp 3,50 dan D = Rp 5,00.

a. Menurut metode fisik alokasi biaya sebagai
berikut:

Kuantitas
dihasilkan

Rasio Alokasi Join Cost

A. 20.000
unit

20.000

60.000
= 33,33% × 120.000 = .ܴ 40.000,00
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B. 15.000
unit

15.000

60.000
= 25% × 120.000 = .ܴ 30.000,00

C. 10.000
unit

10.000

60.000
= 16,67% × 120.000 = .ܴ 20.000,00

D. 15.000
unit

15.000

60.000
= 25% × 120.000 = .ܴ 30.000,00

60.000 unit 100% Rp. 120.000,00

Maka Laba rugi sebagai berikut:
Penjualan Harga Pokok

Penjualan
Laba/Rugi

A 20.000 X 0,25 = Rp.
5.000,00

Rp. 39.996 Rugi Rp. 34.996

B 15.000 x 3,0 = Rp.
45.000,00

Rp. 30.000 Laba Rp. 15.000

C 10.000 x 3,50 = Rp.
35.000,00

Rp. 20.004 Laba Rp. 14.996

D 15.000 x 5,00 = Rp.
75.000,00

Rp.30.000 Laba Rp. 45.000

Total Laba Rp. 40.000

b. Metode Nilai Pasar
Kuantitas
Dihasilkan

Nilai
Pasar

Total Nilai
Pasar

Rasio Nilai
Pasar

Alokasi Join
Cost

A 20.000 Rp. 0,25 Rp. 5.000,- 3,125% x
JC =

Rp. 3.750,00

B 15.000 Rp. 3,00 Rp. 45.000,- 28,125% x
JC =

Rp. 33.750,00

C 10.000 Rp. 3,50 Rp. 35.000,- 21,875% x
JC =

Rp. 26.250,00

D 15.000 Rp. 5,00 Rp. 75.000,- 46,875% x
JC =

Rp. 56.250,00

Rp. 120.000,00
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LATIHAN
1. Sebuah Departemen Store memiliki 3 departemen utama yaitu:

Departemen Makanan, Departemen Kelontong dan Departemen
Obat-obatan. Berikut ini taksiran perhitungan rugi-laba untuk
setiap departemen tersebut:

Departemen
Makanan Kelontong Obat-

obatan
Jumlah

Hasil penjualan 5.000 4.000 500 9.500

Biaya variabel 4.000 2.800 300 7.100

1.000 1.200 200 2.400

Margin kontribusi

- terhindarkan 750 500 75 1.325

- tak terhindarkan 300 500 100 900

Jumlah 1.050 1.000 175 2.225

Laba rugi (50) 200 25 175

Dari data di atas, kepuutusan apakah yang sebaiknya diambil
oleh manajemen Departemen Store tersebut? Apakah
Manajemenn Departemen Store harus keputusan untuk
meneruskan atau meniadakan Departemen Makanan yang dalam
beberapa tahun terakhir ini selalu merugi?
Jawaban:

Alterantif I
Meneruskan
Dep. Makanan

Alterantif II
Meniadakan
Dep. Makanan

Perbedaan

Hasil penjualan Rp 9.500.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.000.000,00
Biaya:
- Variabel 7.100.000,00 3.100.000,00 4.000.000,00
- Tetap terhindarkan 1.325.000,00 575.000,00 750.000,00
Jumlah Rp 8.425.000,00 Rp 3.675.000,00 Rp 4.750.000,00
Laba sebelum biaya tak
terhindarkan
diperhitungkan *)

Rp 1.075.000,00 Rp 825.000,00 Rp 250.000,00
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Manajemen Departemen Store harus tetap meneruskan
kegiatan operasional Depatemen Makanan. Hal ini dikarena
selisih pendapatan yang dihindarkan (Rp. 5.000.000,-) > selisih
biaya yang dihindarkan (Rp. 4.750.000,-)

2. Dari proses bersama tertentu, Perusahaan Dana memproduksi
tiga produk, yaitu X,Y dan Z. Masing – masing produk dapat
dijual pada saat pemisahan atau diproses lebih lanjut.
Pemrosesan tambahan tidak memerlukan fasilitas khusus, dan
biaya produksi dapat ditelusuri ke produk yang bersangkutan.

Pada tahun 19x2, ketiga produk diproses lebih lanjut setelah
saat pemisahan. Biaya produksi bersama selama tahun itu sebesar
Rp. 60.000.000,00.

Nilai jual dan biaya yang diperlukan untuk mengevaluasi
kebijaksanaan produksi selama tahun 19x2 adalah sebagai
berikut:

Biaya Tambahan dan Nilai Jual
Jika Diproses Lebih Lanjut

Produk Satuan
Produksi

Nilai Jual Saat
Pemisahan

Nilai Jual Biaya Tambahan

X 6.000 Rp. 25.000.000,00 Rp. 42.000.000,00 Rp. 9.000.000,00
Y 4.000 Rp. 41.000.000,00 Rp. 45.000.000,00 Rp. 7.000.000,00
Z 2.000 Rp. 24.000.000,00 Rp. 32.000.000,00 Rp. 8.000.000,00

Biaya bersama dialokasikan ke produk sesuai proporsi relatif

volume fisik output (50% ke X, 33
ଵ

ଷ
% ke Y, dan 16

ଶ

ଷ
% ke Z).

Diminta: Bagaimana keuntungan perusahaan jika seluruh produk
di proses lebih lanjut?
Jawaban:
Dik: Biaya produksi bersama : Rp. 60.000.000,00.
Dit. Keuntungan perusahaan jika seluruh produk diproses lebih
lanjut!
Peny:

Jumlah Nilai
a (hargaxUnit)

Biaya
Separabel
b

Nilai Pasar
Relatif c (a-b)

Rasio
Alokas
i d

Alokasi e
(d x
Rp.60.000)

Harga
Pokok
(b+e)

X Rp.150.000.000 Rp. 9.000 Rp.149.991.000 50% Rp. 30.000 Rp. 39.000
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.
Y Rp.164.000.000 Rp. 7.000 Rp.163.993.000 11% Rp. 6.600 Rp. 13.600
Z Rp. 48.000.000 Rp. 8.000 Rp. 47.992.000 1,067% Rp. 640,2 Rp. 8.640,2

Rp.37.240,2Rp.61.240,2

Jadi, Keuntungan perusahaan jika seluruh produk di proses
lebih lanjut, yaitu:

 X = Rp. 150.000.000 – Rp. 39.000 = Rp. 149.961.000,00

 Y = Rp. 164.000.000 – Rp. 13.600 = Rp. 163.986.400,00

 Z = Rp. 48.000.000 – Rp. 8.000 = Rp. 47.992.000,00

3. Rina adalah pemilik sebuh perusahaan makanan. Baru - baru
ini ia ditawari jabatan menjadi manajer disalah satu
perusahaan dagang internasional dengan gaji sebesar sebesar
Rp. 300.000.000,00 per tahun (Rp. 25.000.000 perbulan) dan
Rina yakin bahwa ia dapat menjual perusahaannya seharga
Rp. 500.000.000,00. Dengantingkat bunga deposito 15% per
tahun.
Rina meneliti dan mulai menghitung kedua alternatif yang

dihadapinya, perhitungan laba rugi perusahaan Rina untuk tahun
lalu sebagai berikut :

Hasil
Penjualan

Rp.800.000.000,00

Harga
Pokok
Penjualan

150.000.000,00

Laba Kotor 650.000.000,00
By
Operasional

 Sewa gedung Rp.8.000.000,00

 Upah
Karyawan

25.000.000,00

 Umum 4.000.000,00

 Perlengkapan 60.000.000,00

 Iklan 2.000.000,00
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 Asuransi 85.000.000,00

 Lain – lain 1.500.000,00

Jumlah By
Operasional

185.500.000,00

Laba Bersih 464.500.000,00

Diminta: Apakah Rina harus menerima atau menolak tawaran
tersebut? Jelaskan dengan perhitungan!
Jawaban:

Dik: Gaji yang diterima : Rp. 300.000.000,00
Tingkat deposito : 15%/tahun
Harga jual perusahaan : Rp. 500.000.000,00

Dit. Keputusan mengambil tawaran atau tidak!
Peny:

Laba Bersih Rp.464.500.000,00
Dikurangi:

Gaji yang tidak
jadi diterima

Rp.300.000.00,00

Bunga deposito
(15%/thn x
Rp.500.000.000,0
0)

75.000.000,00

Total Biaya
Kesempatan

Rp. 225.000.000,00

Keuntungan karena tidak menerima
tawaran kerja

Rp. 239.500.000,00

Jadi, keputusan yang harus diambil oleh Rina adalah
menolak. Karena ia akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.
239.500.000,00 jika ia tetap menjalankan perusahaannya.

4. Sebutkan apa –apa saja yang perlu kita perhatikan saat akan
mengambil keputusan?
Jawaban:
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Hal – hal yang perlu diperhatikan saat akan mengambil
sebuah keputusan, antara lain:
a. Alokasi biaya bersama tidak perlu diperhatikan, tapi besarnya

pertambahan harga jual yang menjadi titik perhatian dan
dibandingkan dengan biaya setelah diproses/seoarable.

b. Biaya bersama harus dialokasikan pada titik pisah (split off),
karena itu tidak akan berbeda untuk kedua, ketiga dan
alternatif berikutnya dan tidak relevan untuk pengambilan
keputusan.

c. Selain alokasi biaya, adapula faktor lainnya yang harus
dipertimbangkan, seperti kapasitas tersedia, tetapi alokasi
kapasitas pun akan dipertimbangkan atau dialokasikan
menurut incremental yang terbesar dari serangkaian produk
bersama.

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Biaya produk dan Biaya
Periode beserta contohnya!
Jawaban:
a. Biaya produk adalah biaya – biaya yang dimasukkan pada

waktu penghitungan biaya produksi. Biaya produk termasuk
dalam persedian dan dalam harga pokok penjulan apabila
produk dijual.

b. Biaya periode adalah biaya yang berkaitan dengan perjalanan
waktu dan bukan dengan jumlah produk. Biaya ini
ditunjukkan pada biaya perhitungan rugi/laba setiap akhir
periode karena tidak ada lagi manfaat yang diterima dimasa
yang akan datang.

6. Percetakan Han mencetak dan memasarkan buku – buku catatan
mingguan, bulanan, dan tahunan. Buku catatan ini dicetak
dengan berbagai kepala surat perusahaan dan digunakan oleh
perusahan – perusahaan ini untuk tujuan periklanan.
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Data 6 bulan lalu adalah sebagai berikut:

Buku Catatan
Total Mingguan Bulanan Tahunan

(Dalam jutaan rupiah)
Penjualan 200 50 70 80
Biaya variable 85 25 28 32
Marjin kontribusi 115 25 42 48
Dikurangi biaya tetap:
Penyusutan equipment 11 3 3,5 4,5
Biaya penyelia 25 8 8 9
Biaya tetap yang
dialokasikan

70 17,5 24,5 28

Total biaya tetap 106 28,5 36 41,5
Pendapatan (kerugian) netto 9 (3,5) 6 6,5

Data tersebut menunjukkan trend penjualan dan trend biaya
jangka panjang, ekuipment khusus yang digunakan untuk
mencetak buku catatan mingguan tidak mempunyai nilai jual
kembali.
Diminta: Haruskah Percetakan Han menghentikan percetakan
Buku Catatan Mingguan. Jelaskan dengan perhitungan.
Jawaban:

Meneruskan
Pencetakan
Catatan
Mingguan

Menghentikan
Pencetakan
Catatan
Mingguan

Perbedaan

(Dalam jutaan
rupiah)
Penjualan 200 150 50
Biaya variable 85 60 25
Marjin
kontribusi

115 90 25

Dikurangi biaya
tetap:
Penyusutan
equipment

11 8 3
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Biaya penyelia 25 17 8
Biaya tetap yang
dialokasikan

70 52,5 17,5

Total biaya tetap 106 77,5 28,5
Laba (9) 12,5 3,5
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BAB 10
PENETAPAN HARGA

A. Menetukan Harga Target
Cara penetapan harga dan penanganan masalah harga

jual yang digunakan oleh perusahaan memiliki banyak cara.
Dalam perusahaan kecil harga sering ditetapkan oleh manajemen
teras, bukan oleh bagian pemasaran atau bagian penjualan.
Sementara itu, pada perusahaan-perusahaan besar, penetapan
harga biasanya ditangani oleh para manajer divisi atau manajer lini
produk. Pada dasarnya penetapan harga yang ditargetkan,
mengandung tujuan-tujuan tertentu.

Meskipun pada suatu titik tertentu, ada perusahaan yang
tidak mempunyai keleluasaan untuk menentukan harga
produknya, misalnya dalam organisasi penjualan yang
diorganisasi, yang dibatasi oleh quota harga.

Target
Return

Profit
Maksimum

Pertumbuhan
Penjualan

Pertumbuhan
Pangsa Pasar

Menghadapi
Persaingan

Persaingan
Nonharga

Orientasi
Status

(Status quo)

Orientasi
Sales

Orientasi
Laba

Sasaran
Harga
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B. Cost Plus Pricing
Penetapan harga pada hal ini hanya merupakan

pendekatan penentuan harga berdasarkan perilaku biaya, karena
penentuan-penentuan harga cost plus merupakan langkah awal,
dalam hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan dapat pula
memberikan keterangan dari beberapa hal lainnya, misalnya jika
perusahaan dihadapkan dengan pesanan/order dibawah harga
target yang telah ditentukan, dengan menghubungkan biaya dan
plus yang digunakan keputusan-keputusan dapat lebih mudah
diambil. Cost plus merupakan biaya tertentu ditambah dengan
kenaikan (Markup) yang ditentukan. Pengertian cost yang lain
adalah harga pokok dalam akuntansi manajemen maupun
akuntansi biaya. Metode pelaporan Cost dan Rugi laba secara
garis besar dibagi dalam dua cara yaitu:
1. Absorption/Full cost

Biaya pokok produksi terdiri dari Harga Pokok Produksi
Baku Lansung.
 Biaya Bahan baku lansung (Direct Material)
 Biaya Tenaga Kerja Lansung (Direct Labour)
 Biaya Tak Lansung pabrik (Factory overhead Cost)

 Tetap

 Variable
2. Variabel costing/Direct Costing = Contribution Approach

= Pendekatan Kontribusi
Harga Pokok terdiri dari:
Total biaya Variabel, Biaya Produksi Variabel yang terbagi
atas:
 Biaya bahan baku Lansung
 Biaya tenaga kerja Lansung
 Biaya tak lansung Variabel
 Biaya penjualan dan administrasi variable
Metode Full cost dan Variabel Cost akan berbeda dalam
beberapa hal:
 Produksi sama dengan unit yang dijual. Kedua metode

diatas akan menghasilkan laba/rugi yang sama.
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 Jika persediaan akhir lebih besar dari persediaan awal
maka laba bersih full cost lebih besar daripada variable
cost.

 Jika persediaan akhir lebih kecil daripada persediaan
awal maka laba bersih menurut variable cost lebih besar
dari metode full-cost.

 Jika persediaan awal dan persediaan akhir sama maka
laba/rugi kedua metode akan sama pula.

C. Perhitungan Perbedaan Laba Biaya Penuh (Full Cost)
Dan Biaya Variable (Variabel Cost)

Perbedaan keduanya tergantung pada:
Perlakuan biaya tetap yang ditunda pembebanannya ke

dalam Rugi Laba. Mengetahui perbedaannya adalah dengan
membandingkan selisih biaya overhead variable yang melekat pada
persediaan awal dan persediaan akhir. Rumus yang digunakan:

LHP-LHV =
ை்

ே
X(VPr-VPj)

Atau = BOTstX (Qak-Qaw)
Keterangan:
LHP = Laba Bersih Harga Pokok Penuh
LHV = Laba Bersih Harga Pokok Variabel
BOT = Biaya Overhead Tetap
KN = Kapasitas Normal
VPr = Volume Produksi
VPj = Volume Penjualan
BOTst = Biaya Overhead tetap Satuan
Qak = Quantitas Akhir
Qaw = Qantitas Awal

Hubungan Diatas dapat diringkaskan sebagai berikut:
Jika Jika Maka
VPi > VPj Atau Qak > Qaw LHP > LHV
VPr < VPj Atau Qak < Qaw LHP < LHV
VPr = VPj Atau Qak = Qaw LHP = LHV
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Apabila digunakan pembebanan harga pokok
berdasarkan biaya sesungguhnya, maka beda laba bersih
Harga Pokok Penuh (HPP) dengan Harga Pokok Variabel
(HPV), tergantung metode aliran persediaan yang dapat
dinyatakan dengan:
Metode Penentuan Harga
Pokok Persediaan

Beda Laba Bersih HPP
dan HPV

Rata-rata sesungguhnya ொୟ୩

ொାொ
[
ை்

ொ
−

ை்௪

ொ
]

FIFO Sesungguhnya jika, QPj

> QPaw

QPak [
ை்

ொ
−

ை்௪

ொ
]

LIFO Sesungguhnya Jika, QPj

< QPr

(QPak - QPaw)
ை்

ொ

LIFO, Sesungguhnya, jika, QPj

> QPr

BOTPaw = Biaya Overhead
Tetap Pada Persediaan Awal

(QPak - QPaw)
ை்௪

ொ௪

Rumus-rumus diatas dapat berguna untuk merekonsiliasi
atau menyesuaikan laporan Rugi-laba yang disajikan dengan
konsep harga Pokok variable ke penyajian dengan konsep harga
pokok penuh atau sebaliknya. Sehingga laporan keuangan yang
semula disajikan untuk internal dapat disesuaikan untuk laporan
ke pihak eksternal atau sebaliknya.

D. Modifikasi Cost Plus Dan Hubungan Biaya
Maksud bagian ini adalah menghitung berapa besar

persentase laba berdasarkan biaya yang ditentukan, dan
diasumsikan bahwa laba (harga jual)nya sudah diketahui, jadi
kebalikan dari bagian di atas (bagian b). Atau dapat dikatakan
menetapkan rumus-rumus yang digunakan dalam penetapan
target laba.
Rumusnya adalah =

Persentase Target Laba =
ு ௨ି ௬ ௬ ௗ௧௧

௬ ௬ ௗ௧௧

Atau persentase target Laba =
ுି ௬

௬
X 100%

Dapat juga dihitung dengan memisahkan persentase target X =
100
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E. Menetapkan Harga Berdasarkan Roi Yang
Dikehendaki

Salah satu sasaran yang sering ditemui adalah keputusan
menetapkan tingkat pengembalian modal yang digunakan dalam
kegiatan untuk menghasilkan produk tertentu.

Return On Investment (ROI) merupakan salah satu
sasaran yang dimaksud. Seperti yang telah dibahas pada bagian-
bagian sebelumnya

ROI =
௧ 

ௌ௦
X

ௌ௦

ூ௩௦௧௦(௧௩)

= Profit marjin x sales turn over.
Untuk menetapkan harga dengan tingkat (persentase) ROI

tertentu digunakan dua langkah sebagai berikut.
Pertama, menetapkan persentase Mark-Up (kenaikan)

dengan rumus:

Persentase mark-up =
ோା௬

்௧௬ ௗ௨௦

Kedua, menambah harga pokok produksi dengan mark-up
pada langkah pertama.
Modifikasi rumus:

Dalam metode full-cost/functional cost/absorption
cost = metode biaya penuh:

a. Persentase mark-up

=
୦ୟୱ୧୪(ୖ )୍ ୷ୟ୬ୢ୧୩ ୦ୣ ୬ୣୢୟ୩୧ା ୠ୧ୟ୷ୟ୮ ୬ୣ୨୳ୟ୪ୟ୬& ௗ ௦௧௦

௨ (௨௧)௫௬ ௗ௨௦௨௧

b. Jika daftar rugi/laba telah tersusun, maka rumusnya dapat
dengan menggunakan:
Persentase mark-up

=
ெ  ௨௧ (ீ௦௦௧)

ு ௨ (ீௌ)

Sedangkan jika harga pokok yang digunakan adalah bentuk
Direct Costing atau metode contribution, rumusnya:

c. Jika Daftar Rugi/Laba telah disusun, maka rumusnya:
Persentase mark-up

=
௧௨௧ ெ 

௬ ௩
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F. Penetapan Harga Per Waktu Dan Harga Bahan
Pada pembahasan sebelumnya hamper semua

sehubungan dengan penambahan (mark up atau cost plus)
persentase tertentu dari cost atau biaya. Pendekatan lain dalam
penentuan harga jual adalah apa yang disebut Harga jual
berdasarkan waktu dan bahan (Time And Material
Pricing).Metode ini kebanyakan digunakan oleh perusahaan-
perusahaan jasa seperti; reparasi mobil, motor, radio/TV,
percetakan dan juga perusahaan professional seperti kantor
akuntan, konsultan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan Waktu (Time) di sini bisa jam
kerja buruh, mesin, dan sebagainya. Komponen waktu perjam
untuk Tenaga kerja Lansung:
1. Upah lansung termasuk tunjangan-tunjangan, bonusnya;
2. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tidak

lansung (seperti) gaji pengawas, penyusutan, asuransi, bahan-
bahan tidak lansung dan sebanding dengan jam (Ekuivalen
dengan jam);

3. Laba yang diinginkan per waktu tertentu, misalnya per jam.
Komponen bahan per jam terdiri dari:

1. Persentase laba dari harga faktur bahan;
2. Persentase dari bahan tidak lansung atau yang dibebankan,

seperti gaji manajer, bahan, pengawas, asuransi, handling,
atau biaya yang berhubungan pengelolaan bahan.
Jadi tariff/harga per waktu (missal per jam adalah):

 Upah lansung Rp……

 Biaya tak lansung atau sebanding Rp……

 Laba Per waktu Rp…...
Tarif/harga per jam Rp……

 Ditambah : laba ditahan ………%
 Bahan tak lansung ……..%

Bahan X……..% = Rp…..

G. Situasi Harga Dan Faktor Yang Mempengaruhinya
Dengan melihat factor-faktor yang mempengaruhi

penentuan harga jual maka dapat disimpulkan secara singkat
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mengenai situasi yang mempengaruhi harga jual. Situasi tersebut
terdiri dari tiga factor yang merupakan ringkasan berbagai factor
yang mempengaruhi harga jual yaitu:
1. Laba dan tujuan lain, factor lain selain pasar dan biaya;
2. Situasi pasar: meliputi konsumen, sifat biaya dan operasi;
3. Biaya produksi dan operasi, yaitu biaya yang dikeluarkan

untuk membuat barang (produk) dan biaya produk tersebut
bisa sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian
ringkasan situasi-situasi tersebut dapat digambarkan sebagai
berikut:

BBBia

 Contoh Soal
1. Niker Company perlu menentukan target harga jual salah

satu produknya. Data biaya sehubungan dengan produk ini
adalah sebagai berikut:

Per Unit Total

 Bahan baku lansung

 Tenaga Kerja Lansung

 Overhead variable

 Overhead Tetap

 Biaya Penjualan dan
administrasi variable

 Biaya penjualan dan
administrasi tetap

Rp 8
12
3
7

2
4

Rp 350.000,-

Rp 200.000,-

Biaya diatas didasarkan pada volume yang ditetapkan 50.000
satuan yang diproduksi dan dijual setiap periode, perusahaan
mempunyai kebijaksanaan menambahkan mark-up 50% dari

Biaya Produksi dan Operasi

Harga Jual

Situasi Pasar

Laba dan Faktor
Lain
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harga pokok produksi. Hitunglah Target harga Jual Biaya
Penuh!

Penyelesaian :
Target Harga Jual Biaya Penuh
Bahan baku Rp 8,-
Tenaga Kerja Rp 12,-
Overhead Variabel+ Rp 3,-
Overhead tetap Rp 7,-

Rp 10,-
Total biaya produksi Rp 30,-
50% Mark-up (Plus) Rp 15,-
Harga Jual target Rp 45,-

2. Data anggaran produksi, penjualan dan biaya pada PT
Deraction untuk Triwulan keempat (Oktober, November,
Desember) 199X sebagai berikut.
1) Kapasitas produksi dan penjualan normal selama satu

bulan sebesar 5.000 unit.
2) Total biaya tetap (overhead tetap) untuk setiap bulan

sebesar Rp 50.000. Biaya produksi tetap per uni pada
kapasitas normal Rp 50.000/5.000 = Rp 10. Biaya
produksi variable per unit produk sebesar Rp 40 (Terdiri
dari bahan baku Rp 15, upah lansung Rp 20, dan biaya
overhead Variabel Rp 5).

3) Biaya non produksi tetap terdiri dari: Biaya pemasaran
Rp 45.000, biaya administrasi dan umum Rp 40.000, dan
biaya bunga Rp 15.000. Biaya nonproduksi per unit
prodk yang dijual terdiri dari: biaya pemasaran Rp 12,
serta biaya administrasi dan umum Rp 8.

4) Pada awal bulan Oktober tidak terdapat persediaan awal.
Produksi selama triwulan keempat sebesar 15.750 unit
dan penjualannya sebesar 14.750 unit.

Rincian produksi dan penjualan setiap bulan adalah:
Keterangan oktober November Desember Jumlah
Produksi 6.000 5.000 4.750 15.750
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(unit)
Penjualan
(unit)

4.500 5.500 4.750 14.750

Harga jual per unit sebesar Rp 100. Dari data diatas diminta:
menyusun laporan laba rugi dengan metode harga pokok
variable yang sekaligus dapat menunjukkan besarnya
persediaan untuk bulan Oktober, November, Desember, dan
jumlah selama triwulan keempat.

Penyelesaian :
PT. Deraction

Laporan Laba rugi
Triwulan keempat Tahun 199X

(Dalam Ribuan Rupiah)
Keterangan Oktober November Desember Jumlah
Penjualan

Harga pokok Variabel:
Persediaan awal
Biaya Produksi

Produk Siap Dijual
Persediaan Akhir
HP Variabel
Biaya Non Produksi
Variabel:
Pemasaran

Administrasi&Umum
Jumlah Biaya Variabel
Margin Kontribusi
Overhead tetap
Pemasaran
Administrasi
Biaya bunga

Jumlah Biaya Tetap
Laba Bersih

450

-
240

550

60
200

475

40
190

1.475

-
630

240
60

260
40

230
40

630
40

180
54
36

220
66
44

190
57
38

590
177
118

270 330 285 885

180
50
45
40
15

220
50
45
40
15

190
50
45
40
15

590
150
135
120
45

150 150 150 450
30 70 40 140
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3. Perusahaan Nidker, kontraktor bangunan, yang sering kali
membangun sebanyak 20 rumah secara serempak. Direktur
perusahaan membuat anggaran biaya untuk sejumlah rumah
yang diharapkan dibangun pada tahun berikutnya:
Bahan baku lansung Rp 2.000.000,-
Upah Lansung Rp 1.000.000,-
Biaya Overhead Rp 1.000.000,-

Biaya Pengerjaan Rp 4.000.000,-
Biaya penjualan dan Administrasi Rp 1.000.000,-

Total Biaya Rp 5.000.000,-
Biaya overhead itu mencakup sekitar Rp 400.000,- biaya
tetap.
Biaya Penjuaan dan administrasi mencakup sebesar Rp
200.000,- biaya variable. Hitungalah Target Harga Jual dari
Biaya utama dan persentase dari biaya pekerjaan penuh!
Penyelesaian:
 Target harga Jual, sebesar persentase dari biaya

utama
Harga Jual = Biaya + Laba = 5.000.000 + 1.000.000
Harga Jual = Rp 6.000.000 atau

Biaya Utama + 100% =
ுି ௬

௬
ܺ 100%

=
..ିଷ..

ଷ..
%100ݔ

Biaya Utama = Rp 3.000.000,- + 100%(2.000.000 +
1.000.000).
Harga Jual = Rp 6.000.000,-

 Target harga jual sebagai persentase dari “Biaya
Pekerjaan Penuh”.
Biaya pekerjaan penuh = bahan + upah lansung +
overhead tetap&variable

= Rp 4.000.000,-

=
ுି ௬  ௨ (ி௨௦௧)

௬  ௨

=
..ିସ..

ସ..
%100ݔ = 50%
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4. Nidker Company sedang mempertimbangkan poses
pengembangan anggur baru. Setelah mempelajari dengan
sungguh-sungguh, target biaya yang dibebankan untuk satu
peti anggur baru (20.000 peti) adalah sebagai berikut:

Target Biaya per
peti

Target Biaya
tahunan

Bahan baku lansung
Tenaga kerja
lansung
Overhead variable
Overhead Tetap
Biaya penjualan
variable
Biaya Penjualan dan
administrasi tetap

Rp 18,-
Rp 3,60,-
Rp 2,40,-
Rp 6,-
Rp 1,-
Rp 7,25,-

Rp –
-
-
Rp 120.000
-
Rp 145.000

Perusahaan menaksir bahwa penambahan produk baru akan
memerlukan investasi permanen:
Untuk modal Kerja Rp 250.000.
Untuk peralatan/mesin Rp 150.000.
Total Investasi Rp 400.000.
Perusahaan menargetkan hasil atas dana yang tertanam dalam
produk sebesar 15%. Penentuan harga yang berlaku adalah
Cost-Plus. Hitunglah Harga Pokok produksi dalam dua
metode Full cost dan contribution marjin!

Penyelesaian:
Full Cost Contribusi

Biaya bahan
Tenaga kerja
Overhead variable
Overhead tetap
Biaya Penjualan
Variabel
Biaya produksi

Rp 18,-
Rp 3,60,-
Rp 2,40,-
Rp 6,-
-

Rp 18,-
Rp 3,60,-
Rp 2,40,-
-
Rp 1,-

Rp 30,- Rp 25,-
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5. Nidker Company mengoperasikan suatu bisnis jasa peralatan
dengan armada truk yang dikirim melalui radio dalam
menaggapi panggilan dari pelanggan. Perusahaan
mempekerjakan 10 Tukang ahli reparasi yang bekerja 40 jam
seminggu, 50 minggu setahun. Selama setahun yang lalu,
perusahaan meminta imbalan kerja pelayan reparasi Rp 16,50
per jam dan menambahkan ongkos beban bahan 35% dari
bahan yang digunakan setiap kali reparasi dilakukan.
Hitunglah tariff yang seharusnya dibebankan perjam kerja
pelayanan dan ongkos beban bahan yang harus digunakan.
Dan berapa harga yang seharusnya dibebankan ke suatu
pekerjaan 2,5 jam dan bahan Rp 70,- !
Penyelesaian :

 Biaya Lansung Per jam kerja

=
்௨ ା௧௨ ଵହ% (௨)ାହ% (௨)

(ଵ௫ସ௫ହ)

=
ோଵ଼.ାଵହ%(ଵ଼.)ାହ%(ଵ଼.)

ଶ.

=
ோଶଵ.,ି

ଶ.
= Rp 10,80 per jam

 Biaya reparasi Per jam kerja =
்௧௬ ௦ି ௬ ௦௨

 

=
ோଷଶ.ିோଶଵ.

ଶ.

=
ଵସ.

ଶ.
= Rp 5,2 per jam

 Laba per jam = Rp 2,50 per jam

 Biaya bahan = Laba dari bahan = 10%
Persentase bahan lainnya:

=
ଶଷ.ିଶଵ.

ଶଵ.
= 30%

= Tarif bahan = 40%
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PENGENDALIAN DALAM PERUSAHAAN DAN

PENGARUH BIAYA TERHADAP
PENGENDALIAN

A. Pengertian Pengendalian Dalam Suatu Perusahaan
Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor

dalam suatu perusahaan, sehingga pelaksanaan kerja dan rencana
yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan.

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari
manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya
yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik
sehingga akan mencapai target maupun tujuan yang ingin
dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas dari manajer.
Satu hal yang harus dipahami, vahwa pengendalian dan
pengawasn adalah berbeda karena pengawasan merupakan
bagian daripengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan
diserta pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan adalah
pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu
secara berulang kali.

Dalam Teori Akuntansi dan Organisasi

Pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan
sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber
daya manusia dan sistem teknologi yang dirancang
untuk membantu organisasi/perusahaan mencapai

suatu tujuan tertentu.
Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk

mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya
suatu organisai/perusahaan. dimana, berperan penting
untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud)
dan melindungi sumber daya perusahaan baik yang

berwujud maupun tidak.
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PENGENDALIAN DALAM PERUSAHAAN DAN

Pengertian Pengendalian Dalam Suatu Perusahaan
adalah proses pengaturan berbagai faktor

dalam suatu perusahaan, sehingga pelaksanaan kerja dan rencana

merupakan salah satu bagian dari
manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa
yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik
sehingga akan mencapai target maupun tujuan yang ingin
dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas dari manajer.
Satu hal yang harus dipahami, vahwa pengendalian dan

arena pengawasan merupakan
bagian daripengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan
diserta pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan adalah
pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu

Dalam Teori Akuntansi dan Organisasi

Pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan
sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber
daya manusia dan sistem teknologi yang dirancang
untuk membantu organisasi/perusahaan mencapai

suatu tujuan tertentu.
Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk

mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya
suatu organisai/perusahaan. dimana, berperan penting
untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud)
dan melindungi sumber daya perusahaan baik yang

berwujud maupun tidak.
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B. Sistem Pengendalian Manajemen
Sistem pengendalian manajemen (management control

system) merupakan cara untuk mengumpulkan dan menggunakan
informasi untuk membantu mengkoordinasikan perencanaan
dan pengendalian keputusan di seluruh organisasi dan untuk
membimbing perilaku dari para manajer perusahaan dan
karyawan lainnya. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari
informasi keuangan dan nonkeuangan pada masing-masing dari
keempat perspektif balanced scorecard.
1. Perspektif keuangan (financial perspective), sebagai

contoh, harga saham, laba bersih, pengembalian atas
investasi, arus kas dari operasi, dan biaya per galon bensin.

2. Perspektif pelanggan (customer perpective), sebagai
contoh, kepuasan pelanggan, waktu yang diperlukan untuk
merespons permintaan pelanggan akan produk, pembelian
berulang pelanggan, dan pangsa pasar dalam segmen pasar
kunci.

3. Perspektif proses bisnis internal (internal-business
process perspective), sebagai contoh, pengiriman bensin
tepat waktu dari penyulingan ke pompa bensin ritel, kualitas
bensin, downtime penyulingan, jumlah hari yang hilang akibat
kecelakaan dan masalah lingkungan, kecepatan pelayanan di
pompa bensin ritel, keramahan karyawan dan keberadaan
toko serba ada.

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning-
and-growth perspective), sebagai contoh, kepuasan
karyawan, tingkat absensi, kemampuan sistem informasi
dan jumlah proses dengan umpan balik waktu riil.
Sistem pengendalian manajemen dala suatu perusahaan

terdiri dari sistem pengendalian formal dan informal.



C. Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen
Agar efektif, sistem pengendalian manajemen harus

disejalankan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Sistem
pengendalian manajemen harus dirancang agar sesuai dengan

Formal

Meliputi aturan eksplisit, prosedur, ukuran
kinerja dan rencana intensif yang
membimbing perilaku dari para manajer
perusahaan dan karyawan yang lain.
Sistem pengendalian formal terdiri dari
beberapa sistem.

Contoh: sistem akuntansi manajemen
menyediakan informasi berkenaan
dengan biaya, pendapatan dan laba.
Sistem sumber daya manusia
menyediakan informasi mengenai
penerimaan karyawan, pelatihan,
absensi dan kecelakaan; dan sistem
kualitas menyediakan informasi
mengenai produk yang dihasilkan,
produk rusak dan pengiriman yang
terlambat kepada pelanggan.

Informal

Mencakup nilai yang dianut,
kesetiaan dan komitmen
bersama di antara anggota
perusahaan, budaya
perusahaan dan norma tidak
tertulis mengenai perilaku
yang dapat diterima dari
manajer dan karyawan
lainnya.
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Agar efektif, sistem pengendalian manajemen harus
disejalankan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Sistem
pengendalian manajemen harus dirancang agar sesuai dengan

Informal

Mencakup nilai yang dianut,
kesetiaan dan komitmen
bersama di antara anggota
perusahaan, budaya
perusahaan dan norma tidak
tertulis mengenai perilaku
yang dapat diterima dari
manajer dan karyawan



struktur organisasi perusahaan dan tanggung jawab pengambilan
keputusan dari manajer individual.

Sistem pengendalian manajemen yang efektif seharusnya
juga memotivasi manajer dan karyawan lainnya.
(motivation) adalah keinginan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu (aspek kesesuaian tujuan) dikombinasikan dengan usaha
untuk mencapai tujuan tersebut (aspek usaha).

Kesesuaian tujuan (goal congruence) muncul ketika individu
dan kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi,
ini berarti manajer yang berusaha untuk kepentingan terbaik
mereka sendiri mengambil tindakan yang sejalan dengan tujuan
keseluruhan manajemen puncak.

Usaha (effort) adalah tindakan untuk mencapai tujuan.
Usaha melampaui tindakan fisik, seperti seorang pekerja yang
memproduksi dengan tingkat yang lebih cepat, termasuk
memasukkan baik tindakan fisik maupun mental. Sistem
pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan, memotivasi
manajer dan karyawan lain untuk melakukan usaha menuju
beragam penghargaan yang terkait dengan pencapaian tujuan.
Penghargaan tersebut dapat berbentuk moneter (seperti kas,
bagian dari saham perusahaan, penggunaan mobil perusahaan
atau keanggotaan dalam suatu klub) atau nonmoneter (seperti
kekuasaan atau rasa bangga karena bekerja di perusahaan yang
berhasil).

Salah satu alat pengendalian yang digunakan untuk evaluasi
kinerja yang berguna yaitu anggaran. Akan tetapi, dua
petimbangan utama yang harus diperhatikan agar dapat
dgunakan dalam evaluasi kinerja.

Pertama

• menetapkan bagaimana jumah yang dianggarkan
seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual

Kedua

• melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia
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struktur organisasi perusahaan dan tanggung jawab pengambilan

Sistem pengendalian manajemen yang efektif seharusnya
juga memotivasi manajer dan karyawan lainnya. Motivasi

adalah keinginan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu (aspek kesesuaian tujuan) dikombinasikan dengan usaha

muncul ketika individu
dan kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi,
ini berarti manajer yang berusaha untuk kepentingan terbaik

sejalan dengan tujuan

adalah tindakan untuk mencapai tujuan.
Usaha melampaui tindakan fisik, seperti seorang pekerja yang
memproduksi dengan tingkat yang lebih cepat, termasuk

un mental. Sistem
pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan, memotivasi
manajer dan karyawan lain untuk melakukan usaha menuju
beragam penghargaan yang terkait dengan pencapaian tujuan.
Penghargaan tersebut dapat berbentuk moneter (seperti kas,

dari saham perusahaan, penggunaan mobil perusahaan
atau keanggotaan dalam suatu klub) atau nonmoneter (seperti
kekuasaan atau rasa bangga karena bekerja di perusahaan yang

Salah satu alat pengendalian yang digunakan untuk evaluasi
erguna yaitu anggaran. Akan tetapi, dua

petimbangan utama yang harus diperhatikan agar dapat

menetapkan bagaimana jumah yang dianggarkan
seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual

melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia
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Dalam menyiapkan anggaran, dalam perusahaan dapat
menyiapkan anggaran statis (static budget) atau anggaran fleksibel
(flexible budget).
1. Anggaran Statis

Anggaran statis (static budget) adalah anggaran untuk
tingkat aktivitas tertentu. Anggaran statis tidak terlalu
berguna untuk menyiapkan laporan kinerja, karena
anggaran statis bergantung pada tingkat aktivitas tertentu.

Anggaran statis merupakan anggaran yang
direncanakan untuk membiayai sejumlah aktivitas tertentu
dimana cakrawala waktu yang digunakan hanya suatu saat
tertentu saja. Berdasarkan aktivitas terpilih dimana aktivitas
ini bisa dihitung dari jam kerja langsung, jam mesin atau
lain sebagainya, kemudian ditentukan anggarannya.
Anggaran ini diistilahkan statis karna anggaran tersebut
tidak terbuka peluang untuk dirubah kembali karena sekali
sudah ditetapkan maka secara definitif sudah berlaku dann
tidak boleh direvisi lagi.

2. Anggaran Fleksibel
Anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan

menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas
disebut anggaran fleksiel (flexible budget). Anggaran
fleksibel adalah kunci untuk memberikan umpan balik
secara lebih sering yang dibutuhkan para manajer untuk
menerapkan pengendalian dan menjalankan rencana
perusahaan secara efektif. Berikut dua jenis penganggaran
fleksibel:



Salah satu alat pengendalian sistem manajemen dalam
perusahaan adalah anggaran (budget), namun dikenal juga
non-budget.

Penganggaran untuk tingkat
aktivitas yang diharapkan. Anggaran

ini dapat membantu para manajer
mengatasi ketidakpastian dengan

melihat hasil yang diharapkan dari
berbagai tingkat aktivitas. Hal ini

dapat digunakan untuk
menghasilkan nilai keuangan dari

sejumlah skenario yang masuk akal.

Penganggaran untuk tingkat
aktivitas aktual. jenis aggaran

fleksibel ini digunakan sebagai
fakta untuk menghitung biaya

pada tingkat aktivitas aktual
seharusnya. Kemudian, biaya

biaya yang diharapkan tersebut
dibandingkan dengan biaya

aktual untuk menilai kinerja.
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D. Biaya Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian
Tanggung jawab atas pengendalian biaya sebaiknya

diberikan kepada individu-individu tertentu yang bertanggung
jawab untuk menganggarkan biaya yang berada dibawah kendali
mereka. Setiap tanggung jawab manajer sebaiknya dibatasi pada
biaya dan pendapatan yang dapat dikendalikan oleh manajer
tersebut, dan kinerja secara umum diukur dengan
membandingkana antara biaya dan pendapatan actual terhadap
anggaran.

Nasehatun (1999: 214) mengatakan bahwa pengendalian
biaya berarti serangkaian langkah-langkah mulai dari penyusunan
satu rencana biaya sampai kepada tindakan yang perlu dilakukan
jika terdapat perbedaan yang sudah ditetapkan (rencana) dengan
yang sesungguhnya.

Langkah-langkah dalam pengendalian biaya:
1. Mencari dasar-dasar dan menetapkan standar untuk biaya

Budget

sales budget

production budget

cost production budget
step budget, berhubungan
dengan production dan
menunjukkan bermacam-
macam tingkat produksi
purchasing budget

personnel budget

cash dan financial budget

master budget (budet
keseluruhan)

Non-budget

personel observation, pengawasan langsung
secara pribadi oleh pimpinan perusahaan

report, laporan yang dibuat oleh para manajer

financial statement

statistic, merupakan pengumpulan data,
informasi dan kejadian yang telah berlalu
break event point, suatu titik atau keadaan
ketika jumlah penjualan tidak laba ataupun
rugi
internal audit, pengendalian meliputi bidang
bidang kegiatan kegiatan secara menyeluruh
yang menyangkut masalah keuangan
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2. Membandingkan antara biaya standar dengan biaya yang
sesungguhnya

3. Mencari dan menentukan bagian organisasi perusahaan
ataupun di luarnya yang bertanggung jawab atas adanya
penyimpangan

4. Melakukan tindakan untuk mengurangi atau mengakhiri
penyimpangan.
Untuk membantu mengendalikan biaya, akuntan biaya

dapat menggunakan jumlah biaya yang telah ditetapkan
sebelumnya yang disebut biaya standar. Biaya standar juga dapat
dijadikan dasar untuk anggaran dan laporan biaya.

Pengendalian biaya dipandang sebagai usaha manajemen
untuk mencapai sasaran biaya dalam kegiatan tertentu.
Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan berbagai cara,
misalnya melalui program-program pengurangan biaya,
perencanaan biaya, dan perhatian yang terus menerus terhadapa
pengambilan keputusan biaya dalam kaitannya dengan
pengeluaran biaya.

Selain itu pengendalian biaya dapat dilakukan dengan
membandingkan antara biaya yang di standarkan dengan biaya
sesungguhnya. Pengendalian memerlukan standar sebagai dasar
yang dipakai sebagai tolak ukur pengendalian. Biaya yang
menjadi tolak ukur disebut biaya standar.

Dalam pengendalian biaya dengan menggunkan biaya
standar akan menimbulkan selisih biaya dari biaya sesungguhnya.
Selisih yang akan timbul antara lain adalah selisih
menguntungkan dan selisih biaya merugikan, dan tidak ada
selisih.

1. Biaya yang terkendali (Controllable Cost)
Pengertian biaya terkendali dikemukakan oleh Mulyadi

(1993: 382) menyatakan bahwa biaya terkendali adalah biaya
didapat secara langsung dipengaruhi oleh seseorang manajer
dalam jangka waktu tertentu

Kalau menurut Robert N. Anthony dan Roger H
(2001: 64), menyatakan bahwa biaya yang dapat
dikendalikan adalah suatu belemen biaya yang bersifat dapat
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dikendalikan bila jumlah biaya yang dikeluarkan dalam (atau
dibebankan pada) suatu pusat pertanggungjawaban
dipengaruhi secara berarti oleh tindakan manajer dari pusat
pertanggungjawaban.

Dari dua definisi di terdapat hal penting yang dapat
diperoleh yaitu berkenan dengan pusat pertanggungjawaban
tertentu yang menerangkan bahwa hal yang dapat
dikendalikan akan dihasilkan dari beberapa pengaruh, tetapi
bukan pengaruh secara lengkap. Umumnya biaya variable
dapat dikendalikan dan sebaliknya biaya tetap. Tetapi jika
dikaitkan dengan cost center maka semua biaya yang biaya
menjadi tanggung jawab center bersangkutan adalah
terkendalikan. Sebagai pedomannya:
- Jika manajer tertentu memiliki wewenang dalam input.
- Jika manajer tertentu juga berwenang atau

bertanggunga jawab terhadap output.
- Jika manajer bertanggung jawab terhadap proses

tertentu.
Contoh:
Semua gaji karyawan di bagian pemasaran ditetapkan

oleh Direksi, dan jika gaji belum memenuhi motivasi
karyawan, sehingga terjadi penurunan produksi, maka
manajer atau kepala bagian pemasaran tidak dapat diminta
pertanggungjawaban atas kurangnya motivasi atau
penurunan produksi.

2. Biaya yang tidak dapat dikendalikan (Uncontrollable
Cost)

Biaya yang bukan tanggung jawab dan tidak dapat
dipengaruhi pusat (center) tertentu. Contoh:

Bagian pemasaran memerlukan kerja lembur, sehingga
harus menambah pembayaran ekstra, maka jika pembayaran
ini dapat melebihi kapasitas kerja rutin manajer bagian yang
bersangkutan harus pula dapat mempertanggungjawabkan
kegagalan-kegagalannya.



211

3. Discretionart atau Managed Cost atau Programmed
Cost

Sifat biaya jangka pendek yang berarti kadang-kadang
ada dan kadang-kadang tidak ada dan berubah-ubah bisa
kecil atau dinaikkan atau perlu dilaksanakan apa yang telah
doanggarkan, jika memang keadaan harus demikian.

Contoh: biaya iklan, promosi, riset atau
pengambangan. Biaya yang besar ini dapat dibebankan
sekaligus dalam tahun pegeluaran sebagai beban rugi/laba,
atau diamortisasikan beberapa tahun, tergantung
kebijaksanaan manajemen.

4. Committed Cost atau capacity Cost
Biaya ini sering pula disebut biaya bersiap atau biaya

berjaga-jaga (stand by cost) meliputi semua biaya yang terjadi
dalam rangka mempertahankan kapasitas atau kemampuan
organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran dan
administrasi. Beban biaya secara bberkala dibebankan ke
rugi/laba.

Misalnya biaya penyusutan aktiva tetap secara periodik
(bulanan atau tahunan) selalu ada sepanjang umur aktva
yang ditetapkan sebelumnya, tanpa melihat perusahaan
sednag surut atau maju dan tidak pula dihapuskan atau
ditiadakan.

5. Avoidable atau Unavoidable Cost
Avoidable atau terhindarkan adalah suatu beban biaya

yang bersifat tetap dan menjadi tanggungan sendiri oleh
suatu bagian tertentu atau biaya yang tidak akan berlanjut.

Unavoidable cost sebaliknya merupakan biaya yang
menjadi tanggungan bersama suatu organisasi atau biaya
yang dirumuskan sebagai fasilitas atau jasa yang dinikmati
bersama berdasarkan beban tertentu dengan metode
alokasi.

6. Imputed dan Sunk Cost
Imputed cost ialah biaya yang menyatakan harga beli atau

nilai dari suatu kekayaan yang diukur dengan nilai
penggunaannya. Biaya ini tidak menyangkut pengeluaran
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kas yang sebenarnya dan juga tidak dicatat dalam buku-
buku perusahaan, terutama dalam perusahaan perorangan.

Misalnya gaji dari pemilik perusahaan atau sewa
kekayaan milik perusahaan sendiri. Ada alas an yang tidak
memungkinkan ,e,asukkan biaya ini, dengan demikian
dalam membuat perbandingan biaya ini perlu
dipertimbangkan.

Sunk cost adalah biaya yang dalam situasi tertentu tidak
dapat diperoleh kembali. Pengeluaran yang telah dilakukan
pada masa lalu, semuanya tidak dapat diperole kembali.

Misalnya dalam keputusan untuk penggantian aktiva
lama dengan baru, nilai aktiva lama atau nilai buku setelah
penyusutan aktiva lama merupakan sunk cost dan tidak
relevan untuk dipertimbangkan dalam penggantian tersebut.
Karena nilai tersebut tetap ada ataupun tetap merupakan
kerugian/biaya, jelasnya tetap merupakan biaya baik aktiva
digunakan ataupun diganti, kecuali:
a. Nilai residu yang dapat mengurangi

biaya/diperhitungkan dengan aktiva baru
b. Jika diperhitungkan tax saving (akan dibahas pada

bagian capital budgeting).
7. Opportunity cost (biaya kesempatan)

Biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan ketika
memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari,
biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa
kita lakukan. Sebagai contoh, misalkan seseorang memiliki
uang Rp. 10.000.000. Dengan uang sebesar itu, ia memiliki
kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah
TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan
kesempatan untuk menikmati keindahan Bali, begitupula
sebaliknya, apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia
akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV.
“kesempatan yang hilang” itu disebut sebagai biaya peluang.

E. Manfaat Sistem Biaya Standar Dalam Pengendalian
Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya.

Biaya standar merupakan alat yang penting dalam pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar
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ditetentukan dengan realistis, hal ini akan merangsang pelaksana
dalam melaksanakan pekerjaanya secara efektif, karena pelaksana
telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan
dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya
dilaksanakan.

Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada
manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan
kegiatan tertentu. Sistem biaya standar menyajikan analisis
penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar
memungkinkan manajemen melaksanakan pengelolaan mereka
dengan “prinsip kelainan” (Excception principle). Dengan
memusatkan perhatian mereka terhadap keadaan yang
meyimpang dari keadaan yang seharusnya, manajemen
dilengkapi dengan alat yang efektif untuk mengendalikan
kegiatan perusahaan. Mulyadi (2009:388)

Biaya standar membantu perencanaan dan pengendalian
operasi. Biaya standar memberikan wawasan mengenai dampak-
dampak yang mungkin dari keputusan atas biaya dan laba. Biaya
standar digunakan untuk :
1. Menetapkan anggaran
2. Mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan

mengukur efisiensi operasi.
3. Menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan

mempercepat laporan keuangan.
4. Membebankan persediaan bahan baku, barang dalam proses

dan barang jadi.
5. Menetapkan tawaran kontrak dan harga jual.

Biaya standar memiliki kelemahan. Seringkali standar
cenderung manjadi kaku atau tidak fleksibel, meskipun dalam
waktu pendek. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan,
sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Perubahan
standar menimbulkan maslah persediaan. Contohnya perubahan
dalam harga bahan baku memerlukan penyesuaian terhadap
persediaan, tidak saja persediaan bahan baku tetapi juga
persediaan produk dalam proses dan produk jadi yang berisi
bahan baku tersebut. Jika standar sering diperbaiki, akan
meyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai alat
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pengukur pelaksana. Tetapi jika tidak diadakan perbaikan
standar, padahal telah terjadi perubahan yang beerarti dalam
produksi, maka akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak
tepat dan tidak realistis. (Mulyadi:2009:387)

Prosedur Penetapan Biaya Standar
Dalam bukunya yang berjudul akuntansi biaya, Mulyadi

(2009:390) mengemukakan penentuan untuk biaya standar dibagi
kedalam tiga bagian : Biaya bahan baku standar, biaya tenaga
kerja standar dan biaya overhead standar. Untuk prosedur
penetapan biaya standar adalah sebagai berikut :
1. Biaya bahan baku standar terdiri dari :

a. Masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi
sebuah keluaran fisik tertentu, atau lebih dikenal
dengan kuantitas standar.

b. Harga persatuan fisik tersebut, atau disebut juga harga
standar.
Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari

penetapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, warna,
bentuk, karakteristik pengolahan produk, maupun mutunya.
Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan
menggunakan :
a. Penyelidikan Teknis
b. Analisis dalam bentuk :

1) Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk
produk atau pekerjaan yang sama dalam periode
tertentu dimasa lalu.

2) Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam
pelaksanaa pekerjaan yang paling baik dan yang
paling buruk dimasa lalu.

3) Menghitung rata-rata bahan baku dalam pelaksanaan
pekerjaan yang paling baik.

2. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa :
a. Harga yang diperkirakan akan berlaku dimasa yang

akan datang, biasanya untuk jangka waktu satu tahun.
b. Harga yangh berlaku pada saat penyusunan standar.
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c. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga
normal dalam jangka panjang.

3. Harga standar bahan baku digunakan untuk :
a. Mengecek pelaksanaan pekerjaan Departemen

Pembelian.
b. Mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga

terhadap laba perusahaan. Tersebut.
Harga yang akan dipilih sebagian tergantung dari jenis

fluktuasi harga yang diperkirakan dan tujuan penggunaan biaya
standar. Fluktuasi standar cenderung untuk berulang kali terjadi
dan tidak dapat dipastikan mempunyai kecenderungan turun
atau naik., maka harga normal yang tepat untuk situasi seperti
ini. Jika arah perubahan harga dimasa yang akan datang dapat
diperkirakan dengan baik, maka harga yang tepat untuk situasi
ini adalah harga rata-rata dalam periode di mana biaya standar
yang akan dipakai.

Menurut Bastian Bustani dan Nurlela (2009:272), dalam
penetapan biaya bahan baku ada dua jenis standar yang
digunakan, yaitu :
1. Standar Harga Bahan Baku

Penetapan standar harga bahan baku memungkunkan untuk
memantau kinerja bagian pembelian dan mendeteksi
pengaruhnya terhadap biaya bahan baku dna mengukur
dampak dari kenaikan dan penurunan harga bahan baku
terhadap laba.

2. Standar Kuantitas bahan baku
Penetapan standar kuantitas bahan baku umumnya
dikembangkan berdasarkan spesifikasi hasil penelitian yang
dilakukan bagian rekayasa produk. Untuk standar
pemakaian bahan baku ini perlu diperhatikan fluktuasi
pemakaian dan antisipasi persediaan.
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Jenis Standar
Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan atau

kelonggaran sebagai berikut:
1. Standar Teoritis

Disebut juga standar ideal, yaitu standar yang ideal
yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai.
Asumsi yang mendasari standar teoriris ini adalah bahwa
standar merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat
dicapai oleh para pelaksana.

2. Rata-rata Biaya Waktu yang Lalu
Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung

biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukan
dalam unsur biaya standar.

3. Standar Normal
Standar normal didasarkan atas taksiran biaya yang

akan datang dibawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan
yang normal. Kenyataannya standar normal didasarkan
pada biaya masa lalu yang disesuaikan dengan taksiran biaya
yang akan datang.

4. Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai (attainable high
performance)

Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan
terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan
ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari
terjadinya.
Menurut Carter dan Usry (2002 : 155), menghitung biaya

standar memerlukan standar fisik. Standar fisik standar fisik
terbagi dua :
1. Standar dasar, adalah tolak ukur yang digunakan untuk

membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja
aktual.

2. Standar sekarang terbagi atas tiga jenis :
a. Standar aktual yang diperkirakan mencerminkan

tingkat aktifitas dan efisiensi yang diperkirakan.
Standar ini merupakan estimasi yang paling dekat
dengan hasil yang aktual.
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b. Standar normal mencerminkan tingkat aktifitas dan
efisiensi normal. Standar ini menantang namun dapat
dicapai.

c. Standar teoritis mencerminkan tingkat efektifitas dan
efisiensi maksimum. Standar ini merupakan cita-cita
yang dituju bukannya kinerja yang dapat dicapai
sekarang.

Manfaat Analisis Biaya Sesungguhnya dari Biaya Standar
bagi Manajemen

Henry Simamora (2002:340) dalam bukunya yang berjudul
akuntansi manajemen, selisih menyediakan ukuran kinerja yang
dapat dipakai untuk mengendalikan biaya. Jumlah selisih
memberikan sebuah ukuran signifikansi selisih. Namun sudah
sepatutnya manajer melihat lebih dari sekedar jumlah selisih, dan
mencoba menetukan penyebabnya.

Selisih menguntungkan, terjadi manakala harga atau
penggunaan actual atau sesungguhnya masukan lebih besar dari
pada harga atau penggunaan standar. Seandainya terjadi hal
sebaliknya, maka yang muncul adalah selisih menguntungkan.
Selisih menguntungkan dan selisih tidak menguntungkan tidak
identik dengan selsih baik dan selisih buruk. Terminologi
menguntungkan dan tidakmengungkan menunjuk ke hubungan
harga dan kuantitas actual atau sesungguhnya. Apakah selish itu
sifatnya baik atau buruk akan tergantung pada mengapa selisih
itu dapat terjadi. Penentuan mengapa selisih tersebut muncul
tentunya memerlukan langkah investigasi selisih yang dilakukan
oleh manajer.
Analisis Penyimpangan Biaya Sesungguhnya dari Biaya
Standar

Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar
disebut dengan selisih (variance). Mulyadi (2009:395). Selisih
biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis dan dari
analisis ini dapat diselidiki penyebab terjadinya penyimpangan
dan selisih dari biaya standar dan biaya sesungguhnya, untuk
kemudian dijalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang
merugikan.
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Terdapat tiga model selisih biaya sesungguhnya dari biaya
standar, Mulayadi (2009:395) , yaitu :
1. Model Satu Selisih (The One Way Model)

Dalam masalah ini, selisih antara biaya sesungguhnya
dengan biaya standar tidak dipecah kedalam selish harga
dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih
yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan
selisih kuantitas.

Hasil perhitungan selisih diberi tanda L (selisis laba
atau selisih yang menguntungkan) dan tanda R (selish
rugi). Analisis dalam model ini dapat digambarkan dengan
rumus sebagai berikut :

St = (HSt x KSt) – (HS x KS)
Keterangan :
KSt = Kuantitas Standar
KS = Kuantitas Sesungguhnya
HSt = Harga Standar
HS = Harga Sesungguhnya

2. Model Dua Selisih (The Two Way Model)
Dalam model analisis ini, selisih antara biaya

sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi dua
macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas.
Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan
persamaan sebagai berikut :
a. Selisih Harga Biaya Bahan Baku

SH = (HSt – HS) x KS
b. Selisih Kuantitas Bahan Baku

SK = (KSt – KS) x HSt
Dalam hubungannya dengan biaya bahan baku,

analisis selisih biaya bahan baku menjadi selisih harga dan
selisih kuantitas ditujukan untuk membebankan tanggung
jawab terjadinya masing-masing jenis selisih tersebut
kepada manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih
kuantitas menjadi tanggung jawab manajer produksi.
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3. Model Tiga Selisih (The Three Way Model)
Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan

biaya sesungguhnya dipecah menjadi tiga macam yaitu
selisih harga, selisih kuantitas dan selisih harga/kuantitas.
Model dua selisih menjadi tidak teliti untuk memisahkan
selisih harga dan kuantitas jika harga dan kuantitas
masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga
dan kuantitas sesungguhnya atau jika kuantitas
sesungguhnya lebih tinggi dari kuantitas standar, begitu
pula sebaliknya .

a. Harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar
atau lebih rendah dari harga dan kuantitas
sesungguhnya.

b. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya
dan kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas
sesungguhnya.

c. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya
dan kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas
sesungguhnya.

Harga standar dan Kuantitas Standar masing-masing
lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya
dan kuantitas sesungguhnya. Rumus perhitungan selisih
harga dan kuantitas dalam kondisi harag standar dan
kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga
sesungguhnyadan kuantitas sesungguhnya dapat
dinyatakan dlam persamaan berikut ini :

SH = (HSt – HS) x KSt Selisih harga Bahan Baku
SK = (KSt – KS) x HSt Selisih kuantitas bahan
baku
SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS) Selisih
harga/kuantitas bahan baku



F. Struktur Organisasi Dan Desentralisasi
Sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan

strukutr organisasi, suatu organisasi yang strukturnya
terdesentralisasi memiliki persoalan tambahan yang perlua
dipertimbangakan jika ingin sistem pengendalian manajemennya
efektif.

Desentralisasi (decentralization) adalah kebebasan manajer
pada tingkat yang lebih rendah dalam organisasi untuk
mengambil keputusan. Otonomi merujuk pada tingkat
kebebasan mengambil keputusan. Semakin besar kebebasan,
semakin besar otonomi. Desentralisasi memberdayakan manajer
dan karyawan lain dari subunit untuk mengambil tindakan yang
tepat.

Desentralisasi total berarti batasan minimum dan kebebasan
maksimum bagi manager di tingkat rendah dari suatu organisasi untuk
mengambil keputusan. Sentralisasi total berarti batasan maksimum dan
kebebasan minimum bagi manajer di tingkat rendah dari suatu organisasi
untuk mengambil keputusan.

Biaya Desentralisasi
Para pendukung pengambil keputusan yang lebih

tersentralisasi menyatakan biaya berikut dari pengambilan
keputusan desentralisasi:

M
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Menciptakan responsivitas yang lebih
besar terhadap kebutuhan lokal.

Mengarah pada keuntungan dari
pengambilan keputusan yang lebih cepat

Meningkatkan motivasi dari manajer
subunit

Membantu manajemen dalam
pengembangan dan pembelajaran

Mepertajam fokus manajer subunit.
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1. Mengarah pada pengambilan keputusan yang suboptimal,
yang muncul ketika manfaat dari suatu keputusan untuk
satu subunit lebih besar daripada biaya atau kerugian untuk
organisasi secara keseluruhan. Biaya ini muncul karena
manajemen puncak telah menyerahkan pengendalian atas
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang
suboptimal (suboptimal decision making) juga disebut
incongruent decision making atau pengambilan keputusan yang
disfungsional (dysfunctional decision making), sangat
mungkin muncul krtika subunit di dalam perusahaan benar-
benar saling bergantung, seperti ketika produk akhir dari
satu subunit digunakan atau dijual oleh subunit lainnya.

2. Memusatkan perhatian manajer pada subunit dan bukan
pada perusahaan secara keseluruhan. Manajer subunit
individual mungkin memandang diri mereka sendiri
bersaing dengan manajer subunit lain di perusahaan yang
sama bagaikan pesaing eksternal. Sebagai akibatnya,
manajer mungkin tidak bersedia untuk berbagi informasi
atau untuk membantu ketika subunit lain menghadapi
keadaan darurat.

3. Meningkatkan biaya pengumpulan informasi. Manajer
mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu memperoleh
informasi mengani subunit yang berbeda dari perusahaan
yang diperlukan untuk mengkoordinasikan tindakan
mereka.

4. Menghasilkan penggandaan aktivitas. Beberapa subunit
individual dari perusahaan mungkin melakukan aktivitas
yang sama secara terpisah. Melakukan setralisasi fungsi-
fungai tersebut membantu untuk mengkonsolidasi,
merampingkan dan menggunakan lebih sedikit sumber daya
yang lebih sedikit untuk aktivitas-aktivitas tersebut.

Perbandingan Biaya dan Manfaat
Untuk memilih suatu strukutr organisasi yang akan

mengimplementasikan strategi perusahaan, manajer puncak
harus membandingkan biaya dan manfaat dari desentralisasi,
seringkali atas dasar fungsi per fungsi. Mendesentralisasi
penganggaran dan pelaporan memungkinkan manajer dari
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sebuah subunit, misalnya untuk menyesuaikan laporan untuk
memusatkan perhatian pada informasi yang ia perlukan untuk
mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan laba.
Melakukan sentralisasi straregi pajak penghasilan memungkinkan
organisasi untuk mentrade-off laba dari suatu subunit dengan
kerugian di subunit lain untuk mengevaluasi dampak terhadap
organisasi secara keseluruhan.

Survei terhadap perusahaan AS dan Eropa melaporkan
bahwa keputusan yang paling sering dibuat di tingkat yang
terdesentralisasi dan paling jarang di tingkat korporasi adalah
keputusan yang berhubungan dengan bauran produk dan iklan
produk. Di bidang tersebut, manajer subunit harus membuat
keputusan yang lebih cepat didasarkan pada informasi lockal.
Manfaat desenntralisasi pada umumnya lebih besar ketika
perusahaan menghadapi ketidakpastian di lingkungan mereka,
memerlukan pengetahuan lokal yang mendetail mengenai cara
untuk melakukan berbagai pekerjaan dan memiliki sedikit
ketergantungan antardivisi.
Desentralisasi di Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang
bberoperasi di banyak Negara, sering kali terdesentralisasi karena
pengendalian yang tersentralisasi dari suatu perusahaan dengan
subunit di seluruh dunia sering kali tidak mungkin secara fisik
maupun secara praktis. Bahasa, adat, budaya, praktik bisnis,
aturan, hukum dan peraturan juga sangat bervariasi sacar
signifikan antarnegara. Rotasi pekerjaan, dikombinasikan dengan
desentralisasi membantu mengembangkan kemampuan manajer
untuk beriperasi di lingkungan global.

Terdapat kekurangan dari melakukan desentralisasi
perusahaan multinasional. Salah satu yang paling penting adalah
kurangnya pengendalian. Perusahaan multinasional yang
mengimplementasikan pengambilan keputusan yang
terdesentralisasi biasanya merancang sustem pengendalian
manajemennya sendiri untuk mengukur dan memonitor kinerja
divisi. Teknologi informasi dan komunikasi membantu arus
informasi untuk pelaporan dan pengedalian.
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Pilihan Mengenai Pusat Tanggung Jawab
Untuk mengukur kinerja dari subunit dalam perusahaan

yang tersentralisasi atau terdesentralisasi, sistem pengendalian
manajemen menggunakan satu atau bauran dari empat jenis
pusat tanggung jawab yaitu:
1. Pusat biaya (cost center), manajer hanya bertanggung jawab

untuk biaya.
2. Pusat pendapatan (revenue center), manajer hanya bertanggung

jawab untuk pendapatan.
3. Pusat laba (profit center), manajer bertanggung jawab untuk

pendapatan dan biaya.
4. Pusat investasi (investment center), manajer bertanggung jawab

untuk investasi, pendapatan dan biaya.
Sentralisasi atau desentralisasi tidak disinggung dalam

deskripsi dari pusat-pusat tersebut karena setiap jenis pusat
tanggung jawab dapat ditemukan baik di perusahaan yang
tersentralisasi maupun yang terdesentralisasi.

Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa pusat laba (profit
center) dan di beberapa kasus, pusat investasi (investment center) adalah
sinonim untuk sebuah subunit yang terdesentralisasi dan pusat
biaya (cost center) adalah sinonim untuk subunit yang tersentalisasi.
Pusat laba (profit center) dapat digabungkan dengan organisasi yang sangat
tersentralisasi dan pusat biaya dapat digabungkan dengan organisasi yang
sangat terdesentralisasi.

Sebagai contoh, manajer di sebuah divisi yang
diorganisasikan sebagai pusat laba mungkin memiliki sedikit
kebebasan dalam mengambil keputusan. Mereka mungkin perlu
memperoleh persetujuan dari kantor pusat untuk setiap
pengeluaran dan mungkin dipaksa untuk melakukan apa yang
diinginkan oleh staf pusat. Di perusahaan lain, divisi mungkin
diorganisasikan sebagai pusat biaya, akan tetapi manajer
mungkin memiliki kebebasan besar dalam pengeluaran modal
dan di mana harus membeli bahan baku dan jasa. Secara singkat,
sebutan “pusat laba” dan “pusat biaya” tidak tergantung pada
tingkat sentralisasi ataupun desentralisasi dalam sebuah
perusahaan.
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Soal Latihan
1. Suatu perusahaan memiliki 3 departemen, departemen X, Y dan

Z, laporan rugi laba tiap departemen padatahun 2003 adalah:
Departemen X Departemen Y Departemen Z

Penjualan Rp. 150.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000
Biaya variabel 80.000.000 60.000.000 70.000.000
Contributon margin (a) 70.000.000 40.000.000 30.000.000
Biaya tetap
terhindarkan

40.000.000 20.000.000 25.000.000

Biaya tetap tak
terhindarkan

10.000.000 10.000.000 10.000.000

Total biaya tetap (b) 50.000.000 30.000.000 35.000.000
Laba (rugi) bersih (a-b) Rp. 50.000.000 Rp. 10.000.000 (Rp. 5.000.000)

Jika manajemen memperkirakan kerugian yang dialami oleh
departemen Z akan berlangsung terus di masa yang akan dating,
maka manajemen perlu mempertimangkan untuk menghentikan
atau melanjutkan kegiatan usaha departemen Z tersebut.
Diminta:
Keputusan apakah yang seharusnya diambil oleh manajer?
Jawaban:
Informasi akuntansi yang perlu dipertimbangkan dalam
pengamilan keputusan tersebut adalah sebagai berikut:
Manfaat (benefit)
Biaya deferensial berupa avoidable cost karena diberhentikannya
dept. Z
Biaya variabel Rp. 70.000.000
Biaya tetap terhindarkan 25.000.000
Total manfaat Rp. 95.000.000
Pengorbanan (cost)
Pendapatan deferensial yang berupa pendapatan yang hilang
dengan ditutupnya kegiatan usaha departemen Z. Rp.
100.000.000
Manfaat lebih kecil dan pengorbanan jika alternatif menghentikan
kegiatan usaha departemen Z dipilih. Rp. 5.000.000
Jadi, kesimpulannya manajer tetap melanjutkan usaha deparemen
Z tersebut.
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2. Farida adalah pemilik salah satu restoran di Makassar. Baru-baru
ini dia ditawari jabatan manaje toko di salah satu supermarket
sebesar Rp.56.000.000 setahun dan Farida yakin bahwa ia dapat
meraih keuntungan dari restorannya sebesar Rp. 110.000.000.
Diminta:
Analisislah dan berilah penjelasan tentang kesempatan mana yang
harus dipilih oleh Farida!
Jawaban:
Menghitung kedua alternatif.
Perhitungan laba/rugi dari usaha Farida untuk tahun lalu sebagai
berikut:

Hasil penjualan Rp. 275.000.000
Harga pokok penjualan 185.000.000
Laba kotor Rp. 90.000.000
Biaya operasional: - sewa gedung Rp. 7.800.000

- Upah karyawan 2.300.000
- umum 4.240.000
- perlengkapan 6.200.000
- iklan 2.050.000
- asuransi 8.800.000

- lain-lain 2.380.000
Jumlah biaya operasional Rp. 33.770.000
Laba bersih Rp. 56.230.000

Analisis Farida harus dikurangi dengan biaya kesempatan yang
tercakup dalam keputusan yang akan diambilnya, yaitu;

- Gaji yang tidak diterimanya
- Bunga deposito yang bisa diterimanya, jika restorannya

dijual dan hasilnya disimpan pada bank.
Analisis yang dimaksud adalah:
Laba bersih (dengan membuka restoran) Rp. 56.230.000
Dikurangi:
- Gaji yang tidak diterima Rp. 55.000.000
- Bunga deposito, misalnya

17% setahun (17% x 110.000.000) Rp. 18.700.000
Total biaya kesempatan Rp. 73.700.000
Kerugian karena tidak menerima tawaran kerja Rp. 17.470.000
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Maka, sebaiknya Farida menerima tawaran kerja tersebut. Karena
Farida akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp.
17.470.000.

3. PT A memproduksi tekstil dengan menggunakan mesin, suku
cadang untuk mesin selama ini diproduksi sendiri. Kebutuhan
suku cadang per tahun sebanyak 100.000 buah, dengan biaya
produksi per buahnya sebagai berikut:

Biaya bahan baku Rp 5.000
Biaya tenaga kerja langsung 10.000
Biaya overhead pabrik variabel 3.000
Biaya overhead pabrik tetap terhindarkan (avoidable cost) 4.000
Biaya overhead pabrik tetap bersama (unavoidable cost) 5.000
Jumlah biaya produksi per buah Rp 27.000

Perusahaan mendapat tawaran dari pemasok luar untuk membeli
suku cadang yang selama ini diproduksi sendiri dengan harga per
buah Rp 25.000.
Diminta:
Apakah sebaiknya perusahaan membeli suku cadang dari luar atau
membuat sendiri?
Jawaban:
Analisa keputusan:
Manfaat bila membeli dari luar berupa biaya terhindarkan (avoidable cost):
- Biaya bahan baku Rp. 5.000
- Biaya tenaga kerja langsung 10.000
- Biaya overhead pabrik variabel 3.000
- Biaya overhead pabrik tetap terhindarkan 4.000
Jumlah biaya diferensial (terhindarkan) Rp. 22.000
Pengorbanan bila membeli dari luar :
Biaya diferensial berupa harga beli dari luar Rp.25.000
Kerugian jika membeli dari luar Rp 3.000
Maka, keputusan yang diambil sebaiknya perusahaan
memproduksi sendiri, karena jika membeli suku cadang dari luar
akan menerima kerugian sebesar Rp. 3.000 dari per buahnya
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4. Dapatkah anda menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi inti dari
pengendalian dalam suatu perusahaan? Dan mengapa
pengendalian tersebut dihubungakan dengan biaya?
Jawaban:
Telah kita ketahui ketahui bahwa pengendalian dalam suatu
perusahaan sangatlah penting adanya. Sebab bagaimna perusahaan
bisa berjalan dengan baik tanpa adanya suatu pengendalian. Dan
pengendalian tersebut harus sesuai dengan struktur yang berlaku
dalam sebuah perusahaan. Dalam perusahaan juga dikenal dengan
desentralisasi. Dimana dalam desentralisasi ini memiliki beberapa
manfaat dalam perusahaan. Intinya, perusahaan haruslah
terorganisisr dengan baik agar tujuan-tujuan yang direncanakan
bisa tercapat. Selain itu, ada banyak alat yang bisa digunakan untuk
melakukan pengendalian, salah satunya anggaran (budget).
Selanjutnya, hubungan pengendalian dengan biaya yaitu sudah
terlihat jelas bahawa biaya-biaya yang ada dalam perusahaan
semuanya perlu dikendalikan untuk memberikan keputusan
kepada manajer. Selain itu, biaya juga perlu pengendalian untuk
mengefisienkan atau meminimalkan biaya, sehingga keuantungan
yang didapat oleh perusahaan bisa lebih banyak. Dalam
pengendalian biaya biasanya dilakukan dengan menetapkan harga
standar terlebih dahulu. Meskipun penentuan biaya standar ini
memberikan beberapa manfaat, tetapi ada juga kelemahan yang
dimiliki oleh biaya standar ini.
Kesimpulannya, manajer yang ada dalam suatu perusahaan sangat
membutuhkan informasi dan data untuk pengambilan keputusan
untuk kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Sehingga
tujuan-tujuan yang diharapkan dalam perusahaan bisa tercapai
dengan baik.

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan apa manfaat
dari desentralisasi tersebut dalam sebuah perusahaan? Apakah
memberikan pengaruh dalam pengendalian di suatu perusahaan?
Jawaban:
Desentralisasi (decentralization) adalah kebebasan manajer pada
tingkat yang lebih rendah dalam organisasi untuk mengambil
keputusan. Manfaat dari desentralisasi bagi perusahaan yaitu
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memberdayakan manajer dan karyawan lain dari subunit untuk
mengambil tindakan yang tepat. Tentu desentralisasi ini
memberikan pengaruh dalam pengendalian, dimana dengan
adanya desentralisasi lebih memberdayakan manajer dan karyawan,
sehingga berfungsi dalam mengambil tindakan yang lebih tepat.
Sehingga diharapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam
perusahaan bisa terlaksana. Dan juga pengendalian biaya dapat
terorganisir dengan baik dalam pengambilan keputusan, misalnya
dalam menetukan keputusan apakah melanjutkan suatu usaha atau
memberhentikannya. Ataukah dalam menetukan keputusan dalam
memilih suatu biaya kesempatan. Dimana lebih memilih yang lebih
memberikan keuntungan yang lebih banyak (menghindari
kerugian).
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BAB 12
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KHUSUS, BIAYA

DAN PENDAPATAN RELEVAN

A. Identifikasi Biaya Relevan
Data relevan merupakan unsur penting dalam proses

pengambilan keputusan. Biasanya data yang dianggap relevan disebut
biaya yang dapat dihindari (avoidable cost) atau biaya yang dapat
dielakkan atau harus dipertimbangkan oleh setiap pengambil
keputusan dalam memilih berbagai alternative yang dihadapinya.

Karena hanya biaya dan pendapatan yang masih akan terjadi,
sehingga biaya dan pendapatan pada masa mendatang akan
memberikan hasil yang berbeda, tetapi relevan dalam pengambilan
keputusan.

Jadi biaya relevan dimaksud adalah semua biaya yang akan terjadi
di masa dating, kecuali Unavoidable Cost, yaitu meliputi: sunk cost
dan biaya yang tidak berbeda. Atau biaya dengan karakteristik:

1. Biaya atau penghasilan yang benar-benar akan terjadi atau
diperoleh di masa mendatang, ingatlah biaya masa lalu yang
tidak relevan.

2. Biaya atau penghasilan harus benar-benar akan memberika n
hasil berbeda jika memiliki alternatif.

Biaya sunk cost adalah biaya yang dalam situasi tertentu tidak
dapat diperoleh kembali. Pengeluaran yang telah dilakukan pada masa
lalu, semuanya tidak dapat diperoleh kembali. Misalnya dalam
keputusan untuk penggantian aktiva lama dengan yang baru, nilai
aktiva lama atau nilai buku setelah penyusutan aktiva lama merupakan
sunk cost dan tidak relevan untuk dipertimbankan dalam penggantian
tersebut. Karena nilai tersebut tetap ada ataupun tetap merupakan
kerugian/biaya, jelasnya tetap merupakan biaya baik aktiva digunakan
ataupun diganti, kecuali:

a) Nilai residu yang dapat mengurangi biaya/diperhitungkan
dengan aktiva baru.

b) Jika diperhitungkan tax saving.
Untuk mengidentifikasi biaya atau pendapatan dari berbagai
alternative, maka langkah-lankah di bawah ini dapat membantu:
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1. Mengumpulkan seluruh biaya yang berkaitan dengan
masing-masing alternative yang dihadapi.

2. Menghapuskan/meniadakan/mengeliminir biaya
terbenam (sunk cost).

3. Mengacuhkan atau menggeliminir biaya yang tidak
berbeda antara alternative-alternatif.

4. Menetapkan keputusan pada data yang telah dielimunir
saja.

Contoh data di bawah ini:

Bunga dan pajak, sementara ini ditiadakan.
1. Dapat dilihat pada table (contoh) yang diberikan di atas.
2. Mengeliminasi biaya pada masa lalu/sunk cost.
3. Antara lain:

1) Biaya orisinil
2) Akumulasi penyusutan
3) Nilai buku, mesin lama
4) Masa pemakaian/sisa umur ekonomis

4. Sisa data setelah dieliminasi adalah:
1) Penyusutan mesin baru.
2) Harga jual mesin lama, rugi atau laba penyingkiran mesin

lama akam mempengaruhi bila memperhitungkan pajak.
3) Biaya operasional tunai.

Peralatan Lama Peralatan Baru
yang diusulkan

Biaya orisinil/harga
perolehan

Rp 20.000,- Rp 13.500,-

Umur ekonomis /tahun 8 3
Umur sekarang/tahun 5 0
Sisa umur ekonomis 3 3
Akumulasi penyusutan Rp 12.500,- Rp 0
Nilai buku Rp 7.500,- Rp 0
Harga jual/nilai
penyingkiran sekarang

Rp 4.000,- Rp 0

Biaya operasional tunai
setahun

Rp 7.000,- Rp 3.000,-
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Dari langkah keempat, maka keputusan dari kedua alternative dapat
disusun sebagai berikut, dihitung total 3 tahun:
Perbandingan biaya peralatan lama dan peralatan baru:

Biaya Peralatan
Lama

BIaya Peralatan
Baru

Biaya operasi tunai/3
tahun

Rp 21.000,- Rp 9.000,-

Biaya penyusutan
mesin baru/3bulan

- Rp 13.500,-

Total biaya 3 tahun Rp 21.000,- Rp 22.500,-
Pendapatan harga jual
mesin lama

- Rp 4.000,-

Total biaya bersih 3
tahun

Rp 21.000,- Rp 18.500,-

Akan tetapi jika hanya mempertimbangkan keputusan jangka waktu 1
tahun, maka kemungkinan alternatifnya akan berbeda, yang
memerlukan penilaian subjekti manajer, seperti tampak sebagai
berikut:

- Biaya operasional setahun Rp 7.000,- Rp 3.000,-
- Penyusutan mesin baru (garis lurus/3 tahun) atau setahun

Rp 4.500,-
Total biaya Rp 7.000,- Rp 7.500,-

- Rugi/laba, denan kebiasaan akuntansi:
Mesin lama (nilai buku dikurangi harga jual) Rp 3.500,-
Total biaya Rp 7.000,- Rp 12.000,-

Namun perhitungan ini keliru, karena diantara kedua
alternative nilai buku mesin lama adalah terbenam atau sunk cost
yang sama saja, baik menggunakan mesin lama maupun jika
menggunakan peralatan baru.

B. Metode Pengumpulan Biaya/Pengklasifikasian Biaya
Biaya perlu diklasifikasikan untuk menentukan metode yang

tepat dalam menghimpun dan mengalokasikan biaya.
Metode klasifikasi yang penting dapat dijelaskan sebagai berikut.
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a. Fungsi
Produksi : biaya yang dikeluarkan untk menghasilkan suatu
barang.
Pemasaran : biaya yang dikeluarkan untuk menjual suatu
barang atau jasa.
Administrasi : pengeluaran untuk menjalankan kebijaksanaan-
kebijaksanaan.
Keuangan : bagian pengeluaran yang dikaitkan upaya mencari
dana.

b. Unsur-unsur
Bahan langsung : yaitu bahan baku yang merupakan bagian
yang integral dari produk jadi.
Upah langsung : upah tenaga kerja langsung untuk keperluan
komponen produk jadi.
Biaya umum pabrik : mencakup segala bahan, upah tidak
langsung serta biaya produksi yang tidak langsung dapat
dibebankan pada satuan, pekerjaan atau prduk tertentu.

c. Produk
Langsung : yaitu biaya yang dibebankan kepada produk tanpa
memerluka alokasi lebih lanjut.
Tidak langsung, biaya yang dialokasikan.

d. Departemen
Produksi : ialah suatu unit kegiatan yang dilkasanakan atas
suatu komponen atau suatu produk yang biayanya
dialokasikan lebih lanjut.
Pelayanan/jasa : suatu unit yang tidak langsung terlibat dalam
kegiatan produksi dan biaya pada akhirnya dibebankan
kepada satuan produksi.

e. Saat dibebankan kepada pendapatan
Biaya produk : biaya-biaya yang dimasukkan pada waktu
penghitungan biaya produksi. Biaya produk termasuk dalam
persediaan dan dalam harga pokok penjualan apabila produk
dijual.
Biaya priode : biaya yang berkaitan dengan dengan perjalanan
waktu dan bukan dengan jumlah produk. Biaya ini
ditunjukkan pada biaya perhitungan rugi/laba setiap akhir
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periode karena tidak ada lagi manfaat yang diterima dimasa
mendatang.

f. Kaitannya dengan Volme
Variabel : yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara
proporsional dengan perubahan kegiatan bersangkutan.
Biayaa satuan tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh
volume. Tetap : biaya yang tidak berubah jumlahnya sekalipun
volume berubah.
Harga satuannya akan turun bila volumenya meningkat.

g. Periode yang Dicakup
Modal : yaitu biaya yang diharapkan akan memberi manfaat
dimasa mendatang dan diklasifikan sebagai aktiva.
Pendapatan : biaya yang diharapkan akan memberi manfaat
pada waktu terjadi pengeluaran dan biasanya dianggap
expense.

h. Tingkat rata-rata
Total : biaya komulatif menurut kategori yang ditentukan.
Satuan : keseluruhan jumlah biaya dibagi dengan unit

volume.

C. Tujuan Dan Biaya Relevan
Dari contoh kasus di atas digunakan 2 metode yang berbeda

dalam menunjukkan bahwa memakai peralatan baru lebih
menguntungkan daripada peralatan lama. Dalam pertimbangkan itu
digunakan hanya biaya relevan dan kedua pertimbangannya terhadap
semua biaya, baik relevan maupun tidak atau menelusuri keseluruhan
alternative yang ada.

Ternyata kedua alternatif itu dapat dipertimbangkan, namun
alas an atau tujuan memfokuskan pada biaya relevan, setidak-tidaknya
mempunyai 2 alasan sebagai berikut:

Pertama, jarang tersedia informasi yang mencukupi untuk
mempersiapkan laporan rugi atau laba seperti telah kita kenal dalam
pencatatan akuntansi. Terbatasnya informasi tersebut, maka
pengambil keputusan harus mengetahui bagaimana mengakui biaya
relevan atau tidaknya.

Kedua, penggunaan biaya relevan bersama-sama dengan
biaya yang tidak relevan, dapat mengacukan bahkan membingungkan
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dan menjauhkan perhatian bagi pengambil keputusan dari persoalan
yang keadaannya sungguh-sungguh kritis. Dan ada pula bahannya
kalau sebagian data tidak relevan tersebut digunakan tidak semestinya,
yang pada gilirannya menghasilkan keputusan yang tidak benar.

Seperti telah pula disinggung pada bab-bab sebelumnya, jika
biya relevan ini digabungkan dengan pendekatan contribution margin
dari laporan rugi laba, akan dapat memberikan suatu alat pengambilan
keputusan yang baik, misalnya pada analisis multidivisi, joint cost dan
sebagainya.

D. Biaya Dan Pendapatan Diferensial
Harga pokok deferensial ialah harga pokok yang harus

dipertimbangkan apabila suatu keputusan harus diambil mengenai
kenaikan atau penurunan dan N satuan produksi di atas suatu tingkat
produksi tertentu.

Keputusan-keputusan yang penting dalam rangka harga
pokok dan pendapatan diferensial adalah sebagai berikut.

1. Selama produksi tambahan dan harga pokok diferensialnya
tidak mempengaruhi satuan-satuan yang ada da harga-
harganya, maka produksi itu diperlukan. Karena
mendatangkan laba, hanya jika harga jualnya melebihi harga
pokok diferensialnya.

2. Biaya tetap tidak akan mengalami perubahan, selama
produksi tambahan masih dalam batas kapasitas yang ada.

3. Tambahan biaya tetap dari biaya tetap pada kapasitas semula
menjadi biaya diferensial pada keputusan berikutnya.

Harga pokok deferensil biasanya disebut harga pokok
Marjinal atau Incremental Cost, penggunaan marjinal revenue lebih
dominan dalam pembahasan “teori ekonomi’. Biaya dan penghasilan
yang relevan yang dibahas sebelumnya biasa dinamakan biaya dan
pendapatan diferensial, jikabiaya dan pendapatan diferensial
meningkat, maka akan lebih tepat digunakan biaya incremental atau
pendapatan incremental, sementara jika terjadi penurunan biaya
maupun hasil (pendapatan) diistilahkan dengan diskremental revenue.

Keseluruhan istilah bukanlah berbeda arti, tetapi hanya
menunjukkan istilah-istilah berbeda yang sama artinya dan pemakaian
dalam disiplin ilmu/pengetahuan saja.
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Dalam akuntansi manajemen atau akuntansi umumnya,
istilah biaya dan pendapatan diferensial lebih dominan dipergunakan.

Di dalam pengambilan keputusan-keputusan khusus,
penggunaan biaya deferensial akan ditemui dalam masalah-masalah
misalnya penutupan suatu divisi atau bagian, penutupan suatu usaha
(pabrik), meproduksi sendiri atau membeli saja suku cadang atau
bahan baku tidak langsung dan perluasan suatu usaha (pbrik) atau
menerima suatu tawaran khusus.

E. Biaya Peluang (Opportunity Cost)
Biaya peluang (opportunity cost) diartikan sebagai

keuntugann yang luput (hilang) karena ditolaknya alternative tindakan
yang kadarnya di bawah tindakan yang terbaik. Perhitungan biaya
peluang untuk alternative tindakan akan lebih baik dinyatakan bahwa
suatu evaluasi telah dilakukan oleh pihak yang mengambil keputusan
terhadap alternative tindakan lainnya dan telah dipilih salah satu yang
terbaik untuk dibandingkan dengan tindakan yang diusulkan.

Karena biaya peluang sebenarnya tidak pernah terjadi, jenis
biaya ini benar-benar merupakan biaya pengambil keputusan, biaya ini
tidak pernah tercatat dalam akuntansi.

Akan tetapi biaya ini adalah relevan untuk tujuan
pengambilan keputusan dan harus dipertimbangkan dalam
mengevaluasi sebagai alternative tindakan yang direncanakan.

F. Avoidable Dan Unavoidable Cost
Avoidable atau terhindarkan adalah suatu beban biaya yang

bersifat tetap dan menjadi tanggungan sendiri oleh suatu bagian
tertentu atau biaya yang tidak akan terlanjur.

Unavoidable cost sebaliknya merupakan biaya yang menjadi
tanggungan bersama suatu organisasi atau biaya yang dirumuskan
sebagai fasilitas atau jasa yang dinikmati bersama berdasarkan beban
tertentu dengan metode alokasi.
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G. Bentuk (Format) Laporan Alternatif
Seperti kita ketahui bahwa fungsi laporan adalah untuk

menghimpun dan mengikhtisarkan semua informasi yang telah
dikumpulkan.
Ada 3 bentuk laporan yang umum digunakan:

1. Bentuk biaya total: biaya serta penghasilan yang relevan
maupun yang tidak relevan disajikan untuk setiap alternative
tindakan.

2. Bentuk diferensial: biaya dan penghasilan relevan saja yang
disajikan dalam laporan.

3. Bentuk biaya kesempatan: biaya dan penghasilan yang relevan
ditambah biaya kesempatan disajikan untuk satu alternatif
tindakan.

H. Keputusan Membuat Sendiri Atau Membeli
Jika perusahaan memiliki kapasitas/ruangan, peralatan, tenaga

kerja yang menganggur, manajemen dihadapkan pada alternative
untuk menghasilkan sendiri suatu suku cadang atau bahan pembantu
di perusahaan dengan alternative membelinya dari perusahaan lain
(supplier).

Agar keputusan untuk membuat sendiri atau membeli dapat
dievaluasi dengan baik, biaya relevan adalah sebagai berikut.

- Jika membeli dari pihak luar selain harga beli, maka biaya
transportasi atau biaya-biaya yang timbul untuk
menyampaikan produkyang dibeli ke perusahaan.

- Jika membuat sendiri, maka biaya yang timbul hanya biaya
variable untuk produk tersebut saja.

- Biaya tetap yang telah terjadi tidak akan berubah, kecuali
melebihi kapasitas perusahaan berarti berada di luar relevan
range biasa, penambahan alat baru atau investasi tetap adalah
relevan dalam kasus ini.

I. Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan
Beberapa hal yang perlu di dalam membuat suatu keputusan

bahwa kita memerlukan data yang dapat diikuti, dianalisis dengan
tepat dan kemungkinan untuk dilaksanakan.
Langkah-langkah itu meliputi:
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1. Penentuan masalah, misalnya mengganti mesin baru dengan
yang lama, menutup salah satu bagian dari perusahaan, dan
sebagainya.

2. Mengenal dengan baik kemungkinan dan alternative-
alternatif yang ada.

3. Menetapkan data dan biaya yang relevan dengan keputusan
yang akan diambil dan masalahnya, karena tidak semua data
atau biaya relevan dengan masalah.

4. Mengevaluasi data, dengan metode yang berkaitan pada
alternative atau evaluasi yang bagaimana seharusnya dibuat.

5. Mempertimbangkan factor-faktor kualitatif.
6. Keputusan dan alas an yang diambilnya.

Pengambilan keputusan adalah kegiatan pokok para manajer.
Kadang-kadang keputusan dibuat hanya didasarkan pada ketajaman
instuisi atau “perasaan”, kadang-kadang itu memang bisa diterima.
Tetapi secara umum, keputusab harus dibuat berdasarkan pendekatan
formal tertentu. Yang sering lagi, keputusan didasarkan pada instuisi
sekaligus pendekatan formal. Seorang manajer akan berhasil
memanfaatkan pendekatan kualitatif bila:

1. Persolannya kompleks dan melibatkan sejumlah variabel.
2. Tersedia data yang menggambarkan situasinya.
3. Tujuan dari pemecahan persoalan dapat dinyatakan

dalam bentuk kuantitif.
4. Tersedia model yang dapat digunakan dalam situasi

tersebut.
Dalam pengambilan keputusan dikenal sistem informasi yang

disebut teknik IM/OR. Teknik IM/OR yaitu teknik yang
membutuhkan sedikit data saja agar penerapannya berhasil. Input
data dalam hal ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Akurat: data harus bebas dari kesalahan, data hendaknya
menyajikan secara wajar kondisi lingkungan yang
melatarbelakangi persoalan yang hendak dipecahkan.

2. Efektivitas biaya: biaya untuk menyediakan data tidak boleh
lebih dari nilai atau manfaatnya.

3. Mutakhir: data hendaknya mencerminkan kondisi lingkungan
yang terakhir atau terbaru, bukan kondisi yang sudah
kadaluarsa.
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4. Dapat dipercaya: data yang digunakan spesialis harus
memunculkan hasil yang sama bila digunakan orang lain
dalam kondisi serupa.

5. Dapat digunakan: selama mungkin, data hendaknya tidak
perlu diubah-ubah sebelum digunakan.

J. Pengambilan Keputusan Dan Produk Bersama

Joint cost dapat diartikan sebagai biaya ayang timbul karena
proses atau pembuatan bersama barang-barang yang dihasilkan dari
bahan baku yang sama, maka jika dua atau lebih banyak jenis produk
yang dihasilkan dari factor produksi atau dari jumlah biaya-biaya yang
sama timbul joint cost.

Produk dari hasil serentak dalam suatu proses bersama adari
suatu rangkaian proses tersebut masing-masing mempunyai nilai lebih
dari nominal dalam bentuk barang jadi, disebut joint product (product
bersama).

K. Soal-Soal
1. ( Biaya dan Pendapatan Diferensial)

Menerima atau menolak suatu tawaran/pesanan khusus.
“Handel Company” memproduksi satu jenis produk PX.
Dengan beroperasi pada kapasitas yang ada, perusahaan dapat
memproduksi 60.000 unit per tahun.
Biaya-biaya sehubungan dengan tingkat produksi dan penjualan
diberikan di bawah ini:

Unit Total
Bahan baku langsung Rp 7,- Rp 420.000,-
Tenaga kerja langsung Rp 9,- Rp 540.000,-
Overhead variabel Rp 2,- Rp 120.000,-
Overhead tetap Rp 4,- Rp 240.000,-
Biaya penjualan
variabel

Rp 3,- Rp 180.000,-

Biaya penjualan tetap Rp 5,- Rp 300.000,-
Total Rp 30,- Rp 1.800.000,-
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Harga jual PX = Rp 40,- per unit.
Masalah: pemerintah menghendaki melakukan sekali pembelian

dalam jumlah 20.000 unit PX.
Pemerintah akan membayar imbalan tetap sebesar
Rp 0,50,- per unit, di samping itu pemerintah akan
mengganti “Handel Company” atas seluruh biaya
produksi satuan-satuan tersebut. Tidak akan ada
biaya penjualan variabel sehubungan dengan pesanan
ini.
Diakibatkan resesi penjualan PX merosot mejadi
hanya 50.000 unit per tahun. Apabila “Handel
Company” menyetujui pesanan pemerintah, berapa
kenaikan dan penurunan laba apabila hanya 50.000
unit satuan produk yang dilakukan dan dijual.

Biaya yang tidak relevan baik menerima atau tidak, sama saja besarnya
yaitu biaya overhead tetap dan biaya penjualan tetap. Pendapatan
relevan (diferensial) adalah imbalan yang tetap sebesar Rp 0,50,-
ditambah dengan biaya per unit, kecuali biaya penjualan variabel Rp
3,-
Pembahasan:
Jadi yang dibayar pemerintah untuk setiap unit PX adalah:

- Imbalan Rp 0,50,-
- Bahan baku Rp 7,-
- Tenaga kerja Rp 9,-
- Overhead variabel Rp 2,-
- Overhead tetap -
- Biaya penjualan tetap -

Penerimaan relevan per unit Rp 18,50,-
Biaya relevan hanya:

- Bahan baku Rp 7,-
- Tenaga kerja Rp 9,-
- Overhead variabel Rp 2,-

Biaya Relevan Rp 18,-
Pendapatan diferensial 20.000 x Rp 18,50,- = Rp 370.000,-
Biaya diferensial 20.000 x Rp 18,- = Rp 360.000,-
Laba diferensial 20.000 x Rp 0,50,- = Rp 10.000,-
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Maka pendapatan perusahaan Handel keseluruhan adalah sebagai
berikut:

Pendapatan
Biasa (A)
50.000 Unit

Pendapatan
Diferensial
(B) 20.000
Unit

Total
(A+B)

Penjualan @ Rp 40,- Rp 2.000.000,-
Penjualan @ Rp
18,50,-

Rp 370.000,- Rp 2.925.000,-

Biaya Variabel
Bahan baku @ Rp 7,- Rp 350.000,- Rp 140.000,- Rp 490.000,-
Tenaga kerja @ Rp
9,-

Rp 450.000,- Rp 180.000,- Rp 630.000,-

Overhead V @ Rp 2,- Rp 100.000,- Rp 40.000,- Rp 140.000,-
Penjualan V @ Rp 3,- Rp 150.000,- - Rp 150.000,-
Total biaya variabel Rp 1050.000,- Rp 360.000,- Rp 1.410.000,-
Marjin kontribusi Rp 950.000,- Rp 10.000,- Rp 1.515.000,-
Biaya tetap (overhead
dan penjualan)

Rp 550.000,- - Rp 550.000,-

Laba/rugi Rp 400.000,- Rp 10.000,- Rp 965.000,-

Jadi, dari data di atas dapat diketahui bahwa dengan menerima
tawaran dari pemerintah, keuntungan perusahaan bertambah sebesar
pendapatan diferensial.
2. (Biaya Peluang (Opportunity Cost))

Dokter Fandy Ahmad salah seorang psikiater yang prakteknya
ramai sekali. Walaupun ia sudah menaikkan tarifnya sejak 5
tahun terakhir ini. Tetap saja ia tidak mampu menangani semua
pasien yang memerlukan konsultasi. Dokter Fandy Ahmad
bekerja rata-rata 5 jam setiap hari dan 6 hari dalam seminggu,
setahunnya selama 48 minggu. Biaya konsultasi yang diterimanya
rata-rata per jam Rp 15.000,-. Biaya variabelnya terlampau kecil
dan bisa diabaikan saja untuk tujuan membuat keputusan. Pajak
penghasilan kesampingan.
Masalah:



241

1. Berapa biaya kesempatan untuk satu tahun, karena dua
minggu sekali. Setiap hari Sabtu tidak bekerja.

2. Asumsikan Dokter Fandy Ahmad sudah memutuskaan
dengan pasti untuk mengikuti jadwalnya yang baru. Ia gemar
main golf, jika ia main golf pada hari Sabtu di mana ia tidak
menerima pasien, berapa biaya kesempatannya?

Pembahasan:
1. Karena setahun 48 minggu, jika 2 minggu sekali tidak

bekerja berarti 24 minggu x 1 hari (jam) x pendapatan per
jam.
Jadi opportunity cost = biaya peluang = pendapatan yang
luput (tidak diterima).
Yaitu 24 x 1 (hari) x 5 jam x Rp 15.000,- = Rp 1.800.000,-
Atau pendapatannya akan hilang (berkurang) sebesar
opportunity cost ini.

2. Opportunity main golf
48 x 5 jam/per hari x Rp 15.000,- = Rp 3.600.000,-

3. (Bentuk (Format) Laporan Alternatif)
PT Papan Sentosa hanya mampu untuk menjual 100.000 unit
meja, sedangkan kapasitas dan produksi yang ada sebanyak
200.000 unit meja.
Biaya per unit 1 meja adalah sebagai berikut:
Bahan langsung Rp 30.000,-
Tenaga kerja langsung Rp 25.000,-
Overhead variabel Rp 35.000,-
Overhead tetap Rp 40.000,-
Biaya produksi per unit Rp 130.000,-

Pemintaan konsumen begitu rendah, sehingga dari
100.000 unit tersebut, hanya terjual 20.000 unit dengan harga
biasa Rp 150.000,- dan 20.000 buah saja dengan penurnan harga
yang sangat darastis yaitu Rp 100.000,- per unit.
Dengan kemungkinan untuk 60.000 unit itu terjual di masa
mendatang, tetapi perusahaan tidak bermaksud untuk
menyimpannya sebagai persediaan.
PT. Papan Sentosa sedang mempertimbangkan alternative

tindakan sebagai berikut.
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1. Membongkar meja dan menjualnya dengan harga sebesar Rp
40.000,- dengan biaya pembongkaran Rp 10.000,-/unit.

2. Mengganti model meja tersebut dengan harga jual Rp
50.000,- per buah dengan biaya produksi Rp 8.000,- biaya
bahan, Rp 9.000,- biaya tenaga kerja , dan biaya overhead
variable Rp 10.000,-.

Analisislah dalam format biaya total, biaya diferensial dan biaya
peluang!
Pembahasan:

 Format biaya total
Membongkar
Harga jual Rp 40.000,-
Dikurangi:
- Biaya pembongkaran Rp 10.000,-
Biaya produksi per unit yang telah
tertanam Rp 130.000,-

Rp 140.000,-
Rugi Rp 100.000,-

Mengganti Model
Harga jual Rp 50.000,-
Dikurangi:

- Bahan Rp 8.000,-
- Tenaga kerja Rp 9.000,-
- Overhead variabel Rp 10.000,-
- Sunk cost Rp 130.000,-

Rp 157.000,-
Rugi Rp 107.000,-
Jadi, berdasarkan format biaya total perusahaaan akan mengurangi
kerugian jika memilih untuk membongkar unit meja yang tidak
dijual tahun ini.

 Bentuk biaya diferensial
Membongkar
Harga jual Rp 40.000,-
Dikurangi:
Biaya pembongkaran Rp 10.000,-
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Pendapatan Rp 30.000,-
Mengganti Model
Harag jual Rp 50.000,-
Dikurangi:
- Biaya bahan Rp 8.000,-
- Tenaga kerja Rp 9.000,-
- Overhead variabel Rp 10.000,-

Rp 27.000,-
Pendapatan Rp 23.000,-
Jadi, menurut format biaya diferensial perusahaaan akan
memperoleh pendapatan yang lebih besar jika memilih
membongkar unit meja yang tidak dijual tahun ini.

 Bentuk biaya peluang
Membongkar
Harga jual Rp 40.000,-
Dikurangi:
Biaya membongkar
Opportunity cost Rp 10.000,-
Mengganti model (lihat format diferensial) Rp 23.000,-

Rp 33.000,-
Keuntungan/kerugian membongkar Rp 7.000,-
Mengganti Model
Harga jual Rp 50.000,-
Dikurangi:
- Bahan Rp 8.000,-
- Tenaga kerja Rp 9.000,-
- Overhead variabel Rp 10.000,-
- Opportunity cost membongkar Rp 30.000,-

Rp.57.000;
Keuntungan/kerugian mengganti model (Rp 7.000,-)
Jadi, berdasarkan data format biaya total maka perusahaan akan
memperoleh keuntungan yang lebih besar ketika memilih
membongkar nit meja yang tidak terjual tahun ini.
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4. (Keputusan Membuat Sendii atau Membeli)
Perusahaan “Matzen” memproduksi suku cadang mobil.

Perusahaan tersebut sering mengontrakkan pekerjaan
kepada pabrik lain, tergantung apakah fasilitas perusahaan “
Matzen” seluruhnya dipakai atau tidak. Perusahaan Matzen
sedang mempersiapkan beberapa keputusan akhir mengenai
penggunaan fasilitas pabriknya untuk tahun mendatang.

Biaya untuk membuat suku cadang K426, suatu
komponen utama untuk sistem control emisi adalah sebagai
berikut.
Unsur biaya Total biaya 100.000

unit
Biaya per unit

Bahan baku
langsung

Rp 400.000,- Rp 4,-

Upah langsung Rp 500.000,- Rp 5,-
Biaya overhead
variabel

Rp 700.000,- Rp 7,-

Biaya overhead
tetap

Rp 600.000,- Rp 6,-

Total biaya
produksi

Rp 2.200.000,- Rp 22,-

Ada pabrik lain yang menawarkan untuk menjual suku
cadang yang sama kepada perusahaan Matzen seharga Rp 20,-
per unit.

Biaya overhead tetap terdiri dari penyusutan, pajak
kekayaan, asurasi dan gaji pengawas.

Semua biaya tetap overhead akan tetap terjadi, namun
jika perusuhaan Matzen membeli komponen tersebut, ada biaya
sebesar Rp 200.000,- yang dapat dihindari (avoidable) yaitu biaya
yang berhubungan dengan tenaga pengawasan dan pengamanan.
Masalah: asumsikan bahwa kapasitas sekarang digunakan untuk
membuat suku cadang ini akan menganggur, jika suku cadang
dibeli dari pihak luar. Apakah suku cadang akan dibuat atau
dibeli?
Pembahasan:
Ket: terdapat biaya avoidable sebesar Rp 200.000,-, artinya biaya
ini tidak akan ada jika perusahaan tidak melakukan produksi
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sendiri, lain artinya unavoidable = produksi atau tidak, tetap
harus terjadi.
Jadi biaya tetap tidak relevan Rp 400.000,- (biaya tetap total =
Rp 600.000,- - Rp 200.000,-).
Biaya relevan = adalah semua biaya variabel ditambah dengan
avoidable cost tersebut.
Jadi kalau perusahaan tidak memproduksi sendiri biaya tetap
sebesar Rp 250.000,- sama saja harus dibayar atau
keluar/pengeluaran, atau jika perusahaan membeli suku cadang
dari pihak luar.
Perhitungan table akan tampak sebagai berikut:
Biaya diferensial (relevan)
100.000,- unit Produksi

 Buat Sendiri Unit Total
Bahan langsung Rp 4,- Rp 400.000,-
Tenaga kerja langsung Rp 5,- Rp 500.000,-
Overhead variabel Rp 7,- Rp 700.000,-
Overhead tetap avoidable Rp 2,- Rp 200.000,-
Total biaya relevan 100.000 unit Rp 18,- Rp 1.800.000,-

 Membeli Unit Total
Bahan langsung Rp 4,- Rp 400.000,-
Tenaga kerja langsung Rp 5,- Rp 500.000,-
Overhead variabel Rp 7,- Rp 700.000,-
Overhead tetap avoidable Rp 4,- Rp 400.000,-
Total biaya relevan 100.000 unit Rp 20,- Rp 2.200.000,-
Dari data di atas dapat diketahui bahwa membuat sendiri, biaya
per unitnya lebih rendah yaitu Rp 18,- daripada membeli yaitu
biaya per unitnya Rp 20,-.

Pendekatan total cost

 Membuat Sendiri biaya bahan baku langsung Rp 400.000,-
biaya tenaga kerja langsung Rp 500.000,-
biaya overhead variabel Rp 700.000,-
biaya overhead tetap:
Avoidable Rp 200.000,-
Unavoidable Rp 400,000,-

Rp 600.000,-
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total cost membuat membuat sendiri Rp 2.200.000,-

 Membeli
biaya bahan baku langsung Rp 400.000,-
biaya tenaga kerja langsung Rp 500.000,-
biaya overhead variabel Rp 700.000,-
biaya overhead tetap Unavoidable Rp 400,000,-
Total cost membuat membuat sendiri Rp 2.000.000,-
Biaya tetap (unavoidable) Rp 400.000,-

Rp 2.400.000,-
5.(Alternatif Diproses Lebih Lanjut atau tidak)

Dari suatu proses bersama “WAKSON” company,
menghasilkan 3 jenis produk X, Y, dan Z. tiap-tiap produk bisa
dijual pada titik pisah atau diproses lebih lanjut. Proses
tambahan tidak membutuhkan fasilitas khusus, dan biaya
produksi untuk memproses lebih lanjut seluruhnya variabel dan
dapat dibebankan pada setiap jenis produk yang bersangkutan.
Dalam tahun 19, ketiga jenis produk itu diproses melewati titik
pisah.
Biaya produk barsama adalah Rp 70.000,- setahun. Nilai
penjualan dan biaya yang diperlukan untuk mengevaluasi
kebijaksanaan produksi “WAKSON” company tahun 19, adalah
sebagai berikut.

Produk Unit yang
diproduksi

Nilai Netto yang
Direalisasikan (niali-
jual pada titik pisah)

Tambahan Biaya dan
Tambahan Nilai Jual
jika Diolah Lebih
Lanjut
Nilai
Tambahan
Jual
Biaya

X
Y
Z

8.000
6.000
4.000

Rp 28.000,-
Rp 42.000,-
Rp 24.000,-

Rp 50.000,-
Rp 16.000,-
Rp 48.000,-
Rp 18.000,-
Rp 28.000,-
Rp 4.000,-
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Biaya bersama (joint cost) dialokasikan pada produk, menurut
perbandingannya volume produk yang bersangkutan secara fisik.
Masalah:

1. Untuk unit Z, biaya produksi per unit yang relevan pada
keputusan dijual atau diproses lebh lanjut adalah Rp 5, Rp
12, Rp 4 atau rp 9?

2. Untuk memperoleh laba maksimal “WAKSON
COMPANY” harus melakukan proses tambahan pada
produk-produk yang berikut ini: hanya Z, X, Y dan Z
hanya Y dan Z atau hanya X?

Pembahasan:
Biaya yang paling relevan untuk setiap produk adalah,
Tambahan nilai jual – tambahan biaya
Tambahan nilai jual per unit:
Tambahan nilai jual – nilai realisasi netto

Unit produk yang bersangkutan
Jadi pendapatan tambahan (diferensial) masing-masing produk
sebagai berikut:

Pendapatan diferensial X =
ோହ.ିோଶ .଼

.଼
= Rp 2,75,-

Pendapatan diferensial Y =
ோ ସ .଼ିோସଶ.

.
= Rp 1,-

Pendapatan diferensial Z =
ோ ଶ .଼ିோଶସ.

ସ.
= Rp 1,-

Tambahan biaya:

Tambahan biaya X yang relevan =
ோ ଵ.

.଼
= Rp 2,-

Tambahan biaya Y yang relevan =
ோ ଵ .଼

.
= Rp 3,-

Tambahan biaya Z yang relevan =
ோ ସ.

ସ.
= Rp 1,-

Perhitungan tambahan biaya relevan adalah:
Tambahan biaya proses lebih lanjut
Unit yang diproduksi produk yang bersangkutan
Laba diferensial masing-masing produk:
X = Rp 2,75 – Rp 2 = Rp 0,75,- laba per unit
Y = Rp 1 – Rp 3 = Rp 2,- rugi per unit
Z = Rp 1 – Rp 1 = Rp 0 impas
Hanya produk X yang memberikan keuntungan yaitu Rp 0,75,-
per unit atau sebesar:
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Rp 0,75,- x 8.000 unit = Rp 6.000
Sedagkan produk Y rugi sebesar Rp 2 per unit atau total Rp
12.000,- (Rp 2 x 6.000,-)
Dan untuk produk Z tidak mengalami keuntungan dan tidak pula
mengalami kerugian.
Dengan kata lain, produk Y dan Z dijual pada titik terpisah saja,
sedangkan produk X lebih menguntungkan kalau dijual setelah
diproses lebih lanjut.
Hal ini dapat diperjelas:
Alokasi biaya bersama dengan metode unit fisik:

X =
.଼

ଵ .଼ (௧௧ௗ௨௦)
−,70.000ܴݔ = Rp 31.111,-

Y =
.

ଵ .଼
−,70.000ܴݔ = −,23,333ܴ

Z =
ସ.

ଵ .଼
−,70.000ܴݔ = Rp 15.555,-

Laba rugi jika semua produk tidak diproses atau dijual pada titik
pisah:

Produk Harga jual titik
pisah

Biaya yang telah
dialokasikan

Laba/rugi

X
Y
Z

Rp 28.000,-
Rp 42.000,-
Rp 24.000,-

Rp 31.111,-
Rp 23.333,-
Rp 15.555,-

Rugi Rp
3.111,-
Untung Rp
18.667,-
Untung
Rp8.445,-

Laba (rugi) Rp 24.001,-

Jika produk X diproses, maka perusahaan akan menambah laba
sebesar Rp 6.000,-
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Laba Rugi jika produk X diproses lebih lanjut:

Produk Harga
jual

Alokasi
biaya

Biaya
proses
lebih
lanjut

Total
biaya

Laba/rugi

X
Y
Z

Rp 50.000,-
Rp 42.000,-
Rp 24.000,-

Rp 31.111,-
Rp 23.333,-
Rp 15.555,-

16.000
-
-

Rp 47.111,-
Rp 23.333,-
Rp 15.555,-

Rp 2.889,- U
Rp 18.667,-
U
Rp8.445,- U

Total
Laba

Rp 30.001

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jika produk X diproduksi
lebih lanjut maka akan menambah keuntugan Rp 6.000,-. Yaitu Rp
30.001 – Rp 24.001 = Rp 6.000,- atau Rp 24.001 + Rp 6.000 = Rp
30.001,-.

6. (Pengambilan Keputusan dalam Produk Bersama)
Dari suatu proses bersama dengan biaya bersama sebasar Rp
160.000,- dihasilkan serangkaian produk A, B, C dan produk D,
dengan kuantitas dihasilkan:
A = 30.000 unit, B = 25.000 unit, C = 20.000 unit dan produk D
= 25.000 umit. Dengan harga jual produk A = 0,35,-, B = 0,4,-, C
= Rp 4,5,-, dan D = Rp 6,- (Harga jual ini merupakan harga pada
titik pisah (split off) atau tanpa proses. Dengan harga pokok
penjualan A = Rp 49.996, B = Rp 40.000,-, C = Rp 30.004 dan D
= Rp 40.000,-
Masalah:

Apakah dengan memproduksi produk A, B, C dan D
akan menghasilkan keuntungan, dan produk manakah yang akan
mengurangi tingkat keuntungan atas produksi produk tersebut?
Pembahasan:

Kuantitas dihasilkan Rasio
Alokasi joint cost
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A = 30.000 unit
ଷ.

ଵ.
= 30% x 160.000 = Rp 48.000,-

B = 25.000 unit
ଶହ.

ଵ.
= 25% x 160.000 = Rp 40.000,-

C = 20.000 unit
ଶ.

ଵ.
= 20% x 160.000 = Rp 32.000,-

D = 25.000 unit
ଶହ.

ଵ.
= 25% x 160.000 = Rp 40.000

100.000 unit 100% Rp 160.000,-

Hasil alokasi tersebut nilai biaya titik pisah atau harga pokok jika
langsung dijual.
Maka laba ruginya sebagai tampak di bawah ini:
Penjualan Harga pokok Laba/Rugi
A = 30.000 x Rp 0,35 = Rp 10.500,- Rp 49.996,- rugi Rp 39.496,-
B = 25.000 x Rp 0,4 = Rp 10.000,- Rp 40.000,- rugi Rp 30.000,-
C = 20.000 x Rp 4,5 = Rp 90.000,- Rp 30.004,- laba Rp 59.996,-
D = 25.000 x Rp 6 = Rp 150.000,-Rp 40.000,- laba Rp 110.000,-

Total Laba Rp 100.500,-

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dengan memproduksi
produk-produk tersebut perusahaan akan memperoleh
keuntungan yaitu sebesar Rp 100.500,-.
Dan dari data di atas dapat diketahui bahwa produk yang akan
mengurangi tingkat keuntungan perusahaan yaitu produk A dan
produk C, karena rugi sebesar Rp 69.496,-

7. (Pengambilan Keputusan dalam Produk Bersama)
Perusahaan “Lesmana” menghasilkan produk A dan produk B.
setiap bulannya perusahaan tersebut memproduksi kedua barang
tersebut dengan jumlah 150.000 unit. Dengan persentase
produksi 45% produk A dan 55% produk C.
Untuk tahu ini perusahaan “Lesmana” memperoleh tawaran dari
pihak kostumer untuk memproduksi produk A 55% dan produk
B 45%.
Pihak perusahaan akan memperimbangkan hal tersebut (tanpa
biaya pendukung lainnya). Dengan berasumsi dari data di bawah
ini:
Produk A
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Harga jual Rp 15,- per unit
Bahan baku langsung Rp 2,-
Tenaga kerja langsung Rp 3,-
Overhead pabrik Rp 4,-

Produk B
Harga jual Rp 17,-
Bahan baku langsung Rp 4,-
Tenaga kerja langsung Rp 4,-
Overhead pabrik Rp 4,-

Pembahasan:
1. Dengan asumsi perusahaan akan memproduksi produk A

45% dan produk B 55%
Keuntungan produk A (A = 45% x 150.000 unit = 67.500
unit)
Harga jual Rp 1.012.500,-
Bahan baku langsung Rp 135.000,-
Tenaga kerja langsung Rp 202.500,-
Overhead pabrik Rp 270.000,-

(Rp 607.500,- )
Keuntungan produk A Rp 405.000,-
Keuntungan produk B (B = 55% x 150.000 unit = 82.500
unit)
Harga jual Rp 1.402.500,-
Bahan baku langsung Rp 330.500,-
Tenaga kerja langsung Rp 330.500,-
Overhead pabrik Rp 330.500,-

Rp 1.322.000,-
Keuntungan produk B Rp 80.500,-
Total keuntungan Rp 485.500,-

2. Dengan asumsi perusahaan akan memproduksi produk A
55% dan produk B 45%
Keuntungan produk A (A = 55% x 150.000 unit = 82.500
unit)
Harga jual Rp 1.237.500,-
Bahan baku langsung Rp 165.000,-
Tenaga kerja langsung Rp 247.500,-
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Overhead pabrik Rp 330.000,-
(Rp 742.500,- )

Keuntungan produk A Rp 495.000,-
Keuntungan produk B (B = 55% x 150.000 unit = 67.500
unit)
Harga jual Rp 1.147.500,-
Bahan baku langsung Rp 270.000,-
Tenaga kerja langsung Rp 270.000,-
Overhead pabrik Rp 270.000,-

(Rp 810.000,- )
Keuntungan produk B Rp 337.500,-
Total keuntungan Rp 832.500,-
Jadi, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan
akan memperoleh lebih banyak keuntungan jika menerima
tawaran dari pihak kostumer yaitu produk 55% dan produk
B 45% dengan tingkat keuntungan dari kedua produk
sebesar Rp 832.500,-.

8. (Pengambilan Keputusan dalam Produk Bersama)
Perusahan “Jayabaya” setiap tahunnya meproduksi produk yang
berbeda.
Tahun ini manajer perusahaan ragu-ragu apakah ingin
meproduksi produk X atau memproduksi produk Y. Perusahaan
mempertimbangkan dengan asumsi sebagai berikut:
Produk X

Total produk 100.000 unit
Harga jual Rp 14,- per unit
Bahan baku langsung Rp 2,-
Tenaga kerja langsung Rp 1,-
Overhead pabrik Rp 4,-

Produk Y
Total produk 50.000 unit
Harga jual Rp 17,-
Bahan baku langsung Rp 2,-
Tenaga kerja langsung Rp 2,-
Overhead pabrik Rp 2,-

Pembahasan:
1. Keuntungan produk X
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Harga jual
Rp 1.400.000,-

Bahan baku langsung Rp 200.000,-
Tenaga kerja langsung Rp 100.000,-
Overhead pabrik Rp 400.000,-

Rp 700.000,-
Keuntungan produk X Rp 700.000,-

2. Keuntungan produk Y
Harga jual Rp 850.000,-
Bahan baku langsung Rp 100.000,-
Tenaga kerja langsung Rp 100.000,-
Overhead pabrik Rp 100.000,-

Rp 300.000,-
Keuntungan produk Y Rp 550.000,-
Jadi, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih
besar ketika memilih memproduksi produk X yaitu dengan
keuntungan sebesar Rp 700.000,-.
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