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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu  

Fajril dan Syafitri (2014) meneliti tentang Analisis Biaya Standar 

Dalam Rangka Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. Pusri Palembang. 

Semakin meningkatnya persaingan dalam dunia usaha, perusahaan-

perusahaan dituntut harus mampu mengelola biaya produksinya secara 

efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perencanaan 

dan pengendalian yang baik terhadap biaya produksi. Salah satu alat untuk 

mengendalikan biaya produksi adalah biaya standar. Biaya standar 

ditetapkan agar biaya aktual tidak terlalu besar, dan tidak menimbulkan 

selisih (varians) yang terlalu jauh dari standar yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penerapan biaya 

standar dalam rangka pengendalian biaya produksi pada PT. Pusri 

Palembang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa penerapan biaya standar pada PT . Pusri 

Palembang telah memadai dan cukup efisien. Meskipun masih terdapat 

varians yang tidak menguntungkan, tetapi varians tersebut masih dalam 

batas kewajaran dan dengan alasan-alasan yang jelas. 

Pratama, dkk (2014) meneliti tentang Analisis Biaya Standar 

Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada Ud Wikrama Nutrisindo 

Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat. Penelitian ini menggunakan 
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analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis varians. Hasil analisis varians 

menunjukkan bahwa pengendalian terhadap biaya produksi kurang baik. 

Pengendalian biaya produksi tersebut dapat dilihat dari hasil analisis 

varians harga bahan baku yang tidak menguntungkan sebesar Rp. 

8.776.000,00 dan varians kuantitas bahan baku sebesar Rp. 7.930.000,00 

yang tidak menguntungkan. Hasil analisis varians tenaga kerja langsung 

baik tarif maupun efisiensi upah langsung dengan total varians sebesar Rp. 

0 serta untuk analisis overhead pabrik berupa varians menurut jam kerja 

sebesar Rp. 99.200,00 yang bersifat menguntungkan dan varians menurut 

tarif sebesar Rp. 0. Berdasarkan hasil tersebut perusahaan perlu melakukan 

perbaikan terhadap varians yang bersifat tidak menguntungkan dan 

perusahaan harus lebih cermat dengan memperhatikan faktor dari dalam 

perusahaan maupun dari luar.  

Salmon dan  Runtu (2016) meneliti tentang Penerapan Biaya 

Standar Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. Conblo 

Indonesia Surya Cabang Sulawesi Utara yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan biaya standar sebagai alat pengendalian biaya 

produksi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Biaya bahan baku sesungguhnya untuk 

produk pipa beton diameter 40 cm dengan panjang 100 cm dan tebal 5 cm 

tahun 2015 pada bulan Mei dan bulan November melebihi biaya bahan 

baku standarnya. Sedangkan pada tenaga kerja langsung menguntungkan. 

Dan pada bulan Mei dan Juni untuk biaya overhead pabrik mengalami 
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ketidakefisienan, sedangkan pada bulan lainnya mengalami keefesienan. 

Manajemen dalam pengambilan keputusan sebaiknya memperhatikan 

aspek – aspek penting dalam penyusunan dan penetapan biaya standar.  

Nurazizah, dkk (2013) meneliti tentang Analisis Biaya Standar 

Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi pada Perusahaan Meubel 

“Wijayanti” Ngadiboyo, Rejoso, Nganjuk Tahun 2013 yang bertujuan 

untuk mengetahui penerapan biaya standar dan  menganalisis varian biaya 

aktual dan biaya standar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Varian yang 

terjadi pada perusahaan terdapat varian yang bersifat Favourable dan 

varian yang Unfavourable. Analisis biaya bahan baku akibat dari selisih 

harga bahan baku mengalami Unfavourable sebesar Rp.980.040 dan akibat 

dari selisih kuantitas bahan baku mengalami Favourable Rp.1.049.580. 

Analisis biaya tenaga kerja langsung karena selisih tarif upah mengalami 

Unfavourable Rp.929.000 dan karena selisih efisiensi upah mengalami 

Favourable Rp. 8.542.500. Analisis biaya overhead pabrik terjadi varian 

Favourable sebesar Rp.4.296.451 akibat dari varian terkendali sebesar Rp. 

4.296.451 dan karena varian volume sebesar Rp.0. jadi, jika dijumlahkan 

perusahaan memiliki selisih biaya produksi yang bersifat Unfavourable 

sebesar Rp.1.978.580. Adanya selisih biaya produksi yang Unfavourable 

berarti perusahaan masih mengalami ketidakefisienan dalam 

mengendalikan biaya produksi. Dengan penerapan analisis biaya standar 

perusahaan dapat mengevaluasi pengendalian biaya produksi dan dapat 
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mengetahui faktor penyebab penyimpangan yang terjadi sehingga dapat 

mencegah tindak pemborosan pada perusahaan. 

  Kesimpulan dari penelitian terdahulu, dapat dilihat dari Ud 

Wikrama Nutrisindo Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat dan 

Perusahaan Meubel “Wijayanti” Ngadiboyo, Rejoso, Nganjuk kedua 

perusahaan tersebut masih belum menguntungkan dikarenakan banyak 

yang tidak efisien antara bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, 

sedangkan dibagian biaya overhead menguntungkan dikarenakan sudah 

efisien. Di penelitian PT. Pusri Palembang, perusahaan ini sudah 

menguntungkan dikarenakan biaya standar pada ukm tersebut sudah 

efisien, tetapi dibagian varians masih belum menguntungkan karena masih 

dalam batas kewajaran. Di penelitian PT. Conblo Indonesia Surya Cabang 

Sulawesi Utara masih belum efisien dikarenakan di bagian bahan baku dan 

tenaga kerja langsung sudah menguntungkan sedangkan di biaya overhead 

mengalami ketidak efisienan pada bulan mei dan juni.  

2.2.  Konsep Biaya 

  Kuswadi (2005) dalam jurnal Ratna, penggolongan biaya menurut 

perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, 

sebagai berikut : 

1. Biaya Tetap 

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak 

berubah dalam rentang waktu tetentu, berapapun besarnya penjualan atau 
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produksi perusahaan. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat 

pada level kegaitan organisasi. Biaya tetap, tetap konstan bukan berarti 

bahwa biaya tidak akan berubah di masa depan, tetapi mereka cenderung 

tetap pada jangka waktu pendek.  

Biaya tetap berubah pada unit, yaitu sebagaimana unit yang dihasilkan 

menambah, biaya tetap per unit turun dan sebaliknya, jadi biaya tetap per 

unit terbalik sebanding dengan jumlah hasil yang diproduksi. Biaya tetap 

terdiri dari biaya overhead produksi, biaya overhead administrasi dan 

overhead distribusi dan pejualan tetap. Misalnya depresiasi, sewa, gaji, 

asuransi, pajak, dll.  

2. Biaya Variabel 

Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang dalam rentang waktu 

dan sampai batas – batas tertentu jumlahnya berubah – ubah secara 

proposional. Biaya variabel secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi 

pada level kegiatan usaha. Biaya variabel, bervariasi dengan variasi pada 

volume, yaitu ketika ada peningkatan pada produksi, biaya variabel akan 

meningkat secara sebanding dengan presentase sama dan ketika tidak ada 

produksi tidak akan ada biaya variabel.  

Biaya variabel secara langsung sebanding terhadap unit produksi oleh 

usaha. Biaya variabel dapat berubah seiring perubahan level output, 

material langsung, pekerja langsung, pengeluaran langsung, overhead 

produksi tetap, overhead distribusi, dan penjualan variabel. Misal material 

yang dipakai, upah, komisi penjualan, biaya packing, dll.  
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3. Biaya Semi Variabel  

Biaya semi variabel adalah biaya yang sulit digolongkan ke dalam 

kedua jenis biaya di atas (tidak termasuk ke dalam biaya tetap atau biaya 

variabel). Varian biaya yang ikut berubah bila volume produksi berubah 

akan tetapi tidak seperti biaya variabel yang tidak mengalami perubahan 

dalam proporsi langsung (biaya campuran).  

Biaya semi variabel merupakan sejumlah biaya yang perubahan 

biayanya ditentukan dan sekaligus tidak ditentukan oleh besarnya aktivitas 

operasional. Misal biaya asuransi kesehatan, biaya listrik dan air, biaya 

pemeliharaan peralatan kantor dan perbaikan mesin, biaya pengawasan, 

biaya pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan, dan 

sebagainya.  

 

2.3. Konsep Biaya Produksi  

2.3.1. Pengertian Biaya Produksi 

Wibowo (2008) mendefinisikan produksi sebagai usaha yang 

bergerak dalam kegiatan proses pengubahan suatu bahan atau barang 

menjadi bahan atau barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan 

mempunyai nilai tambah. Mulyadi (2000) mendefinisikan biaya produksi 

sebagai biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk 

yang siap untuk dijual. Biaya produksi adalah biaya pabrik ditambah 

dengan harga pokok sediaan produk dalam proses awal atau harga pokok 

produk jadi periode ini ditambah dengan harga pokok sediaan produk 
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dalam proses akhir. Menurut Hansen dan Mowen (2006), biaya produksi 

adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan 

jasa. Menurut Bustami dan Nurlela (2006), biaya produksi adalah biaya 

yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Contohnya 

adalah biaya depresiasi mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku, biaya 

bahan penolong, biaya gaji karyawan yang dalam bagian – bagian, baik 

yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses 

produksi.  

Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus di 

keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi juga 

merupakan pengeluaran yang di lakukan perusahaan untuk mendapatkan 

faktor – faktor produksi dan bahan baku yang akan di gunakan untuk 

menghasilkan suatu produk. Biaya dalam pengertian produksi adalah 

semua “beban” yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan 

suatu produksi. Biaya produksi adalah beban yang harus ditanggung oleh 

produsen dalam bentuk uang untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. 

Untuk menetapkan biaya produksi berdasarkan pengertian tersebut 

memerlukan kecermatan karena ada yang mudah diidentifikasi, tetapi ada 

juga yang sulit diidentifikasikan.  

2.3.2. Jenis – jenis Biaya Produksi 

Menurut Rayburn (1999 : 31), biaya produksi termasuk bahan 

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dikeluarkan 
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untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung merupakan biaya utama (primer cost). Biaya utama adalah 

biaya yang langsung berhubungan dengan produk. Biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik merupakan biaya konversi 

(conversion cost). Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk 

mengubah bahan baku menjadi produk.  

Menurut Rony (1990), Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih 

lanjut manjadi tiga jenis biaya, yaitu : 

1. Biaya Bahan Baku Langsung 

Suatu biaya produksi disebut sebagai biaya bahan baku langsung 

jika bahan tersebut merupakan bagian yang integral, dapat dilihat atau 

diukur secara jelas dan mudah serta ditelusuri baik fisik maupun 

nilainya dalam wujud produksi yang dihasilkan. Pertimbangan utama 

dalam mengelompokkan bahan ke dalam bahan baku langsung adalah 

kemudahan penelusuran proses pengubahan bahan tersebut sampai 

menjadi barang jadi. Biaya bahan baku merupakan komponen biaya 

yang terbesar dalam pembuatan produk jadi.  

Dalam perusahaan manufaktur, bahan baku diolah menjadi produk 

jadi dengan mengeluarkan biaya konversi. Bahan yang digunakan 

untuk produksi diklasifikasikan menjadi bahan baku atau bahan 

langsung dan bahan pembantu atau bahan tidak langsung. Bahan 

langsung yaitu bahan yang digunakan untuk produksi yang dapat 

diidentifikasikan ke produk. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 
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langsung merupakan biaya utama yang telah dibebankan kepada 

persediaan produk dalam proses.  

Bahan tidak langsung meliputi semua bahan yang bukan 

merupakan bahan baku. Biaya bahan tidak langsung telah dibebankan 

pada biaya overhead pabrik maupun perusahaan saat bahan tersebut 

digunakan untuk produksi. Misalnya bahan baku langsung adalah 

kayu untuk pembuatan mebel dan tanah liat untuk pembuatan genteng. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Suatu biaya produksi disebut sebagai biaya tenaga kerja langsung 

jika biaya itu dikeluarkan atau dibebankan karena adanya pembayaran 

upah kepada tenaga kerja yang langsung ikut serta bekerja dalam 

membentuk produksi akhir. Biaya ini dapat ditelusuri karena secara 

jelas dapat diukur dengan waktu yang dipergunakannya dalam 

keikutsertaannya secara langsung membentuk produksi akhir. Biaya 

tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan kepada tenaga kerja langsung dan jejak manfaatnya dapat 

diidentifikasikan pada produk tertentu.  

Biaya ini meliputi gaji dan upah dari seluruh tenaga kerja langsung 

yang secara praktis dapat diidentifikasikan dengan pengolahan bahan 

menjadi produk jadi atau satengah jadi. Penggolongan kegiatan dan 

biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur penggolongan 

kegiatan tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut : 



15 
 

 

a. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi 

perusahaan. 

b. Penggolongan menurut kegiatan departemen – departemen 

dalam perusahaan. 

c. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. 

d. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk.  

3. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead adalah semua biaya pabrik yang bukan bahan 

baku langsung dan tenaga kerja langsung yang timbul dan dibebankan 

terhadap pabrik karena sifatnya sebagai bagian yang memiliki 

eksistensi dalam produksi akhir maupun hanya memberikan pelayanan 

guna menunjang, memperlancar, mempermudah atau sebagai 

penggerak kegiatan itu sendiri. Biaya overhead pabrik (FOH) yang 

terdiri dari biaya FOH tetap dan biaya FOH variabel. Berbagai macam 

biaya overhead pabrik harus dibebankan kepada semua pekerjaan 

yang telah terlaksana selama suatu periode.  

Oleh karena itu, untuk dapat membebankan biaya overhead pabrik 

secara merata kepada setiap produk digunakan tarif biaya overhead 

pabrik yang ditentukan di muka. Penentuan tarif biaya overhead 

pabrik dapat dilaksanakan melalui tiga tahap berikut ini : 

a. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. 

b. Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada 

produk. 
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c. Menghitung tarif biaya overhead pabrik.  

Biaya overhead pabrik juga termasuk dalam kelompok berikut ini : 

a. Biaya bahan penolong (bahan tidak langsung) 

Bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

suatu produk tertentu.  

b. Biaya tenaga kerja penolong (tenaga kerja tidak langsung) 

Pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu 

barang tetapi tidak terlihat secara langsung dalam proses 

produksi. 

c. Biaya pabrikasi lain 

Biaya – biaya tambahan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong 

dan biaya tenaga kerja penolong.  

 

2.4. Konsep Biaya Standar 

2.4.1. Pengertian Biaya Standar 

Secara umum standar dapat diartikan sebagai suatu kesatuan 

pengukuran yang ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan 

pekerjaan. Standar adalah suatu ukuran kuantitas yang harus dicapai 

sehubungan dengan adanya operasi atau kegiatan tertentu. Biaya standar 

dapat diartikan biaya yang diperhitungkan secara wajar harus terjadi di 

dalam memproduksi suatu barang, jadi biaya standar adalah standar 

kuantitas input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produksi 
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tertentu (Rony, 1990). Biaya standar adalah biaya yang telah ditemukan 

terlebih dahulu (diperkirakan akan terjadi), dan apabila terjadi 

penyimpangan terhadapnya, maka biaya standar ini yang dianggap benar 

(Halim, 1996).  

Menurut Mulyadi (2010), biaya standar adalah biaya yang 

ditemukan dimuka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai 

kegiatan tertentu, dibawah konsumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor 

– faktor tertentu. Kata biaya yang seharusnya dikerluarkan mengandung 

arti bahwa biaya yang ditentukan dimuka merupakan pedoman dalam 

pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Jika biaya yang sesungguhnya 

menyimpang dari biaya standar, maka yang dianggap benar adalah biaya 

standar, sepanjang asumsi – asumsi yang mendasari penentuannya tidak 

berubah.  

Untuk menentukan berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan 

untuk menghasilkan semua produk atau jasa, maka harus dilakukan 

penyelidikan terlebih dahulu mengenai kegiatan yang paling efisien. 

Menurut Sujarweni (2015 : 134), sistem biaya standar merupakan sistem 

akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga 

manajemen dapat mendeteksi kegiatan – kegiatan yang berada dalam 

perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang 

ditentukan. Sistem akuntansi biaya ini mencatat biaya yang seharusnya 

dikeluarkan dan biaya yang sesungguhnya terjadi, dan menyajikan 
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perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya, serta 

menyajikan analisis penyimpangan biaya yang sesungguhnya dari biaya 

standar. Biaya standar biasanya digunakan sebagai berikut : 

a. Penetapan anggaran 

b. Pengendalian biaya 

c. Penyederhanaan prosedur dan pelaporan biaya 

d. Penetetapan harga pokok bahan, barang dalam proses dan barang 

jadi 

e. Dasar untuk melakukan kontrak dan penetapan biaya 

Biaya standar juga merupakan biaya yang direncanakan untuk 

suatu produk dalam kondisi operasi berjalan atau yang diantisipasikan. 

Biaya aktual untuk setiap jenis bahan baku langsung, upah pekerja dan 

overhead pabrik setiap departemen dibandingkan dengan biaya standar. 

Dari perbandingan ini tentu kita melihat adanya perbedaan. Perbedaan atau 

selisih ini dianalisis dan diidentifikasikan sebagai varians.  

2.4.2. Tipe – tipe Standar  

Menurut Hansen dan Mowen (2006), standar umumnya di 

klasifikasikan baik sebagai sesuatu yang ideal maupun yang saat ini dapat 

tercapai.  

1. Standar ideal (ideal standards) 

Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya 

dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna 

tidak ada kesalahan atau cacat. Tidak ada mesin yang rusak, 
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menganggur, atau kurangnya keterampilan yang dapat 

ditoleransi. 

2. Standar yang saat ini dapat tercapai (currenly attainable 

standards) 

Standar ini dapat di capai dengan beroperasi secara efisien. 

Standar ini ditetapkan hanya untuk jangka pendek tertentu 

biasanya dalam satu tahun. Kelonggaran diberikan untuk 

kerusakan normal, gangguan, keterampilan yang lebih rendah 

dari sempurna, dan lainnya.  

2.4.3. Jenis – jenis Biaya Standar 

Menurut Mulyadi (1991 : 423), biaya standar dapat digolongkan 

berdasarkan tingkat keketatan atau kelonggaran sebagai berikut : 

1. Standar Teoritis 

Standar teoritis merupakan standar yang ideal yang dalam 

pelaksanaan sulit untuk dapat dicapai. Pada awalnya akuntansi 

biaya standar menjadi terkenal dan ada tendensi bagi sebagian 

manajemen untuk menggunakan standar teoritis. Asumsi yang 

mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar merupakan 

tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh pelaksana. 

Kebaikan standar ini dapat digunakan dalam jangka waktu 

yang relatif lama. Tetapi pelaksanaan yang sempurna yang 

dapat dicapai oleh orang atau mesin jarang dicapai sehingga 

standar ini seringkali menimbulkan frustasi.  
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2. Rata – rata biaya waktu yang lalu 

Biaya standar yang ditentukan dengan menghitung rata – 

rata biaya periode yang telah lampau cenderung merupakan 

standar yang sifatnya longgar. Rata – rata yang berlaku 

memandang biaya – biaya yang tidak efisien, yang seharusnya 

tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tetapi 

jenis ini berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan 

system biaya standar, dan terhadap jenis biaya standar ini 

secara berangsur – angsur kemudian diganti dengan biaya yang 

benar – benar menunjukkan efisiensi.  

3. Standar Lama (Normal) 

Didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di 

bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. 

Standar ini didasarkan pada rata – rata biaya di masa lalu, yang 

disesuaikan dengan taksiran keadaan biaya di masa yang akan 

datang. Standar ini juga berguna bagi manajemen dalam 

perencaanaan jangka panjang dan dalam pengambilan 

keputusan yang bersifat jangka panjang. Standar normal tidak 

begitu bermanfaat ditinjau dari sudut pengukuran pelaksanaan 

tindakan dan pengambilan keputusan jangka pendek.  

4. Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai (attainable high 

performance) 
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Standar ini banyak digunakan dan merupakam kriteria yang 

paling baik untuk menilai pelaksanan. Didasarkan pada tingkat 

pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan 

memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat 

dihindari terjadinya.  

2.4.4. Manfaat Biaya Standar  

System biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen 

beberapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan 

tertentu sehingga memungkinkan mereka lakukan pengurungan biaya 

dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja dan 

kegiatan lain (Mulyadi, 1991 : 426). Pemakaian system harga pokok 

standar memberikan manfaat kepada perusahaan untuk (Abdul Halim, 

1995 : 270)  

1. Perencanaan dan penyusunan anggaran. 

2. Pengambilan keputusan tentang harga jual produk, strategi 

pengembangan produk dan lain sebagainya. 

3. Pengendalian biaya. 

4. Menilai hasil pelaksanaan. 

5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya. 

6. Menerapkan Manajemen By Objective (MBO). 

7. Membedakan biaya yang telah dikeluarkan ke produksi selesai, 

persediaan produk dalam proses dan lain sebagainya. 

8. Menekan biaya administrasi. 
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9. Menyajikan laporan biaya dengan cepat.  

Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya 

standar merupakan alat yang penting di dalam menilai pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditetapkan 

secara realistis hal ini akan merangsang pelaksana dalam melaksanakan 

pekerjaannya dengan efektif, karena pelaksana dapat 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 kegiatan 

yang lain. Sistem biaya standar yang menyajikan analisis penyimpangan 

biaya sesungguhnya dari biaya standar memungkingkan manajemen 

melaksanakan pengelolaan mereka prinsip “prinsip kelainan”. Dengan 

memusatkan perhatian mereka terhadap keadaan – keadaan yang 

menyimpang dan keadaan yang seharusnya, manajemen diperlengkapi 

dengan alat yang efektif untuk mengedalikan kegiatan perusahaan 

(Mulyadi, 2010). 

2.4.5. Penentuan Biaya Standar 

Menurut Dunia dan Abdullah (2012 : 340), proses penetapan 

standar tidak mudah dan membutuhkan analisis yang tidak sederhana dari 
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segi waktu maupun biaya. Karena perusahaan harus mengetahui keahlian 

teknis dari setiap proses untuk menghasilka produk atau jasa dan 

dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan analisis selisih atau varians. 

Penentuan biaya standar meliputi biaya bahan baku langsung standar, 

biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar.  

1. Biaya Bahan Baku Langsung Standar 

Biaya bahan baku langsung standar terdiri atas harga bahan 

baku langsung standar dan kuantitas bahan baku langsung 

standar.  

a. Harga Bahan Baku Langsung Standar 

Harga bahan baku langsung standar adalah taksiran harga 

bahan baku per unit. Harga bahan baku langsung standar biasanya 

ditentukan dari daftar harga pemasok (supplier), katalog, atau 

informasi lain yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan 

harga di masa yang akan datang. Harga bahan baku standar 

digunakan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen 

pembelian dan untuk mengukur akibat kenaikan atau penurunan 

harga terhadap laba perusahaan.  

Harga bahan baku standar terdiri atas masukan fisik yang 

diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu 

atau lebih dikenal dengan kuantitas standar, dan juga harga 

persatuan perfisik tersebut atau disebut pula harga standar yang 

berupa harga yang telah diperkirakan akan berlaku dimasa yang 
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akan datang, harga yang berlaku pada saat penyusunan, dan harga 

yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka 

panjang.  

b. Kuantitas Bahan Baku Langsung Standar  

Kuantitas bahan baku langsung standar adalah taksiran 

sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu 

unit produk tertentu. Kuantitas bahan baku langsung standar dapat 

ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis dan analisis 

catatan masa yang lalu. Penyelidikan teknis misalnya dengan 

mengadakan taksiran yang wajar terhadap bahan baku yang 

diperlukan untuk satu unit produk atau membuat percobaan operasi 

produksi.  

Analisis catatan masa lalu misalnya dengan menghitung rata – 

rata pemakaian bahan baku untuk produk maupun pekerjaan yang 

sama dalam periode tertentu pada masa lain, menghitung rata – rata 

pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling 

baik dan yang paling buruk dimasa lalu, dan juga menghitung rata 

– rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang 

paling baik.  

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung Standar  

  Biaya tenaga kerja langsung standar terdiri atas tarif upah 

tenaga kerja langsung standar dan jam tenaga kerja langsung 

standar. 



25 
 

 

a. Tarif Upah Tenaga Kerja Langsung Standar 

 Tarif upah tenaga kerja langsung standar adalah taksiran tarif 

upah tenaga kerja langsung per jam. Tarif upah tenaga kerja 

langsung standar dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan 

organisasi karyawan, data upah masa lalu yang dapat digunakan 

sebagai tarif upah standar, dan perhitungan tarif upah dalam 

keadaan operasi normal yang akan dihitung secara rata – rata.  

b. Jam Tenaga Kerja Langsung Standar 

 Jam tenaga kerja langsung standar adalah taksiran sejumlah 

satuan waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk 

tertentu. Syarat berlakunya jam tenaga kerja standar adalah :  

a. Memperhatikan tata letak pabrik yang efisien dan peralatan 

yang modern sehingga dapat dilakukan produksi yang 

maksimum dengan biaya yang minimum. 

b. Pengembangan staf perencanaan produksi, penaklukan, 

penjadwalan, dan pengiriman, agar aliran proses produksi 

lancer, tanpa terjadi pada saat dibutuhkan untuk produksi.  

c. Pembelian bahan baku yang telah direncanakan dengan baik 

sehingga tersedia pada saat produksi. 

d. Standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi 

dan latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga proses 

produksi dapat dilaksanakan di bawah kondisi yang paling 

baik. 
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 Jam tenaga kerja langsung standar dapat ditentukan dengan 

cara penyelidikan teknis dan analisis catatan masa lalu. 

Penyelidikan teknis misalnya dengan cara mengadakan 

penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan 

dibawah keadaan nyata yang telah diharapkan, mengadakan 

taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan 

pengetahuan operasi produksi dan produk, memperhitungkan faktor 

kelelahan, dan memperhitungkan penundaan kerja yang tidak bisa 

dihindari.  

 Analisis catatan masa lalu misalnya menghitung rata – rata 

jam kerja yang dikonsumsi dalam satu perkerjaan dari kartu harga 

pokok periode yang lalu dan membuat test – run operasi produksi 

dibawah keadaan normal yang sudah diharapkan.  

3. Biaya Overhead Pabrik Standar 

  Biaya overhead pabrik standar dapat ditaksir atas dasar 

kapasitas normal. Misalnya dengan menghitung kapasitas normal 

dalam satu tahun x unit atau y jam kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik satu tahun yang terdiri atas biaya overhead pabrik 

variable dan biaya overhead pabrik tetap. Untuk pengendalian 

biaya overhead pabrik dalam system biaya standar, perlu adanya 

membuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa 

kisaran kapasitas. Perbedaan pokok antara tarif biaya overhead 
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standar untuk penentuan harga pokok produk dengan tarif biaya 

overhead standar untuk pembuatan anggaran fleksibel.  

  Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik dengan 

memperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas, yaitu kapasitas 

teoritis, kapasitas normal, dan kapasitas yang sesungguhnya. Dan 

juga dalam memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik 

kepada produk juga perlu memperhatikan satuan produk, biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja 

langsung, dan jam mesin.  

  Jam kerja normal atau kapasitas normal adalah jam kerja 

yang digunakan untuk menentukan standar tarif pembebanan biaya 

overhead pabrik. Kapasitas normal merupakan suatu tingkat 

kapasitas operasi yang dapat dicapai dengan pemanfaatan secara 

maksimal semua input atas fasilitas sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh perusahaan. Sehingga pada akhirnya tercapai biaya 

per unit produk yang serendah mungkin.   

 

2.5. Konsep Pengendalian 

 Pengendalian dibutuhkan dalam setiap pekerjaan untuk 

mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan agar sesuai dengan yang 

direncanakan semula. Pengendalian adalah melihat ke belakang, 

memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan 

dengan hasil yang direncanakan sebelumnya (Hansen dan Mowen, 2006). 
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Menurut Rony (1990), pengendalian berkaitan dengan usaha, prosedur, 

metode, dan langkah yang harus ditempuh agar apa yang telah 

direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan.  

 Biaya produksi harus dapat dikendalikan agar tidak terjadi 

pemborosan. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang dapat 

mengendalikan biaya produksi agar berjalan secara efisien. Menurut 

Kuswadi (2005), penentuan biaya standar dilakukan untuk mencapai 

produktivitas yang maksimum dengan biaya yang serendah – rendahnya.  

 Menurut Mulyadi (2010), berdasarkan atas masukan dan 

keluarannya pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan secara garis 

besar dapat di bagi menjadi 4 macam : 

1. Pusat Biaya 

Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur 

berdasarkan masukannya. 

2. Pusat Pendapatan  

Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur 

berdasarkan keluarannya. 

3. Pusat Laba  

Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur 

berdasarkan antara selisih keluaran dan masukan. 

4. Pusat Investasi 
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Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur 

berdasarkan antara perbandingan antara laba yang diperoleh dengan 

investasi didalam pusat pertanggungjawaban tersebut.  

 

2.6. Varians 

Menurut Mulyadi (2010), 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. Varians adalah perbedaan antara suatu rencana atau 

target dan suatu hasil (Witjaksono, 2013 : 154). Analisis selisih biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung berbeda dengan analisis 

selisih biaya overhead pabrik, dalam analisis selisih biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas, yaitu 

kapasitas yang sesungguhnya dan kapasitas standar, sedangkan dalam 

analisis selisih biaya overhead pabrik dikenal tiga macam kapasitas, yaitu 

kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal 

(kapasitas yang terakhir ini digunakan untuk menghitung tarif biaya 

overhead pabrik).  

Varians adalah selisih antara biaya aktual dengan standar yang 

ditetapkan sebelum kegiatan operasi perusahaan dilakukan (Bustami dan 

Nurlela, 2007). Varians digunakan dalam evaluasi kinerja dan untuk 

memotivasi para manajer. Adakalanya varians untuk mendorong 
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perubahan strategi. Pada tingkat kerusakan produk yang berlebihan atas 

sebuah produk baru bisa jadi menunjukkan desain produk cacat.  

Analisis varians biaya produksi terdiri dari analisis varians biaya 

bahan baku, analisis varians biaya tenaga kerja langsung, dan analisis 

varians biaya overhead pabrik.  

1. Analisis Varians Biaya Standar 

Perhitungan selisih biaya bahan baku dapat dilakukan dengan 

model satu selisih, model dua selisih atau model tiga selisih. Model 

satu selisih dengan cara membandingkan biaya standar dengan biaya 

yang sesungguhnya. Model dua selisih membedakan selisih biaya 

menjadi selisih harga dan selisih kuantitas. Model tiga selisih 

membedakan selisih biaya menjadi selisih harga, selisih kuantitas dan 

selisih gabungan. Ada tiga model analisis selisih, antara lain :  

- Model Satu Selisih (The One Way Model) 

Rumus untuk biaya bahan baku : 

 TS = (Hst x Kst) – (HS x KS)  

Keterangan : 

TS = Total Selisih   TUSt= Tarif Upah Standar 

HSt= Harga Standar  JKSt = Jam Kerja Standar 

KSt= Kuantitas Standar  TUS = Tarif Upah Sesungguhnya 

KS = Kuantitas Sesungguhnya JKS  = Jam Kerja Sesungguhnya 

HS = Harga Sesungguhnya  
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Hasil perhitungan selisih diberi tanda L untuk selisih laba atau selisih 

yang menguntungkan dan tanda R untuk selisih rugi.  

- Model Dua Selisih (The Two Way Model) 

Rumus perhitungan selisih harga : 

• Untuk biaya bahan baku 

SH = (HSt – HS) x KS 

Rumus perhitungan selisih kuantitas : 

• Untuk biaya bahan baku 

SK = (KSt – KS) x HSt 

Keterangan : 

SH = Selisih Harga 

SK = Selisih Kuantitas 

Dalam pembelian bahan baku selisih harga yang timbul menjadi 

tanggung jawab manajer fungsi pembelian. Sedangkan selisih 

kuantitas menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. 

- Model Tiga Selisih (The Three Way Model) 

Dibagi menjadi tiga macam selisih, yaitu selisih harga , selisih 

kuantitas dan selisih harga / kuantitas. Tiga kemungkinan dari 

hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas 

sesungguhnya : 

 Harga dan kuantitas standar masing – masing lebih tinggi atau 

lebih rendah dari rendah dari harga sesungguhnya dan 

kuantitas sesungguhnya. 
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a. Harga standardan kuantitas standar masing – masing lebih 

rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya : 

• Rumus untuk biaya bahan baku 

SH = (HSt – HS) x KSt 

SK = (KSt – KS) x HSt 

SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS)  

b. Harga dan kuantitas standar lebih tinggi dari harga dan 

kuantitas sesungguhnya : 

• Rumus untuk biaya bahan baku 

SH = (HSt – HS) x KS 

SK = (KSt – KS) x HS 

SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS)  

 Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas 

sesungguhnya. 

• Rumus untuk biaya bahan baku  

SH = (HSt – HS) x KS 

SK = (KSt – KS) x HSt 

SHK = 0  

 Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya namun 

kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya.  

• Rumus untuk biaya bahan baku  

SH = (HSt – HS) x KSt 
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SK = (KSt – KS) x HS 

SHK = 0  

a. Selisih harga bahan baku 

Untuk menghitung selisih harga bahan baku dilakukan 

perbandingan antara harga bahan baku sesungguhnya dengan harga 

bahan baku menurut standar. Jumlah selisih harga bahan baku 

dihitung dengan cara mengalikan selisih harga bahan baku 

persatuan dengan kuantitas sesungguhnya yang dibeli.  

b. Selisih kuantitas bahan baku 

Selisih kuantitas bahan baku adalah selisih kuantitas yang timbul 

karena telah dipakai kuantitas bahan baku yang lebih besar atau 

lebih kecil dibanding dengan kuantitas standar dalam pengolahan 

produk. Selisih kuantitas bahan baku dapat dihitung sebesar 

kuantitas bahan baku dikalikan dengan harga standar bahan baku 

perbuah.  

2. Analisis varians biaya tenaga kerja langsung  

Penghitungan selisih biaya tenaga kerja langsung dapat dilakukan 

dengan model satu selisih, model dua selisih dan model tiga selisih. 

Model satu selisih menghitung selisih biaya tenaga kerja langsung 

dengan cara membandingkan biaya standar dan biaya sesungguhnya. 

Model dua selisih membedakan selisih biaya menjadi selisih tarif upah 

langsung dan selisih efisiensi upah langsung. Model tiga selisih 

membedakan selisih biaya menjadi selisih tarif upah langsung, selisih 



34 
 

 

efisiensi upah langsung dan selisih gabungan.Ada tiga jenis model 

analisis selisih biaya tenaga kerja langsung, yaitu: 

- Model Satu Selisih (The One Way Model) 

Rumus untuk biaya tenaga kerja : 

 TS = (TUSt x JKSt) – (TUS x JKS) 

Keterangan : 

TS= Total Selisih   TUSt= Tarif Upah Standar 

HSt= Harga Standar   JKSt = Jam Kerja Standar 

KSt= Kuantitas Standar  TUS = Tarif Upah Sesungguhnya 

KS= Kuantitas Sesungguhnya JKS  = Jam Kerja Sesungguhnya 

HS = Harga Sesungguhnya  

- Model Dua Selisih (The Two Way Model) 

Rumus perhitungan selisih harga : 

• Untuk biaya tenaga kerja langsung 

STU = (TUSt – TUS) x JKS 

Rumus perhitungan selisih kuantitas : 

• Untuk biaya tenaga kerja langsung  

SEU = (JKSt – JKS) x TUSt  

Keterangan : 

STU = Selisih Tarif Upah  

- Model Tiga Selisih (The Three Way Model) 

Dibagi menjadi tiga macam selisih, yaitu selisih harga , selisih 

kuantitas dan selisih harga / kuantitas. Tiga kemungkinan dari 
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hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas 

sesungguhnya : 

 Harga dan kuantitas standar masing – masing lebih tinggi 

atau lebih rendah dari rendah dari harga sesungguhnya dan 

kuantitas sesungguhnya. 

a. Harga standar dan kuantitas standar masing – masing 

lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya : 

o Rumus untuk biaya tenaga kerja langsung 

STU = (TUSt – TUS) x JKSt 

SEU = (JKSt – JKS) x TUSt 

STEU = (TUSt – TUS) x (JKSt – JKS) 

b. Harga dan kuantitas standar lebih tinggi dari harga dan 

kuantitas sesungguhnya : 

o Rumus untuk biaya tenaga kerja  

STU = (TUSt – TUS) x JKS 

SEU = (JKSt – JKS) x TUS 

STEU = (TUSt – TUS) x (JKSt – JKS) 

 Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, 

namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari 

kuantitas sesungguhnya. 

• Rumus untuk biaya tenaga kerja  

STU = (TUSt – TUS) x JKS 

SEU = (JKSt – JKS) x TUSt 
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STEU = 0 

 Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya namun 

kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya.  

• Rumus untuk biaya tenaga kerja  

STU = (TUSt – TUS) x JKSt 

SEU = (JKSt – JKS) x TUS 

STEU = 0 

a. Selisih tarif upah langsung 

Selisih tarif upah langsung timbul karena perusahaan telah 

membayar upah langsung dengan tarif lebih tinggi atau lebih 

rendah dibandingkan dengan tarif upah langsung standar. Selisih 

tarif upah langsung dapat dihitung sebesar selisih tarif upah 

langsung per jam dikalikan jam kerja sesungguhnya. 

b. Selisih efisiensi upah langsung 

Selisih efisiensi upah langsung dihitung dari selisih jam kerja 

langsung sesungguhnya dengan jam kerja standar dikalikan tariff 

upah langsung standar.  

3. Analisis varians biaya overhead pabrik 

Selisih biaya overhead pabrik timbul karena perbedaan antara biaya 

overhead pabrik yang sesungguhnya dengan yang seharusnya terjadi 

dalam mengolah produk. Analisis selisih biaya overhead pabrik dapat 

dilakukan dengan model satu selisih, model dua selisih, model tiga 

selisih, dan model empat selisih. Model satu selisih menghitung selisih 
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biaya overhead pabrik secara total yaitu dengan membandingkan biaya 

overhead pabrik standar dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. 

Model dua selisih membedakan selisih biaya menjadi selisih 

terkendalikan dan selisih volume. Model tiga selisih membedakan 

biaya menjadi selisih anggaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. 

Model empat selisih membedakan selisih biaya menjadi selisih 

anggaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi variabel dan selisih 

efisiensi tetap. Menurut Mulyadi (2009 : 409), ada 4 model analisis 

selisih biaya overhead pabrik : 

- Model satu selisih (The One Way Model) 

Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan 

cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar 

dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya.  

- Model Dua Selisih (The Two Way Model) 

Metode dua selisih ini adalah metode yang sering digunakan dalam 

praktek sehari – hari, dikarenakan metode ini mudah untuk 

dihitung.  

Pada model ini, BOP dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu : 

a. Selisih terkendali  

Selisih terkendalikan adalah selisih yang diakibatkan oleh 

perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya 

terjadi dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan 

pada jam atau kapasitas standar. Selisih antara biaya 
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overhead pabrik aktual yang terjadi dengan total anggaran 

fleksibel pada aktivitas standar yang diperbolehkan.  

b. Selisih volume  

Selisih volume adalah selisih antara kapasitas normal 

dengan kapasitas standar. Perbedaan antara biaya overhead 

yang dianggarkan pada jam standar dengan biaya overhead 

pabrik yang dibebankan kepada produk ( kapasitas standar 

dengan tarif standar).  

- Model Tiga Selisih (The Three Way Model) 

Masalah yang timbul dalam metode dua selisih adalah 

menyembunyikan kelebihan dan kekurangan penggunaan dari 

input yang merupakan dasar alokasi biaya overhead pabrik. Model 

tiga selisih berusaha mengatasi masalah ini karena dalam metode 

tiga selisih memperhitungkan selisih pengeluaran, selisih kapasitas, 

dan selisih efisiensi.   

Dalam model ini, BOP dipecah menjadi tiga macam selisih, yaitu : 

a. Selisih pengeluaran  

Selisih biaya overhead pabrik aktual dengan jumlah 

anggaran fleksibel yang disesuaikan dengan aktivitas aktual 

yang diperkenankan.  

b. Selisih kapasitas  

Perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada 

kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang 
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dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya 

(kapasitas sesungguhnya dengan tarif standar).  

c. Selisih efisiensi  

Selisih efisiensi adalah tarif biaya overhead pabrik 

dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan 

kapasitas sesungguhnya.  

- Model Empat Selisih (The Four Way Model) 

Model empat selisih merupakan pengembangan dari model tiga 

selisih, dimana terjadinya pemisahan selisih efisiensi menjadi 

selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap.  

Pada metode ini selisih BOP dipecah menjadi empat, yaitu : 

✓ Selisih pengeluaran 

✓ Selisih kapasitas 

✓ Selisih efisiensi tetap 

✓ Selisih efisiensi variabel 

Perhitungan selisih pengeluaran dan selisih kapasitas sama 

seperti perhitungan pada metode tiga selisih.  

• Rumus selisih efisiensi tetap : 

(JKSt – JKS) x Tarif BOP tetap standar 

• Rumus selisih efisiensi variabel : 

(JKSt – JKS) x Tarif BOP variabel standar  

 


