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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Peneliti Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitty (2013) tentang 

penentuan harga pokok produksi pada PT. Dimembe Nyiur Agripro. 

Didapatkan kesimpulan bahwa sebaiknya perusahaan menggunakan metode 

variable costing dalam menghitung harga pokok produksi, karena dalam 

metode variable costing hanya menghitung biaya berkaitan dalam proses 

produksi. Sedangkan dalam full costing terdapat biaya-biaya tetap seperti 

biaya overhead pabrik tetap yang tidak berubah dengan adanya perubahan 

dalam proses produksi, sehingga hanya biaya variable yang perlu 

dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan. 

Nienik (2013) melakukan penelitian tentang perbandingan harga pokok 

produksi full costing dan variable costing untuk harga jual CV. Pyramid. 

Dalam penentuan harga jual, sebaiknya perusahaan menggunakan metode 

cost plus pricing karena harga jual yang ditetapkan bahwasannya harus dapat 

menutupi biaya penuh yang telah dikeluarkan perusahaan untuk 

menghasilkan produk. 

Pada penelitian Anshar (2014) dengan judul analisis full costing dan 

variable costing dalam perhitungan harga pokok produksi pada usaha 

Moulding Karya Mukti Samarinda, dapat diketahui total harga pokok 

produksi persatuan lebih besar menggunakan metode full costing 

dibandingkan dengan metode variable costing. Dari perhitungan harga pokok 
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produksi yang masih sederhana diharapkan perusahaan menentukan harga 

pokok produksi dengan menambahkan biaya overhead pabrik didalamnya. 

Galuh (2015) menganalisis tentang perhitungan harga pokok produksi 

pada pabrik tahu Sari Langgeng Kutoarjo dengan metode full costing. Dari 

hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

perhitungan antara metode full costing harga pokok produksi yang dihasilkan 

lebih besar dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi dengan 

metode perusahaan. 

Fergiawan (2015) menganalisis tentang perhitungan harga pokok produksi 

dengan metode full costing, sebagai dasar penentuan harga jual pada UKM 

Rengginang Sari Ikan Sumenep. Hasil penelitian didapatkan bahwa masih 

terdapat biaya overhead yang belum dihitung dalam proses produksi. Setelah 

dilakukan perhitungan harga pokok produksi menggunkan metode full 

costing, hasilnya lebih akurat karena dengan biaya yang lebih terperinci, 

harga pokok produksi yang ditetapkan juga akan lebih tepat juga berpengaruh 

terhadap penentuan harga jual dan laba yang dihasilkan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah 

pada obyek penelitian dan sebagai bahan referensi serta perbandingan bagi 

penulisan skripsi bagi penulis. 

 

B. Landasan Teori 

1. Akuntansi Biaya 
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 Setiap hari perusahaan selalu berhadapan dengan biaya yang harus 

dan akan dikeluarkan. Oleh karena itu biaya yang merupakan pengorbanan 

bagi perusahaan yang harus bisa dikendalikan dengan baik, agar semua 

pengeluaran bisa direncanakan dengan efisien. 

Mulyadi (2015;4)  menyatakan akuntansi biaya merupakan akuntansi 

yang membicarakan tentang penentuan kos dari suatu barang yang diproduksi 

oleh perusahaan dalam rangka memenuhi pesanan ataupun mengisi persediaan 

yang akan dijual. Dengan demikian pengertian akuntansi biaya tidak terlepas 

dari dua pengertian yakni akuntansi dan biaya.  

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

dan pelaporan dengan cara-cara tertentu dari transaksi keuangan serta 

penafsirannya. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah Laporan Keuangan 

yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi-Laba, dan Laporan Perubahan 

Modal. Sedangkan pengertian biaya dalam arti luas adalah pengorbanan 

sumber ekonomi, yang diukur dengan isatuan uang, yang telah terjadi atau 

yang mungkin akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian 

pengertian biaya secara luas mengandung unsur yaitu merupakan 

pengorbanan sumber ekonomi dan diukur dengan satuan uang. 

2. Penggolongan Biaya 

a. Biaya Produksi 

Mulyadi (1993;14) menyatakan biaya produksi adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Biaya ini 

dikeluarkan oleh departemen produksi, untuk mengelolah bahan baku 
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menjadi produk jadi di perlukan bahan baku, tenaga kerja dan faktor faktor 

pendukung lain seperti bahan baku penolong, tenaga kerja tidak langsung dan 

masih banyak lagi. Semua ini tidak bisa didapatkan jika perusahaan tidak bisa 

mengeluarkan atau mengorbankan sesuatu (dalam hal ini adalah kas 

perusahaan atau ekuivalennya) untuk mendapatkan semua yang dibutuhkan 

untuk memproduksi produk. Kas perusahaan atau ekuivalennya yang 

dikeluarkan untuk membeli bahan baku dan bahan baku penolong lainnya. 

Biaya produksi dapat di golongkan kedalam tiga kelompok, yaitu: 

1) Biaya Bahan Langsung (direct material) 

 Bahan langsung merupakan bahan yang digunakan untuk 

menghasilkan produk jadi. Bahan langsung sering juga disebut dengan 

bahan baku atau bahan mentah (raw material). Bahan langsung adalah 

bahan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari produk jadi dan dapat 

ditelusuri secara fisik dan mudah ke produk tersebut. Berapa angka yang 

dicatat tergantung pada berapa kos bahan yang bersangkutan. Untuk 

mengetahui harga bahan baku tersebut, perlu diketahui elemen-elemen yang 

membentuk bahan baku tersebut. Unsur-unsur biaya bahan: 

a) Kos bahan yang dibeli 

Menurut prinsip akuntansi yang lazim digunakan, yang membentuk kos 

bahan baku adalah harga faktur ditambah semua biaya yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan bahan baku tersebut, dan menempatkannya dalam 

keadaan siap diolah dikurangi dengan  potongan pembelian. 

b) Kemasan barang (kontainer)  
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c) Biaya angkut pembelian 

Biaya angkut pembelian di dasarkan pada pihak yang menanggung, 

apakah biaya tersebut akan ditanggung oleh pemasok (penjual) sampai ke 

tempat pembeli disebut Free On Board Destination Point, ataupun akan 

ditanggung oleh pembeli sendiri yaitu Free On Board Shipping Point. 

2) Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 Ada tiga jenis biaya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja 

langsung, gaji, dan biaya yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja 

yang umumnya bersifat tunjangan/tambahan. 

 Istilah tenaga kerja langsung digunakan untuk biaya tenaga kerja 

yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan barang yang 

diproduksi. Tenaga kerja langsung biasanya disebut tenaga kerja 

manual (touch manual) karena tenaga kerja langsung melakukan kerja 

tangan atas produk pada saat produksi. Tenaga kerja langsung adalah 

tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi 

produk jadi dan dapat dibebankan secara layak kepada produk tertentu, 

yang sering dikenal dengan upah. Upah dan gaji tentu saja berbeda, 

gaji adalah pembayaran kepada tenaga kerja atau karyawan yang 

didasarkan pada rentang waktu. 

3) Biaya Overhead Pabrik 

 Overhead pabrik mencakup seluruh biaya produksi yang tidak 

termasuk dalam bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead 

pabrik termasuk juga bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, 
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pemeliharaan, perbaikan peralatan produksi, listrik dan penerangan, pajak 

properti, depresiasi, dan asuransi-asuransi fasilitas produksi. 

 Biaya overhead pabrik ditambah dengan biaya tenaga keija disebut 

biaya konversi (conversion cost). Sedangkan gabungan biaya tenaga kerja 

langsung dengan bahan langsung disebut dengan biaya utama (prime cost). 

b. Biaya Non Produksi 

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya 

produksi. Biaya non produksi yang juga sering disebut sebagai biaya 

operasi terdiri dari: 

1) Biaya Pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjual 

produk selesai yang dihasilkan oleh perusahaan hingga ke tangan 

konsumen. Dengan demikian biaya ini terdiri dari biaya gaji bagian 

pemasaran, komisi, biaya promosi, biaya saluran distribusi, dan biaya 

lainnya yang berkaitan dengan penjualan produk selesai. 

2) Biaya Administrasi & Umum, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka mengelola administrasi perusahaan, termasuk gaji direktur, bagian 

akuntansi, penyusutan peralatan kantor, biaya riset dan pengembangan, dan 

lainnya selain biaya produksi dan biaya pemasaran. 

Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang 

dibiayai yaitu berupa produk atau departemen. Dalam hubungan dengan 

sesuau yang dibiayai menurut Mulyadi (2015;14) dalam buku yang 

betjudul “Akuntansi Biaya” biaya dapat dikelompokan menjadi dua 

golongan antara lain : 



11 
 

1) Biaya Langsung (Direct Cost) 

Biaya yang teijadi karena adanya sesuatu yang dibiayai antara lain 

Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku, dan biaya 

tenaga kerja langsung dan Biaya Departemen  

2)  Biaya tidak langsung (Indirect Cost) 

 Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut 

sebagai biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik..  

Penggolongan biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan menurut Mulyadi (1993;16) dalam buku yang berjudul 

“Akuntansi Biaya”  adalah sebagai berikut: 

1) Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding  

dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya variabel adalah 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 

2) Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan  

volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur unsur biaya 

tetap dan biaya variabel. 

3) Biaya semi tetap adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 

volume produk tertentu. 

4) Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran  

volume kegiatan yang tertentu. Contohnya biaya tetap adalah gaji 

direktur. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

penggolongan biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

 Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya, menurut 

Mulyadi (2015;16) biaya dapat di bagi menjadi dua yaitu: 

1) Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Pengeluaran modal biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. 

2) Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang mempunyai manfaat dalam 

periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pengeluaran tersebut ini 

dibebankan sebagai biaya dengan pendapatan yang di peroleh dengan 

pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. 

Jadi biaya dapat digolongkan menjadi empat golongan, sehingga 

biaya dapat dibeda-bedakan. Seperti biaya langsung dan biaya tidak 

langsung untuk penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan 

sesuatu yang dibiyai. Biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya 

administrasi dan umum untuk penggolongan biaya menurut fungsi 

pokoknya dan masih banyak lagi seperti disebutkan di atas. 

3. Pengertian dan Kegunaan Kos  

Dalam pengertian harga dasar pokok tidak terlepas dari pengertian 

harga produksi. Halim (1997; 4) menyatakan sebagai bagian dari harga 

perolehan suatu aktiva yang ditunda pembebanannya di masa yang akan 

datang. Kos adalah nilai pengorbanan barang atau jasa yang di ukur 
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dengan nilai mata uang. Besarnya biaya di ukur dengan berkurangnya 

kekayaan atau timbulnya utang. Dari definisi diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kos produksi adalah jumlah dari bahan baku yang di 

pakai, upah langsung, biaya produksi tak langsung di tambah persediaan 

awal bahan dalam proses di kurangi persediaan barang dalam proses akhir. 

Kegunaan dari kos adalah untuk menghitung dan mengendalikan 

terhadap semua biaya yang telah dikorbankan. Juga bagi manajemen di 

pakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam menentukan harga 

jual untuk memperoleh laba yang diinginkan, dimana kos merupakan suatu 

komponen, tetapi perhitungan kos bukanlah mutlak penentuan harga jual, 

karena harga jual tidak tergantung dari biaya usahanya, tetapi kadang kala 

juga di pengaruhi mekanisme pasar. 

4. Tujuan Kos (Cost) Produksi 

Halim (1997; 11), menyebutkan bahwa tujuan kos produksi adalah: 

a. Untuk tujuan-tujuan pengawasan 

Data biaya yang dihasilkan dari akuntansi biaya merupakan salah 

satu data yang digunakan manajemen dalam membuat perencanaan 

yang dalam hal ini adalah anggaran, seperti berapa rencana produksi, 

berapa pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung dan berapa pula 

biaya overhead pabrik yang akan dikeluarkan. 

b. Membantu dalam penetapan harga jual 

Penentuan suatu harga jual yang menguntungkan dapat dilakukan 

untuk suatu periode yang diinginkan, melalui pengetahuan tentang data 
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biaya dan volume penjualan masa yang lalu. Pada suatu perencanaan, 

pengetahuan tentang data biaya yang akan datang dan perkiraan 

fluktuasi produksi dan penjualan akan mempengaruhi manajemen 

dalam pembuatan strategi harga. 

c. Untuk menghitung laba-rugi periodik 

Penghitungan laba-rugi periodik untuk suatu perusahaan dilakukan 

dengan jelas mempertemukan antara penghasilan dengan biaya-biaya 

yang telah terjadi dalam suatu dasar perhitungan yang sama dan 

konsisten. 

d. Untuk pengendalian biaya 

Yang dimaksud pengendalian biaya dalam hal ini adalah 

pengendalian melalui akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan 

penghasilan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam 

organisasi. 

e. Untuk pengambilan keputusan. 

5. Metode Kos Produksi 

  Untuk mendapatkan perhitungan yang tepat dalam penentuan harga 

pokok produksi, maka perlu menggunakan metode atau sistem yang baik. 

Mulyadi  (2015; 17) menyatakan bahwa, metode penentuan kos produksi 

antara lain : 
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1. Metode perhitungan kos berdasarkan elemen-elemen biaya yang 

mempengaruhi kos. 

Berdasarkan metode ini perhitungan kos produksi di bagi menjadi: 

a. Full costing Method 

Menurut Halim (1997; 19), metode Full costing merupakan 

metode yang memperhitungkan seluruh biaya produksi baik yang 

bersifat tetap maupun variable. Dalam metode ini, biaya produksi 

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

overhead pabrik tetap dan variable. Pendapat lain dikemukakan 

oleh Garrisson dan Noreen (2000: 303), metode full costing costing 

merupakan perhitungan kos dilakukan dengan memperlakukan 

semua biaya produksi sebagai kos tanpa memperhatikan apakah 

biaya tersebut variabel atau tetap. Dari definisi di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa metode full costing dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Biaya bahan baku     xx 

Biaya tenaga kerja langsung   xx 

Biaya overhead pabrik (tetap + variable)  xx + 

Kos produksi     xx 

Maher dan Deakin (1996;337) menyatakan, Financial 

Accounting Standards Board (FASB) dan Internal Revenue Service 

(IRS) tidak mengakui kalkulasi biaya variabel sebagai metode yang 

lazim dalam menilai persediaan untuk laporan eksternal dan tujuan 
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pajak. 1RS mendefinisikan biaya persediaan meliputi bahan 

langsung dan perlengkapan yang dimasukkan atau dikonsumsi 

sehubungan dengan produk tersebut, pengeluaran untuk tenaga 

kerja langsung, dan beban tidak langsung yang diperlukan untuk 

produksi suatu barang tertentu. Beban tidak langsung yang 

diperlukan untuk produksi akan meliputi biaya-biaya pabrikasi 

tetap. Dengan demikian, kelebihan paling nyata dari kalkulasi biaya 

absorpsi penuh adalah bahwa sistem itu sesuai dengan keputusan 

FASB dan hukum pajak. 

Kelebihan biaya absorpsi penuh lainnya adalah bahwa sistem 

tersebut lebih murah untuk dilaksanakan karena tidak memerlukan 

rincian biaya pabrikasi menjadi komponen tetap dan variabel. 

Terdapat beberapa biaya pabrikasi yang dapat secara jelas 

dibedakan menjadi tetap dan variabel, sementara yang lainnya tidak 

dapat. Sebagai contoh  pengawasan, tenaga kerja tidak langsung, 

dan prasarana jarang sekali seluruhnya dianggap sebagai biaya 

tetap atau variabel. Dengan demikian, kalkulasi biaya variabel bisa 

menjadi lebih mahal untuk dilaksanakan. Seperti pilihan sistem 

akuntansi lainnya, biaya dan manfaat dari masing-masing metode 

harus dipilih yang terbaik untuk kondisi tertentu. 

Metode full costing banyak diterapkan oleh perusahaan 

khususnya perusahaan manufaktur guna kepentingan eksternal 

dikarenakan sistem tersebut sesuai dengan keputusan FASB dan 

hukum pajak. Kegiatan pengolahan bahan baku pada perusahaan 
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manufaktur menjadi produk jadi memerlukan 3 kelompok 

pengorbanan sumber ekonomi : 

a. Pengorbanan bahan baku 

b. Pengorbanan jasa tenaga kerja 

c. Pengorbanan jasa fasilitas 

Dalam pendekatan Full costing, berbagai pegorbanan sumber 

ekonomi disajikan dalam laporan laba rugi yang dikelompokkan 

dalam 3 golongan: 

a. Pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan 

judul “Biaya produksi” yang dirinci menjadi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

b. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk jadi 

Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul: “Biaya Pemasaran”. 

c. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi 

dan pemasaran produk . Pengorbanan ini dikelompokkan 

dengan “Biaya administrasi dan umum”. 

 

b. Variable costing Method 

Menurut Halim (1997; 19) metode variabel costing merupakan 

metode yang hanya memperhitungkan kos pabrik variabel saja yang 

dibebankan pada produk yang diproduksi. Kos pabrik variabel 

merupakan satu-satunya biaya yang secara dampak pembahan 

persediaan dari pengukuran laba. Dengan kata lain, kalkulasi biaya 
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variabel cenderung memenuhi model keputusan manajemen secara 

lebih baik dari pada kalkulasi biaya absorpsi penuh.  

Kegunaan penentuan HPP dengan Metode Variable costing 

Wahyuningsih (2009) : 

1) Dalam perencanaan laba jangka pendek 

Untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek, 

manajemen memerlukan informasi biaya yang dipisahkan 

menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan 

volume kegiatan. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak 

berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan, sehingga 

hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh 

manajemen dalam pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, 

metode variable costing yang menghasilkan laporan rugi-laba 

yang menyajikan informasi biaya variabel yang terpisah dari 

informasi biaya tetap dapat memenuhi kebutuhan manajemen 

untuk perencanaan laba jangka pendek. 

2) Dalam pengendalian biaya 

Variable costing menyediakan informasi yang lebih baik 

untuk mengendalikan period costs dibandingkan informasi 

yang dihasilkan oleh full costing. Dalam full costing biaya 

overhead pabrik tetap diperhitungkan dalam tarif biaya 

overhead pabrik dan dibebankan sebagai unsur biaya produksi. 

Committed fixed costs merupakan biaya yang timbul dari 
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pemilikan pabrik, equipment dan organisasi pokok. 

Biaya ini merupakan semua biaya yang tetap dikeluarkan, 

yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjang 

perusahaan. Dalam jangka pendek committed fixed costs tidak 

dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya biaya 

depresiasi, sewa, asuransi, dan gaji karyawan inti. Dengan 

dipisahkannya biaya tetap dalam kelompok tersendiri dalam 

laporan rugi-laba variable costing, manajemen dapat 

memperoleh informasi discretionary fixed costs terpisah dari 

committed fixed costs, sehingga pengendalian biaya tetap 

dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh manajemen. 

3) Dalam pengambilan keputusan 

Variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk 

pembuatan keputusan jangka pendek. Dalam pembuatan 

keputusan jangka pendek yang menyangkut mengenai 

perubahan volume kegiatan. Penentuan harga, perbedaan 

pokok antara full costing dan variable costing adalah terletak 

pada konsep penutupan biaya. Menurut metode full costing, 

harga jual harus dapat menutup total biaya, termasuk biaya 

tetap didalamnya. Di dalam metode variable costing, apabila 

harga jual tersebut telah menghasilkan laba kontribusi guna 

menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang 
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tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. 

Perbedaan pokok antara metode full costing dengan 

variable costing adalah terletak pada klasifikasi pos-pos yang 

disajikan dalam laporan laba rugi tersebut. Laporan laba rugi 

yang disusun dengan metode full costing menitikberatkan pada 

penyajian elemen-elemen biaya menurut hubungan biaya 

dengan fungsi-fungsi pokok yang ada dalam perusahaan. 

Sedangkan metode variable costing lebih menitikberatkan 

pada penyajian biaya sesuai dengan perilakunya dalam 

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

 


