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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu tentang analisis perhitungan harga pokok 

produksi pada UKM telah dilakukan dan menunjukkan bahwa sebagian besar 

UKM belum menerapkan perhitungan harga pokok produksi sesuai dengan teori 

yang ada. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samsul (2013) tentang 

Perbandingan Harga Pokok Produksi Full Costing dan Variable Costinguntuk 

Harga Jual CV. Pyramid menyimpulkan bahwa perusahaan tidak 

menggolongkan biaya dengan cermat sesuai jenisnya, dan metode full costing 

memiliki angka nominal jauh lebih tinggi dalam perhitungan harga pokok 

produksi dari pada metode variable costing, karena disebabkan dalam 

perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing memasukkan semua 

akun biaya baik yang berjenis variabel maupun tetap. 

Hasil penelitian Kusmanto dkk (2015) tentang Penentuan Harga Pokok 

Produksi Kerupuk Lebar Barokah dengan Metode Full Costing yaitu penentuan 

biaya produksi pada pembuatan kerupuk perbungkus lebih besar menggunakan 

metode full costing dari pada menggunakan metode sederhana perusahaan 

karena metode full costing memuat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik. 

Hasil penelitian Djumali dkk (2014) tentang Perhitungan Harga Pokok 

Produksi Menggunakan Metode Variable Costing dalam Proses Penentuan 
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Harga Jual pada PT. Sari Malalugis Bitung yaitu disimpulkan bahwa 

perhitungan HPP perusahaan dengan metode harga pokok proses dengan 

pendekatan variable costing, tujuannya untuk memberikan perbandingan yang 

tepat dalam menentukan keputusan produksi yang efektif dalam waktu yang 

relatif singkat. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Biaya 

Biaya merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam proses 

produksi, biaya dapat diartikan sebagai berikut : 

Menurut Widilestariningtyas O. et all (2013:2) biaya sebagai nilai tukar, 

pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Sedangkan menurut 

pendapat Hansen dan Mowen (2012:47) menjelaskan biaya sebagai kas atau 

nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa datang. Selain itu menurut 

Bustami dan Nurela (2013:3) menjelaskan biaya yang belum habis masa 

pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan ke dalam neraca. 

Dari beberapa pernyataan tersebut maka biaya merupakan pengorbanan 

dalam menghasilkan barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu baik 

saat ini maupun dimasa yang akan datang.  

2. Klasifikasi Biaya 

Menurut Garisson, et all (2008:50) terminologi biaya dalam akuntansi 

manajemen digunakan dalam berbagai cara karena terdapat berbagai banyak 
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jenis biaya dan biaya-biaya ini diklasifikasikan secara berbeda sesuai dengan 

kebutuhan manajemen. 

a. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang 

dan penyediaan barang. Biaya non produksi adalah biaya yang berkaitan 

dengan fungsi desain, pengembangan pemasaran, distribusi, layanan 

pelanggan dan administrasi umum (Hansen dan Mowen, 2012:56) 

Terdapat 3 elemen biaya yang sering digunakan dalam 

menggambarkan biaya produksi, yaitu: 

1) Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian besar 

produk jadi, bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur 

dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau hasil pengolahan 

sendiri. (Yuningsih 2003:29) 

2) Biaya tenaga kerja langsung (Direct Labor Costs) 

Tenaga kerja langsung digunakan untuk biaya tenaga kerja yang 

dapat ditelusuri ke produk jadi dengan mudah. Disebut juga dengan 

istilah touch labor karena tenaga kerja langsung melakukan kerja 

tangan atas produk pada saaat produksi secara langsung. Contoh: 

upah koki dalam pembuatan kue, upah tukang serut dan potong kayu 

dalam pembuatan meubel, tukang jahit, bordir dalam pembuatan 

pakaian. (Garisson, et all. 2008) 

 

3) Biaya Overhead Pabrik 
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Biaya overhead merupakan seluruh biaya manufaktur yang terkait 

dengan objek biaya (barang dalam proses kemudian barang jadi), 

namun tidak dapat dilacak ke objek biaya secara ekonomis. Yang 

termasuk biaya kategori ini antara lain bahan tidak langsung, tenaga 

kerja tidak langsung, pemeliharaan dan perbaikan peralatan 

produksi, listrik, penerangan, pajak properti, penyusutan, serta 

asuransi fasilitas-fasillitas produksi. (Garisson, et all. 2008) 

b. Biaya non produksi dibagi menjadi dua (Garisson, et all. 2008:52) 

1) Biaya pemasaran atau penjualan 

Biaya ini meliputi semua biaya yang diperlukan untuk menangani 

pesanan konsumen dan memperoleh produk jasa untuk disampaikan 

kepada konsumen. Biaya tersebut disebut pemerolehan pesanan 

(order-getting) dan pemenuhan pesanan (order-filling). Biaya 

pemasaran meliputi pengiklanan, pengiriman, perjalanan dalam 

rangka penjualan, komisi penjualan, gaji untuk bagian penjualan, 

dan biaya penyimpanan produk jadi. 

2) Biaya administrasi 

Biaya administrasi meliputi pengeluaran eksekutif, organisasi, dan 

klerikal yang berkaitan dengan manajemen umum organisasi. 

Contoh dari biaya administrasi adalah gaji eksekutif, akuntan umum, 

kesekretariatan, humas, dan biaya sejenis yang terikat dengan 

administrasi umum organisasi secara keseluruhan. 

c. Biaya dalam hubungan dengan volume produksi 
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Menurut Bustami dan Nurlela (2013:15) Biaya dalam hubungan dengan 

volume biaya atau perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi elemen: 

1) Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan 

perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi seraca per 

unit tetap. Contoh: perlengkapan, bahan bakar, perlatan kecil, 

kerusakan bahan, dan upah lembur. 

2) Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam 

rentang tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contoh: pajak 

properti, gaji supervisor, asuransi properti dan kewajiban, gaji 

satpam dan pegawai kebersihan. 

3) Biaya Semi 

Biaya semi adalah biaya didalamnya mengandung unsur tetap dan 

mengandung unsur variabel. Biaya semi ini dapat dikelompokkan 

dalam dua elemen biaya yaitu: 

a) Biaya Semi Variabel 

Biaya semi variabel biaya yang didalamnya mengandung unsur 

tetap dan memperlihatkan karakter tetap dan variabel. Contoh: 

biaya listrik, telepon dan air, bensin, perlengkapan, pajak 

penghasilan. 

b) Biaya Semi Tetap 
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Biaya semi tetap adalah biaya yang berubah dan volume secara 

bertahap. Contoh: gaji penyelia 

d. Biaya dalam Hubungan dengan Departemen Produksi 

Menurut Bustami dan Nurlela (2013:14) perusahaan pabrik dapat 

dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama seperti: 

departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja yang dapat 

digunakan dalam mengelompokkan biaya menjadi biaya langsung 

departemen dan biaya tidak langsung departemen. 

1) Biaya Langsung Departemen 

Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara 

langsung ke departemen bersangkutan. Contoh: gaji mandor pabrik 

yang digunakan oleh departemen bersangkutan merupakan biaya 

langsung bagi departemen. 

2) Biaya Tidak Langsung Departemen 

Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat 

ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contoh: 

biaya penyusutan dan biaya asuransi merupakan biaya yang 

manfaatnya digunakan secara bersama oleh masing-masing 

departemen, oleh karena itu biaya tersebut merupakan biaya yang 

tidak langsung departemen. 
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e. Biaya dalam Hubungan dengan Periode Waktu 

Menurut Bustami dan Nurlela (2013:15) dalam hubugnan dengan periode 

waktu biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya pengeluaran modal dan 

biaya pengeluaran pendapatan. 

1) Biaya Pengeluaran Modal 

Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

memberikan manfaat di masa depandan dalam jangka waktu yang 

panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contoh: pembelian mesin dan 

peralatan. 

2) Biaya Pengeluaran Pendapatan 

Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan 

manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. 

Contoh: mesin atau peralatan yang dibeli apabila dikonsumsi akan 

kehilangan kegunaan dan akan menimbulkan penyusutan. 

Penyusutan ini disebut sebagai pengeluaran pendapatan yang akan 

dilaporkan sebagai beban. 

f. Biaya dalam Hubungan dengan Pengambilan Keputusan 

Menurut Bustami dan Nurlela (2013:15) biaya dalam rangka 

pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi biaya relevan dan 

biaya tidak relevan. 

1) Biaya Relevan 

Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam 

beberapa alternatif yang berbeda. Biaya relevan terdiri dari: 
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a) Biaya Diferensial 

Biaya diferensial adalah selisih biaya atau biaya yang berbeda 

dalam beberapa alternatif pilihan. 

b) Biaya Kesempatan 

Biaya kesempatan adalah kesempatan yang dikorbankan dalam 

memilih suatu alternatif 

c) Biaya Tersamar 

Biaya tersamar adalah biaya yang tidak kelihatan dalam catatan 

akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

Contoh: biaya bunga 

d) Biaya Nyata 

Biaya nyata adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat 

memilih suatu alternatif. Contoh: biaya yang dikeluarkan akibat 

memilih jika menerima pesanan dari luar. 

e) Biaya yang Dapat Dilacak 

Biaya yang dapat dilacak adalah biaya yang dapat dilacak ke 

produk selesai. Contoh: biaya bahan baku langsung dan biaya 

tenaga kerja langsung. 

2) Biaya tidak Revelan 

Biaya tidak revelan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak 

mempengaruhi keputusan apapun. Biaya tidak relevan dapat 

dikelompokkan menjadi elemen: 
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a) Biaya Masa Lalu 

Biaya masa lalu atau biaya histori adalah biaya yang sudah 

dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. 

Contoh: pembelian mesin. 

b) Biaya Terbenam 

Biaya terbenam adalah biaya yang tidak kembali 

1. Pembebanan Biaya 

Pembebanan biaya atau alokasi overhead merupakan proses pembebanan 

biaya overhead untuk pesanan yang sesuai. Alokasi diperlukan karena biaya 

overhead tidak dapat ditelusuri ke pesanan individual.  

Daljono (2004:41) membebankan biaya overhead pabrik ke harga pokok 

produksi dilakukan dengan cara: 

a. Actual Costing 

Pembebanan biaya overhead menurut actual costing  yaitu 

membebankan seluruh biaya overhead yang terjadi pada satu periode, 

keseluruh produk yang diproduksi pada periode tersebut biaya overhead 

yang dibebankan ke produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi. 

Penggunaan actual costing pada metode harga pokok pesanan 

mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan tidak semua biaya overhead 

dapat diketahui dan diperhitungkan. 

b. Normal Costing 

Pembebanan biaya overhead menurutnormal costing yaitu 

membebankan biaya overhead yang ditentukan dengan cara taksiran, 
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yaitu dengan membuat tarif yang ditentukan dimuka. Penentuan besarnya 

tarif dilakukan dengan memperhitungkan taksiran biaya overhead untuk 

satu periode dibagi dengan taksiran atau target produksi untuk periode 

tersebut. 

c. Standar Costing 

Menurut Dunia dan Abdullah (2012:338) biaya standar merupakan suatu 

benchmark atau tingkat pengukur yang dipilih secara hati-hati untuk 

melakukan penilaian atas suatu kinerja. Artinya bahwa untuk 

menentukan besaran biaya standar bukanlah sesuatu yang dengan mudah 

ditentukan oleh manajemen, manajemen harus menentukan biaya standar 

tersebut dengan mempertimbangkan tingkat efesiensi operasional yang 

dapat dicapai, kondisi internal dan eksternal perusahaan, maupun faktor 

lainnya.  

2. Harga Pokok Produksi  

Menurut Horngren dkk (2008:45) menjelaskan harga pokok produksi 

(cost of goods manufactured) adalah biaya barang yang dibeli untuk dirposes 

sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. 

Sedangkan menurut Carter (2011:40) menyatakan harga pokok produksi 

terdiri dari tiga elemen biaya yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja 

langsung dan overhead pabrik. Menurut mulyadi (2009:22) menyatakan 

istilah harga pokok juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber 

ekonomi dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. 
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Harga pokok produksi merupakan elemen penting untuk menilai 

keberhasilan (performance) dari perusahaan dagang maupun manufaktur. 

Harga pokok produksi mempunyai kaitan erat dengan indikator-indikator 

tentang sukses perusahaan, seperti misalnya: laba kotor penjualan dan laba 

bersih. Tergantung pada rasio antara harga jual dan harga produknya, serta 

perubahan pada harga. Pokok produk yang relatif kecil bisa jadi berdampak 

signifikan pada indikator keberhasilan. 

Perhitungan harga pokok sangatlah penting bagi perusahaan, mengingat 

fungsinya sebagai penyedia informasi untuk pihak manajemen dalam 

pengambilan keputusan-keputusan dalam perusahaan terutama dalam 

menentukan harga jual untuk memperoleh laba yang diharapkan. 

Unsur-unsur harga pokok produksi yang dimaksud dalam hal ini adalah 

unsur-unsur harga produksi yang ada hubungannya dengan harga pokok 

produksi. Menurut Mulyadi (2010:14) biaya produksi merupakan biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi siap 

dijual. 

Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi dibagi 

menjadi: 

a. Biaya Bahan Baku 

Bahan baku adalah bahan yang merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada 

produk selesai. (Sodikin dan Bogat Agus Riyono 2012). 
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b. Biaya Tenaga Kerja 

Menurut Sodikin dan Bogat (2012:280) biaya tenaga kerja langsung 

adalah tenaga yang memiliki kinerja langsung terhadap proses 

pengolahan barang, baik dengan menggunakan kemampuan fisiknya 

maupun dengan bantuan mesin-mesin. Tenaga kerja langsung 

memperoleh kontraprestasi yang disebut upah dan dikategorikan sebagai 

upah tenaga kerja langsung. Jadi upah tenaga kerja langsung adalah 

semua kontraprestasi yang diberikan kepada tenaga kerja langsung. 

c. Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Sodikin dan Bogat (2012:280) overhead pabrik merupakan 

komponen harga produksi yang timbul dalam proses pengolahan yang 

tidak dapat digolongkan dalam bahan baku dan tenaga kerja langsung. 

3. Full Costing dan Variable Costing 

Metode Full Costing  dan  Variable Costing adalah termasuk metode 

penentuan harga pokok produksi secara konvensional. Namun, keduanya 

memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Metode penentuan kos produk 

adalah cara mempertimbangkan unsur-unsur biaya dalam kos produksi. 

a. Full Costing  

Sugiri dan Sulastiningsih (2004:46) berpendapat bahwa full 

Costing atau absorption costing produk meliputi seluruh komponen kos 

untuk membuat produk. Dimana kos produk meliputi kos bahan baku, 

kos tenaga kerja langsung, dan kos overhead baik variabel maupun tetap. 
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Metode Full Costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi 

sebagai berikut: 

Biaya Bahan Baku   Rp.15.000.000 

Biaya Tenaga Kerja  Rp.10.000.000 

Biaya Overhead Pabrik Variabel Rp.  5.000.000 

Biaya Overhead Pabrik Tetap Rp.  3.000.000 

Harga Pokok Produksi             Rp.33.000.000 

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 pajak. IRS 

mendefinisikan biaya persediaan meliputi bahan langsungdan 

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 
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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 manufaktur menjadi produk 

jadi memerlukan 3 kelompok pengorbanan sumber ekonomi : 

1) Pengorbanan bahan baku 

2) Pengorbanan jasa tenaga kerja 

3) Pengorbanan jasa fasilitas 

Mulyadi (2010:21) menyatakan bahwa dalam pendekatan Full 

Costing, berbagai pengorbanan sumber ekonomi ini disajikan dalam 

laporan laba-rugi yang dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu: 

1) Pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi, yang dikelompokkan dengan judul biaya produksi. 

2) Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk 

jadi, yang dikelompokkan dengan judul biaya pemasaran. 
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3) Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan 

pemasaran produk, yang kemudian dikelompokkan dengan judul 

biaya administrasi dan umum. 

b. Variable Costing 

Menurut Mulyadi (2005:18) Variable Costing adalah metode 

penentuan kos yang hanya menghitungkan biaya produksi yang 

berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. 

Menurut Garisson dan Noreen (2000:256) Variable Costing hanya 

menggunakan biaya produksi yang berubah-ubah sesuai dengan output 

yang diperlakukan sebagai harga pokok. Pada umumnya terdiri dari 

bahan langsung, tenaga kerja langsung dan overhead variabel. Biaya 

overhead pabrik tetap tidak diperlukan sebagai unsur harga pokok tetapi 

sebagai biaya periodik seperti beban administrasi dan penjualan 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable costing merupakan 

metode penentuan harga pokok produksi yang hanya menghitung biaya 

yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksinya. 

Metode variable costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi 

sebagai berikut: 

 

Biaya Bahan Baku   Rp. 15.000.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp. 10.000.000 

Biaya Overhead Pabrik Variabel Rp.  5.000.000 
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Harga Pokok Produksi Rp. 30.000.000 

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 laba-rugi 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 

costsmerupakan biaya yang timbul dari pemilikan pabrik, equipment 

dan organisasi pokok. 

Biaya ini merupakan semua biaya yang tetap dikeluarkan, yang 
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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 laba-rugivariable 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 tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. 

c. Perbandingan Metode Full Costing dan Variable Costing 

Metode Full Costing dan Variable Costing merupakan metode 

perhitungan biaya karena berkaitan dengan cara menentukan biaya 
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produk. Perbedaan yang pokok antara keduanya sebetulnya terletak pada 

perlakuan biaya tetap produksi. Perbedaan antara full costing dan 

variable costing dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 Perbandingan Full Costing dan Variable Costing 

Full Costing Variable Costing 

Metode Full Costing memasukkan 

semua unsur biaya produksi baik 

tetap maupun variabel dalam 

perhitungannya, sehingga 

memudahkan dalam prosess 

perhitungannya. 

Metode Variable Costing hanya 

memasukkan unsur biaya variabel 

dalam perhitungannya dan biaya 

tetap dilakukan sebagai beban 

periodik.  

Pendekatan Full Costing 

menghasilkan laporan laba rugi 

dimana biaya-biaya diorganisir dan 

disajikan berdasarkan fungsi-fungsi 

produksi, administrasi dan 

penjualan. Laporan laba rugi yang 

dihasilkan dari pendekatan ini 

banyak digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak luar perusahaan. 

Oleh karena itu, sistematikanya 

harus disesuaikan dengan prinsip 

yang berlaku umum. Dengan 

Pendekatan Variable Costing  

menghasilkan laporan laba rugi 

yang mengelompokkan biaya, 

dimana biaya-biaya dipisah 

berdasarkan fungsi-fungsi 

produksi, administrasi dan 

penjualan. Laporan laba rugi 

dihasilkan dari metode ini hanya 

digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak internal 

perusahaan. 
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demikian para pemakainya dapat 

membuat berbagai analisis sesuai 

kebutuhannya berdasarkan informasi 

standar. 

4. Akumulasi Biaya Produksi 

Menurut Siregar, dkk (2015:79) tujuan akumulasi biaya adalah 

menghasilkan informasi biaya total dan per unit produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Biaya total adalah jumlah biaya yang diakumulasi ke dalam 

objek biaya dalam periode tertentu. Sedangkan biaya per unit adalah biaya 

total dibagi dengan jumlah unit. Informasi tersebut berguna untuk 

menentukan biaya persediaan dalam laporan keuangan dan untuk pembuatan 

keputusan manajemen, misalnya untuk menentukan harga jual produk.  

Agar keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut tidak salah 

maka sistem akumulasi biaya yang diterapkan oleh perusahaan harus dapat 

menghasilkan informasi biaya produksi yang akurat. Untuk menerapkan 

sebuah sistem akumulasi biaya, disamping faktor keakuratan, manajemen 

juga harus mempertimbangkan biaya pengoperasian sistem tersebut. Sistem 

akumulasi biaya yang baik adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi 

biaya yang akurat dan dapat dioperasikan dengan biaya rendah. 

Ada dua metode untuk mengakumulasikan biaya produksi dalam 

perusahaan, yaitu dengan penentuan biaya pesanan dan penentuan biaya 

proses. 

a. Penentuan Biaya Pesanan 
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Menurut Siregar, dkk (2015:38) dalam metode ini, biaya 

diakumulasi perpesanan. Metode biaya pesanan biasanya cocok 

digunakan bila produk yang dibuat dalam suatu departemen atau pusat 

biaya sifatnya  heterogen dan perusahaan dapat mengidentifikasi 

hubungan antar biaya dan produk. Contoh perusahaan yang berproduksi 

berdasarkan pesanan  adalah perusahaan percetakan, perusahaan 

kontraktor dalam perusahaan mebel. Dalam bidang jasa contohnya 

adalah jasa arsitek, dokter, dan kantor akuntan publik. 

b. Penentuan Biaya Proses 

Biaya proses adalah penentuan biaya dengan cara mengumpulkan 

biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen, 

(Siregar 2015:38). Metode ini tepat digunakan perusahaan yang bekerja 

berdasarkan proses. Perusahaan yang bekerja berdasarkan proses 

meliputi perusahaan yang produknya bersifat homogen, atau perusahaan 

yang produknya tidak perlu dibedakan berdasarkan unitnya. Contoh 

dalam perusahaan jasa yaitu perusahaan penerbangan atau perusahaan 

kereta api untuk menentukan biaya per penumpang per kilometer. 


