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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

B.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014) Penelitian ini dilaksanakan 

di UKM Bakpia Pathok 29. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder dengan melakukan survey dan wawancara ke lokasi untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa harga pokok produksi dengan metode full costing lebih tinggi dari pada 

perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan UKM Bakpia Pathok dan laba 

yang dihasilkan metode full costing lebih rendah daripada laba yang dihasilkan oleh 

metode UKM Bakpia Pathok 29. Hal tersebut disebabkan karena UKM Bakpia 

Pathok 29 tidak memasukkan biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan peralatan 

untuk proses produksi dan biaya non produksi seperti biaya penyusutan kendaraan, 

biaya perawatan kendaraan, biaya bahan bakar dan penyusutan bangunan pada 

perhitungan harga pokok produksi. 

Nienik H Samsul (2013) Penelitian ini dilaksanakan pada usaha industri 

bahan bangunan, perusahaan ini menghasilkan produk berupa paving, genteng, 

kanstein, hollow brick, dan juga bois beton “CV.Pyramid” Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang perusahaan yang berupa visi 

dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan. Sedangkan data kuantitatif 

dalam penelitian ini berupa data-data informasi biaya-biaya dalam memproduksi 
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produk jadi yang siap dijual. Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu, 

melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkepentingan sesuai data 

dan informasi yang diperlukan. Dokumentasi yaitu penulis melihat laporan data 

produksi yang telah dibuat oleh bagian adminstrasi perkantoran perushaan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan Perbandingan metode full costing dan variable 

costing dalam perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan untuk penentuan 

harga jual menunjukkan metode full costing memiliki angka nominal jauh lebih 

tinggi dalam perhitungan harga pokok produksi daripada metode variable costing, 

karena disebabkan dalam perhitungan harga pokok produksi pada metode full 

costing memasukkan semua akun biaya baik yang berjenis variabel maupun tetap. 

Safitri, dkk (2014) Penelitian ini dilaksanakan pada usaha pabrik tahu 

“Murah Sari 57”. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan 

dengan melakukan Tanya jawab pada pihak yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas. Hasil perhitungan Harga Pokok Produksi dengan perhitungan metode full 

costing lebih besar dari perhitungan metode Harga Pokok Produksi perusahaan. 

Perbedaan tersebut terjadi disebabkan karena pembebanan biaya overhead pabrik 

yang dihitung menggunakan metode full costing lebih teliti dan terperinci.  

 Djumali Indro, dkk (2014) Penelitian dilakukan pada PT. Sari Malalugis 

Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa  PT. Sari Malalubis Bitung menerapkan metode full costing 

dalam penentuan harga pokok produksinya untuk ikan asap memeroleh hasil yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan metode variable costing yang digunakan oleh 

peneliti. Perbedaan utama antara metode perhitungan full costing yang digunakan 



9 
 

 
 

perusahaan dengan metode variable costing terletak pada perlakuan biaya overhead 

pabrik. 

Salindeho (2015) Penelitian dilakukan disebuah usaha kecil, dimana dalam 

penelitian ini dianalisis pentuan (HPP) pada UD The sweetest cookie. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa UD The 

sweetest cookie menetapkan metode full costing dalam penetuan (HPP). 

Menggunakan variabel costing di peroleh (HPP) yang lebih rendah dibandingkan 

dengan metode full costing. Perbedaan utama antara metode full costing yang 

digunakan perusahaan dengan metode variabel costing terletak pada perlakuan 

biaya overhead pabrik. Perusahaan hanya mempertimbangkan biaya overhead 

pabrik tetap yang dijadikan sebagai penentuan harga pokok produksi.  

B.2 Landasan Teori 

B.2.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

Mulyadi (2010:7) Definisi akuntansi biaya adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk 

atau jasa, dengan cara–cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Bustami, Bastian 

dan Nurlela (2010) mendefinisikan akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang 

mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur dan melaporkan tentang 

informasi biaya yang digunakan. Prawironegoro dan Purwanti (2009:19) 

menyatakan bahwa biaya adalah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk 

memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh 

manfaat atau keuntungan dimasa mendatang. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya adalah 

proses pencatatan, penggolongan, mengukur, dan melaporkan yang dalam 

penyajiannya harus didukung atau dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen 

yang dipakai dalam mengorbankan suatu sumber ekonomi yang menjadi pengurang 

suatu aktiva untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. 

B.2.2 Pengertian Kos (cost) dan Biaya (expense) Beserta Hubungannya 

Baldric dkk (2013)Definisi kos (cost) adalah pengorbanan sumber ekonomi 

untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang 

atau masa yang akan datang, kos diukur dalam satuan mata uang. Sedangkan biaya 

(expense) adalah kos barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh 

pendapatan. 

  Suwardjono (2014) Hubungan kos dan biaya Memang biaya selalu dapat 

disebut dengan kos karena kos melekat didalamnya. Akan tetapi, kos tidak selalu 

dapat disebut dengan biaya karena kos juga dapat merepresentasikan aset. 

B.2.3 Klasifikasi biaya 

Pengambilan keputusan seorang manajer  harus mempunyai informasi yang 

sesuai apa yang dibutuhkan untuk keputusan yang diambil nantinya. Informasi yang 

berbeda bisa mengakibatkan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, biaya harus diklsifikasikan agar meberikan informasi 

yang sesuai engan apa yang dibutuhkan manajerial. Saudi Arief  (2013:25) 

menyatakan bahwa biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan pada hal-hal berikut: 
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a) Hubungan Biaya Dengan Produksi 

Biaya erat hubungannya dengan produk yang dihasikan oleh perusahan. 

Biaya yang terjadi biasanya dapat diketahui dengan ditelusuri ke suatu produk tetapi 

ada biaya yang tidak melekat dalam suatu produk tersebut. Berdasarkan hubungan 

dengan produk, biaya dapat digolongkan menjadi biaya langsung (direct cost) dan 

biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung merupakan biaya yang dapat 

ditelusuri langsung ke dalam produk. Misalkan perusahaan pembuat ban, bahan 

baku yang digunakan adalah karet. Sehingga biaya karet dapat diketahui jumlah 

biaya yang dibutuhkan dalam membuat satu unit ban tersebut. Dan sebaliknya pada 

biaya tidak tidak langsung. Misalkan perusahaan ban, dalam mencatat biaya sewa 

peralatan pabrik selama satu tahun. Biaya sewa peralatan pabrik sulit untuk 

dihubungkan dengan banyaknya ban yang diproduksi. 

b) Hubungan Biaya Dengan Volume Kegiatan 

Keberhasilan suatu bisnis dilihat dari bagaimana manajemen dapat  

merencanakan dan mengendalikan biaya, seberapa besar pemahaman manajemen 

atas hubungan antara biaya dengan aktivitas yang terjadi. Apabilas suatu 

perusahaan melakukan suatu aktivitas bisnis maka disitulah timbul biaya yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan. Dampak suatu aktivitas bisnis atas biaya pada 

umumnya akan menghasilkan klasifikasi sebagai pengeluaran biaya yang biasanya 

dikategorikan sebagai biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Seperti 

yang diutarakan Saudi Arief  (2013:27) Volume kegiatan perusahaan dapat 

berubah-ubah disesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan perusahaan. 
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Perubahan volume produksi dapat memperngaruhi biaya yang terjadi. Berdasarkan 

berhubungan dengan kegiatan biaya diklasifikasi menjadi: 

1. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berpengaruh oleh 

volumekegiatan dalam kisaran volume tertentu. Contohnya seperti biaya sewa 

bangunan kantor atau pabrik. Misalkan jumlah biaya sewa yang dibayarkan oleh 

perusahaan pertahun tetapi jumlah biaya tersebut tidak berubah walaupun ada atau 

tidaknya dan menikat atau menurunya produksi. Jadi biaya ini bersifat konstan 

(tetap) yang secara total tetap tidak berubah meskipun aktivitas bisnis meningkat 

atau menurun. 

2. Biaya Variabel (variable cost) 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya totalnya berubah proporsional 

dengan perubahan volume kegiatan atau produksi tetapi jumlah per unitnya tidak 

berubah. Karena terpengaruh oleh volume kegiatan, biaya variabel akan menjadi 

nol bila volume kegiatan juga nol. Biaya bahan baju merupakan biaya variabel. 

Contoh lain yang dipengaruhi volume kegiatan misalnya biaya upah tenaga kerja 

langsung dan upah lembur. 

3. Biaya Semi Variabel/Campuran (mixed cost) 

Biaya ini merupakan biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume 

kegiatan perusahaan tetepi tidak secara proposional. Bila tidak ada kegiatan atau 

volume kegiatan nol maka biaya campuran tidak akan nol, tetapi bila volume 

kegiatan bertambah banyak, biaya campuran akan bertambah banyak. Contohnya 
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seperti biaya listrik. Jadi yang dimaksud biaya campuran adalah biaya yang slalu 

digunakan meskipun tidak ada aktivitas produksi dan akan bertambah jika ada 

penambahan aktivitas produksi seperti yang dicontohkan diatas bahwa tanpa 

adanya kegiatan atau ativitas produksi listrik tetap dibutuhkan oleh perusahaan 

sebagai penerangan. Biaya-biaya yang termasuk dalam kategori campuran perlu 

dipisahkan untuk menunjang kebutuhan informasi bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan. Menurut Hanen dan Mowen (2006:98) ada tiga metode 

pemisahan biaya untuk memisahkan biaya ke dalam komponen-komponen tetap 

dan variabel: 

a. Metode tinggi rendah 

Merupakan suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus 

dengan terlebih dahulu memilih dua titik (tinggi-rendah) yang akan digunakan 

untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan 

sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Sedangkan titik rendah 

sebagai titik dengan tingkat output yang paling rendah. 

Persamaan untuk penetuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah: 

Biaya variabel per unit = 
𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
 

Biaya variabel per unit = 
(𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ)

(𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ)
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b. Metode Scatterplot 

Suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam 

suatu grafik. Pertama yang dilakukan dengan menggunakan metode ini dengan 

memplot titik-titik data sehingga hubungan antara penyetelan dan tingkat aktivitas 

dapat dilihat. Plot inilah yang dinamakan dengan grafik scartter dengan tujuan yang 

salah satunya untuk melihat apakah asumsi hubungan linier wajar atau tidak. Grafik 

scatter dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hubungan antara biaya 

dan penggunaan aktivitas  

c. Metode kuadrat terkecil (least squares) 

Metode ini disebut juga dengan analisis regresi, menentukan secara 

matematis garis yang paling sesuai, atau garis regresi linier, melalui sekelompok 

titik. Garis regresi meminimiasasi jumlah kuadrat deviasi dari setiap titik aktual 

yang diplot dari titik diatas atau dibawah regresi.  

y = a + bx 

b = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2  

a = 
∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥

𝑛
 

Keterangan :  

y : Variabel tidak bebas (biaya)  

x : Variabel bebas (volume kegiatan)  
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a : Unsur biaya tetap  

b : Unsur biaya variabel 

(Abdul Halim dan Bambang Supomo:2005) 

c) Berdasarkan Elemen Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengubah bahan baku 

menjadi barang jadi. Carter, W.K. dan Usry, M.F. (2006:11) Dalam dunia 

manufaktur total biaya operasi terdiri dari elmen – elemen seperti:Bahan baku 

lansung. 

1. Bahan Baku 

Semua bahan baku yang berbentuk integral dari produk jadi dan 

dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Kemudahan 

penelusuran bahan baku ke produk jadi merupakan pertimbangan utama dalam 

mengklsifikasikan biaya sebagai bahan baku langsung. Contoh dari bahan baku 

langsung adalah kayu yang digunakan untuk membuat kursi dan minyak mentah 

yang digunakan untuk membuat bensin. 

2. Tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi 

produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Menurut Cecily, 

Michael (2011:50) Tenaga kerja langsung dapat juga dianggap sebagai pekerjaan 

yang secara langsung menambah nilai produk akhir. Misalnya tukang las pada lini 

produksi toyota, koki yang menyiapkan makanan pada restoran domestik, dan ahli 
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kesehatan pada klinik gigi menggambarkan pegawai tenaga kerja langsung. Biaya 

tenaga kerja langsung terdiri dari upah atau gaji yang dibayarkan untuk pegawai 

tenaga kerja langsung. Upah dan gaji tersebut harus dengan jelas dapat dilacak 

keproduk atau jasa. 

3. Overhead pabrik 

Juga disebut overhead manufaktur, beban manufaktur, atau beban pabrik 

yang terdiri dari semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke 

output tertentu. Biaya ini biasanya memasukkan biaya bahan baku tidak langsung 

dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Bahan baku tidak langsung merupakan 

bahan baku yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk tetapi tidak 

diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung karena bahan baku tersebut tidak 

manjadi bagian dari produk. Contohnya adalah amplas yang buat memperhalus 

kayu. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak dapat 

ditelusiri langsung ke kontruksi atau komposisi dari produk jadi. Tenaga kerja tidak 

langsung termasuk gaji pengawas, pegawai pabrik, pembantu umum, pekerja 

bagian pemeliharaan, dan biasanya pekerja bagian gudang.  

Cecily, Michael (2011:52) Biaya overhead dapat menjadi variabel atau tetap 

berdasarkan bagaimana mereka berperilaku dalam merespon perubahan dalam 

jumlah produksi atau pengukuran aktivitas lainnya. Biaya overhead meliputi bahan 

baku tidak langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung yang telah dibayarkan 

berdasarkan jumlah jam kerja (seperti upah untuk operator,pengurus bahan baku, 

dan pekerja lainnya yang membantu proses produksi, perakitan, dan jasa), pelumas 
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yang digunakan untuk pemeliharaan mesin hal ini merupakan biaya variabel dari 

pabrik. Biaya overhead tetap meliputi biaya seperti penyusutan garis lurus pada aset 

pabrik, biaya lisensi pabrik, asuransi pabrik serta pajak tanah dan bangunan. Biaya 

tenaga kerja tidak langsung meliputi gaji untuk supervisor produksi, pergantian 

pengawas, dan manajer pabrik. 

d) Berdasarkan Fungsi Pokok Perusahaan 

Fungsi pokok perusahaan manufaktur menurut pandangan Saudi Arief  

(2013:30) terdiri atas: 

1. Biaya produksi (production cost) merupakan biaya yang terdiri dari tiga jenis 

biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead yang sudah 

dijelaskan diawal. Jadi yang dimaksud fungsi dari biaya produksi ini pada bagian 

pengklafisikasian/pemisahan biaya-biaya agar lebih mudah diidentifikasi dan lebih 

akurat dalam penentuan dari hasil harga pokok produksi. 

2. Biaya pemasaran (Marketing Expense) biaya ini meliputi berbagai biaya yang 

terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Contoh biaya pemasaran adalah biaya 

gaji pegawai dan biaya iklan. Biaya pemasaran ada karna perusahaan ingin 

mengenalkan produknya kepada konsumen. 

3.  Biaya administrasi dan umum (General And Administrative Expense) merupakan 

biaya yang terjadi karna mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan 

perusahaan untuk memproduksi barang jadi. Biaya ini meliputi biaya gaji pegawai, 

biaya perlengkapan, dan biaya utilitas. 

e) Berdasarkan Hubungan Biaya Dengan Proses Pokok Manajerial 
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Proses pokok manajerial meliputi perencanaan, pengendalian, dan penilaian 

kinerja. Pengertian ini sama dengan yang dinyatakan oleh Carter, W.K. dan Usry, 

M.F. (2006) Biaya dalam Hubungannya dengan Suatu Keputusan, Tindakan, atau 

Evaluasi. Ketika suatu pilihan harus dibuat di antara tindakan-tindakan atau 

alternative-alternatif yang mungkin dilakukan, adalah penting untuk 

mengidentifikasikan biaya (dan pendapatan, pengurangan biaya, dan penghematan) 

yang relevan terhadap pilihan tersebut. Pertimbangan atas item-item yang tidak 

relevan merupakan pemborosan waktu dan dapat mengalihkan perhatian dari item-

item relevan; yang lebih penting, faktoryang tidak relevan bias saja disalahartikan 

sebagai faktor yang relevan. Biaya diferensial adalah salah satu nama dari biaya 

yang relevan untuk suatu pilihan di antara banyak alternatif. Biaya diferensial 

sering kali disebut biaya marginal atau biaya inkremental. Jika biaya dideferensial 

hanya terjadi apabila alternatif tertentu diambil, maka biaya tersebut juga dapat 

disebut sebagai biaya tunai yang berkaitan dengan alternatif itu. 

B.2.4 Metode Pengumpulan Biaya 

Dalam pembuatan produk menurut Mulyadi (2010) terdapat dua kelompok 

biaya: biaya produksi da biaya non produksi. Biaya produksi merupakan biaya-

biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan 

biaya non produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

nonproduksi, seperti biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Biaya 

produksi membentuk kok produksi yang digunakan untuk menghitung kos produk 

jadi dan kos produk yang pada akhir periode akuntansi masih dalam proses. Biaya 

nonproduksi ditambah kos produksi utuk menghitung total kos produk. 
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Secara garis besar cara memproduksi produk dibagi menjadi dua macam 

yaitu biaya berdasarkan pesanan (job order costing) dengan perhitungan biaya 

berdasarkan proses (proces costing) atau dengan metode akumulasi biaya lainnya. 

Perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan proses adalah dua metode akumulasi 

biaya yang paling umum dan banyak digunakan. Berikut penjelasan kedua metode 

tersebut menurut Carter, W.K. dan Usry, M.F. (2006): 

B.2.5 Harga Pokok Produksi 

B.2.5.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Pengertian harga pokok produksi menurut bastian Bustami dan Nurlela 

(2010), harga pokok produksi adalah “kumpulan biaya produksi yang terdiri dari 

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

persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi persediaan produk dalam 

proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada periode waktu tertentu. Harga 

pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan 

produk dalam proses awal dan akhir. 

B.2.5.2 Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi (2010:65) dalam perusahaan berproduksi umum 

informasi harga produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat 

bagi manajemen untuk: 

1. Menentukan Harga Jual Produk 
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Perusahan yang memproduksi massa memproses produknya untuk 

memenuhi persediaan digudang. Dengan demikian biaya produksi dihitung untuk 

jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan 

produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit meupakan 

salah satu informasi yang mempertimbangkan disamping informasi biaya lain serta 

informasi nonbiaya 

2. Menentukan Realisasi Biaya Produksi 

Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk 

dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang 

sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh 

karena itu akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentuuntuk memantau apakah 

proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang 

diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu 

tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok proses  

3. Menghitung Laba Atau Rugi Periodik 

Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran  perusahaan 

dalam periode tertentu mampu menhasilkan laba bruto atau rugi bruto , manajemen 

memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk 

dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto priodik diperlukan untuk 

mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya nonproduksi dan 

menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok proses 
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digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang 

sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna menghasilkan informasi 

laba atau rugi bruto tiap priode. 

.4. Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi Dan Produk Dalam Proses 

Yang Disajikan Dalam Neraca 

Pada saaat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban 

keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca 

dan laporan laba-rugi. Didalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok 

persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang ada pada tanggal neraca masih 

dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan 

biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan tersebut manajemen dapat 

menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual 

pada tanggal neraca. Disamping itu, berdasarka catatan tersebut, manajemen dapat 

pula menentukan biaya produksi yang melekat pada tanggal produk yang pada 

taggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada 

produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca disajikan dalam neraca 

sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada 

produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam 

neraca sebagai harga produk persediaan produk dalam proses. 

B.2.5.3 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Mulyadi (2010) Metode penentuan kos produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam 
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memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi terdapat dua 

pendekatan yaitu: 

1. Full costing 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi, yang 

membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel 

kepada produk. yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik, Baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan 

demikian kos produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi 

berikut : 

Biaya bahan baku   XXX 

Biaya tenaga kerja langsung  XXX 

Biaya overhead pabrik variabel XXX 

Biaya overhead pabrik tetap  XXX  

Kos produksi    XXX 

Kos produk yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari unsur 

kos 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). Adapun beberapa 

kelebihan dalam metode full costing untuk penentuan harga pokok produksi, antara 

lain (arsip.uii.ac.id, 2012). 
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a.     Kelebihan full costing 

1. metode full costing mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

Akuntansi Indonesia yang menghendaki kewajaran laporan keuangan kepada pihak 

eksternal perusahaan. Prinsip Akuntansi Indonesia mengikuti konsep penentuan 

harga pokok penuh, karena harga pokok berarti jumlah pengeluaran langsung atau 

tidak langnnsung untuk menghasilkan barang atau jasa didalam kondisi dan tempat 

dimana barang atau jasa tersebut dijual. 

2. Metode full costing lebih mudah dan sederhana dalam perhitungannya karena 

memasukkan semua biaya tanpa harus memiskan biaya ke dalam biaya tetap dan 

biaya variabel.  

b.    kelemahan metode full costing 

1. Metode full costing tidak layak digunakan untuk pengambilan keputusan jangka 

pendek, karena metode full costing memasukkan seluruh elemen biaya dalam 

perhitungan harga pokok produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap atau 

period cost. Sedangkan dalam pembuatan keputusan dalam jangka pendek yang 

menyangkut perubahan volume kegiatan period cost tidak relevan karena tidak 

berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. 

2. Data biaya disajikan oleh konsep penentuan harga pokok full costing sering tidak 

relevan untuk tujuan menajerial control dalam jangka pendek. Dalam full costing 

(biaya overhead pabrik) tetap diperhitungkan dalam tarip biaya overhead pabrik 

dan dibebankan sebagai unsur biaya produksi. Oleh karena itu manajeman 
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kehilangan perhatian terhadap period cost atau biaya overhead pabrik tetap tertentu 

yang dapat. 

2. Variable costing. 

Variabel costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, 

yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik variabel. Dengan demikian kos produksi menurut metode variabel costing 

terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini: 

Biaya bahan baku   XXX 

Biaya tenaga kerja langsung  XXX 

Biaya overhead pabrik variabel XXX 

Kos produksi    XXX 

Kos produk yang dihitung dengan pendekatan variabel costing terdiri dari 

unsur kos 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). Penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode variable 

costing umumnya digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. dengan 

menggunakan metode variable costing maka harga pokok produksi produk akan 

rendah dan dapat memaksimalkan laba perusahaan. 
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a.  Manfaat Variabel Costing 

Dengan menyajikan informasi biaya yang disusun dengan menggunakan 

metode variabel costing bermanfaat untuk: 

1. Dalam perencanaan laba jangka pendek biaya tetap tidak berubah dengan adanya 

perubahan volume kegiatan, sehingga hanya biaya variabel yang perlu 

dipertimbangkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Karena metode 

variabel costing memisahkan antara biaya tetap dengan biaya varibel pada laba rugi. 

2. Dalam Pengendalian Biaya Variabel costing menyediakan informasi yang lebih 

baik untuk mengendalikan period costs dibandingkan dengan full costing. Dalam 

variabel costing period costs yang terdiri dari biaya yang berperilaku tetap 

dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai 

pengurang terhadap laba kontribusi. Biaya tetap ini dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu: discretionary fixed cost (biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan 

manajemen, biaya ini dapat dikendalikan dalam jangka pendek)  dan committed 

fixed cost 

3. Dalam Pengambilan Keputusan Variabel costing menyajikan data yang 

bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Tetapi dalam pembuatan 

keputusan jangka pendek yang menyangkut mengenai perubahan volume kegiatan, 

period costs tidak relevan karena tidak berubah dengan adanya perubahan volume 

kegiatan. 

 

 



26 
 

 
 

b. Kelemahan Metode Variabel Costing 

Setelah diuraikan kebaikan‑kebaikan dari metode variabel costing, berikut 

disajikan kelemahan metode tersebut. Pemisahan biaya‑biaya ke dalam biaya 

variabel dan biaya tetap sebenarnya sulit dilaksanakan, karena jarang sekali suatu 

biaya benar‑benar variabel atau benar‑benar tetap.  

1. Suatu Biaya digolongkan sebagai biaya variabel apabila harga barang atau jasa 

tidak berubah, metode dan prosedur produksi tidak berubah-ubah, tingkat efesiensi 

tidak berfluktuasi. Sedangakan biaya tetap digolongkan menjadi biaya tetap yang 

dalam jangka pendek dapat berubah, misalnya gaji manajer produksi, pemasaran, 

keuangan, serta gaji manajer akuntansi dan biaya tetap yang dalam jangka panjang 

konstan, misalnya depresiasi dan sewa kantor yang dikontrakkan untuk jangka 

panjang. Namun yang perlu diketahui bahwa dalam jangka yang panjang semua 

biaya adalah berprilaku variabel.  

2. Metode variabel costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum 

harus dibuat atas dasar metode full costing, jika biaya overhead pabrik tetap tidak 

diperhitungkan dalam harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan akan 

menghasilkan informasi harga pokok produk yang tidak wajar. Metode variabel 

costing memang lebih ditunjukkan untuk memenuhi informasi bagi kepentingan 

intern perusahaan. Kelemahan ini dapat diatasi dengan mudah oleh metode variable 

costing dengan cara mengubah laporan rugi-laba variable costing ke dalam laporan 

rugi-laba full costing. 



27 
 

 
 

3. Dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan 

perubahan-perubahan dalam penjualannya. Untuk perusahaan yang kegiatan 

usahanya bersifat musiman, variabel costing akan menyajikan kerugian yang 

berlebih dalam periode-periode tertentu, sedangkan dalam periode lainnya akan 

menyajikan laba yang tidak normal. Misalkan perusahaan produksi jas hujan yang 

menjual produknya dalam beberapa bulan menjelang musim hujan. Untuk satu atau 

dua bulan menjelang atau selama musim hujan laporan laba-rugi metode variabel 

costing akan menunjukan laba, sedangkan bulan-bulan lain akan menunjukkan 

kerugian, karena tidak ada biaya tetap yang ditunda pembebanannya sebagai harga 

pokok persediaan. Dalam keadaan demikian laporan laba-rugi bulanan yang 

disajikan berdasarkan metode variable costing diragukan manfaatnya bila 

dibandingkan dengan laporan rugi-laba yang disusun atas dasar metode full costing. 

4. Tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan 

harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, 

sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan 

analisis keuangan. 

B.2.5.4 Perbedaan Variabel Costing dan Full Costing 

Menurut mulyadi (2010) perbedaan pokok yang ada diantara kedua metode 

tersebut pada perlakuan terhadap biaya produksi yang berperilaku tetap. Sedangkan 

ditinjau dari penyajian laporan laba-rugi terletak pada klasifikasi pos-pos yang 

disajikan dalam laporan laba-rugi tersebut. 
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a. Variabel Costing 

1.  Metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi 

variabel saja ke dalam harga pokok produk. 

2. Dalam variabel costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai 

periode cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead 

tetap sebagai biaya dalam periode terjadinya. 

3.  Metode variabel costing membebankan seluruh biaya overhead pabrik tetap ke 

dalam periode terjadinya dan dipertemukan dengan pendapatan (revenues) yang 

diperoleh dalam periode tersebut. 

4.  Bila volume penjualan konstan dan volume produksi berubah, maka laporan 

laba-rugi variabel costing menunjukkan laba atau rugi yang konstan (tetap) karena 

tidak dipengaruhi oleh persediaan. 

b. Full Costing 

1. Full costing atau disebut juga absorption atau conventional costing adalah 

metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya 

produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel. 

2.  Metode full costing menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai 

biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Jadi biaya overhead pabrik baik 

yang berperilaku tetap maupun variabel masih dianggap aktiva (karena melekat 

pada persediaan) sebelum persediaan tersebut dijual. 

3.  Biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk per periode adalah 

sebesar hasil kali biaya overhead tetap persatuan produk dengan jumlah produk 

yang dijual dalam periode tesebut. 
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4.  Bila volume penjualan konstan dan volume produksi berubah laporan laba-rugi 

full costing akan menunjukkan laba atau rugi yang berubah, karena dipengaruhi 

oleh perubahan persediaan. 

B.2.5.5  Laporan harga pokok produksi  

Persediaan produk jadi awal     xxx 

Persediaan produk dalam proses awal   xxx 

Biaya produksi:  

 Persediaan awal bahan baku  xxx 

 Pembelian    xxx + 

 Tersedia dipakai   xxx 

 Persediaan akhir bahan baku  xxx _ 

 Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja     xxx 

Biaya overhead pabrik    xxx + 

Total biaya produksi     xxx + 

        xxx 

Persediaan produk dalam proses akhir   xxx _ 

Produk jadi setelah proses      xxx + 

Total persediaan barang jadi      xxx 
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Persediaan produk jadi akhir     xxx _ 

Harga pokok produksi       xxx 

B.2.6 Penentuan Harga Jual 

B.2.6.1 Pengertian harga jual  

Halim dan Supomo (2005:64) menyatakan, harga jual adalah jumlah biaya 

total (biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum) 

ditambah jumlah laba (markup) yang diinginkan perusahaan. Menurut Mulyadi 

(2010:78) pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah 

dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup. 

Dari pengertian menurut para ahli diatas menunjukkan bahwa harga jual 

yang dimaksud adala jumlah biaya yang dibebenkan kepada konsumen atas 

pembelian produk dengan memasukkan seluruh biaya produksi ditambah dengan 

laba. Sehingga hasil yang diperoleh bisa menutupi pengeluaran selama proses 

produksi dan mendapatkan markup atau keuntungan penjualan. 

B.2.6.2 Metode penentuan harga jual 

Faktor biaya merupakan faktor yang berasal dari perusahaan, sehingga lebih 

mudah dalam menanganinya. Biaya juga menggambarkan batas minimun yang 

harus dipenuhi perusahaan untuk harga jual suatu produk. Menurut Basu Swastha 

dan Irawan (2005), metode penentuan harga jual yang berdasarkan biaya dalam 

bentuk yang paling sederhana, yaitu : 

1. Cost plus pricing method 
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Penentuan harga jual cost plus pricing, biaya yang digunakan sebagai dasar 

penentuan, dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan harga pokok 

produk yang digunakan. Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan 

harga untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit, 

ditambah dengan suatu jumlah laba yang diinginkan. Dalam menghitung cost plus 

pricing, digunakan rumus : 

Harga jual = Biaya total + Margin 

2. Mark up pricing method  

Mark up pricing banyak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang akan 

menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan mark up yang diinginkan 

pada harga beli per satuan. Persentase yang ditetapkan berbeda untuk setiap jenis 

barang. Dalam menghitung harga jual, menggunakan rumus : 

Harga jual = Harga beli + Mark up 

Mark up adalah jumlah kenaikan harga atas biaya unit total  

3. Penentuan harga oleh produsen  

Dalam metode ini, harga yang ditetapkan oleh perusahaan adalah awal dari 

rangkaian harga yang ditetapkan oleh perusahaanperusahaan lain dalam saluran 

ditribusi. Karena itu, penetapan harga oleh produsen memegang peranan penting 

dalam menentukan harga akhir barang. Dalam menetapkan harga jualnya, produsen 

dapat berorientasi pada biaya. Proses penetapan harga dimulai dengan menghitung 

biaya per unit barang yang dihasilkan, kemudian menambahkan sejumlah mark up 

tertentu. Produsen menggunakan rumus yang mereka anggap cocok bagi mereka, 
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tentunya berdasarkan pengamatan atas produk yang dihasilkannya. Setiap produk 

mempunyai pola biaya yang berbeda satu sama lainnya. Karena banyaknya biaya 

yang ikut berpengaruh pada cost barang, maka harga ditetapkan dengan pemikiran 

langsung. Cara ini disebut Naive Cost Plus Method, yaitu penetapan harga secara 

apa adanya. Harga  ditetapkan dengan menambah mark up yang dianggap pantas 

pada cost barang. Cost perunit dihitung dengan menganggap bahwa semua barang 

telah terjual dalam satu periode yang lalu. Lalu biaya total yang terjadi pada bulan 

tersebut dibagi dengan volume produksi. 

4. Cost Volume Profit (CVP)  

Menurut Kholmi (2013) Analisis biaya, volume, laba (cost volume profit 

analysis) merupakan metode untuk menganalisis hubungan antara struktur biaya 

dan volume terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba 

jangka pendek. CVP dapat membantu manajer dalam memahami hubungan antara 

biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis 

hubungan biaya-volume-laba merupakan teknik untuk menghitung dampak 

perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu 

manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek.  

Model CVP dengan pendekatan persamaan  

Laba = pendapatan-total biaya 

Karena total biaya meliputi elemen biaya tetap dan biaya variabel, maka 

model tersebut dapat diubah menjadi: 

Pendapatan = biaya tetap+biaya variabel+laba  
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Model CVP dengan kontribusi marjin 

Penjualan  xxx 

Biaya variabel xxx   _ 

Contribusi margin xxx 

Biaya tetap xxx   _ 

Laba bersih xxx 

B.2.6.3 Peranan harga pokok dalam harga jual

Pada umumnya harga jual produk ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran produk dipasar, sehingga biaya bukan merupakan penentu harga jual. 

Namun karena permintaan konsumen atas produk tidak mudah ditentukan oleh 

manajer penentu harga jual, maka dalam penentuan harga jual, manajer tersebut 

akan menghadapi banyaknya ketidakpastian, misalnya selera konsumen, jumlah 

pesaing yang memasuki pasar, harga jual yang ditentukan oleh pesaing, dan 

sebagainya. 

Menurut Mulyadi (2010) satu-satunya faktor yang memiliki kepastian 

relatif tinggi yang berpengaruh dalam penentuan harga jual adalah biaya. Oleh 

karena itu penentuan harga pokok produksi harus dilakukan dengan teliti dan tepat 

agar diperoleh harga jual yang tepat pula. Kesalahan penetapan harga jual akan 

berakibat fatal bagi perusahaan. Perusahaan akan mengalami kerugian dan dalam 

jangka waktu tertentu mengakibatkan perusahaan akan berhenti atau akan 

mengganggu pertumbuhan perusahaan. 




