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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Salmon & Runtu (2015) tujuan penelitiannya yaitu 

untuk mengetahui penerapan biaya standar untuk pengendalian biaya 

produksi dengan  metode analisis data yang digunakan adalah  deskriptif  

kualitatif. Hasil penelitian ini  menyatakan  bahwa manajemen  kurang  

memperhatikan aspek penting dalam menyusun dan menetapkan biaya 

standar sehingga terdapat ketidakefisienan, terdapat biaya bahan baku yang 

melebihi standarnya yakni pada bulan mei dan bulan november. Selain pada 

bulan Mei dan Juni untuk biaya overhead pabrik mengalami ketidakefisienan.     

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, dkk (2014), tujuan 

penelitiannya  yaitu  untuk  mendeskripsikan tentang perencanaan dan cara 

memanajemen biaya produksi untuk menambah efisiensi harga produksi. Alat 

analisis yang digunakan untuk menilai efisiensi yaitu dengan analisis varians. 

Berdasarkan hasil riset dan pemikiran yang telah dilaksanakan pada penelitian 

tersebut, menyatakan bahwa biaya produksi perusahaan masih tidak efisien. 

Faktor penyebabnya adalah lemahnya pengamanan biaya produksi secara 

global, sehingga tidak dapat memperkecil terjadinya penghilangan  biaya 

produksi yang diselenggarakan oleh oknum yang tidak peduli.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Safitri (2012) penelitian  

tersebut bertujuan untuk mengetahui anggaran biaya produksi dan 
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pengendalian biaya produksi serta pengaruhnya terhadap laba kotor. Metode 

analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis terhadap laporan biaya produksi berupa biaya bahan baku,biaya 

tenaga kerja dan biaya overhead pabrik serta menggunakan laporan 

anggaran biaya produksi dengan menggunakan tahun analisis 2010 dan 

2011.  

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu biaya standar 

dan analisis varians. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa alokasi 

biaya produksi pabrik belum tepat karena terdapat biaya administrasi & 

umum yang seharusnya tidak termasuk dalam biaya produksi,tetapi 

dimasukkan kedalam biaya operasional perusahaan. Selain itu, Pengendalian 

biaya produksi belum tepat karena Realisasi biaya produksi lebih besar dari 

anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga tidak 

menguntungkan bagi perusahaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka diperoleh persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan yang ada pada penelitian 

sekarang yaitu tujuan penelitian yang sama – sama meneliti mengenai 

pengendalian biaya produksi, sedangkan perbedaan dari penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi yang diteliti, tahun 

penelitian dan hasil penelitian.  

B. Tinjauan Teori 

Biaya mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya dalam 

artian cost dan biaya dalam artian expense. Biaya (cost) adalah 
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pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah 

terjadi atau kemungkinan akan terjadi dalam mencapai tujuan tertentu, 

contoh : persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, 

persediaan produk selesai, suplies atau aktiva yang belum digunakan. 

Biaya dalam artian expense atau beban adalah biaya yang telah 

memberikan manfaat dan sekarang telah habis (Bustami & Nurlela, 

2013:7). 

1. Biaya Produksi 

Biaya produksi menurut Bustami & Nurlela (2013 : 12) adalah 

biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan 

baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya 

produksi ini juga disebut juga dengan biaya produk yaitu biaya –biaya 

yang dapat dihubungkan dengan suatu produk dimana biaya ini 

merupakan biaya persediaan. 

2. Anggaran produksi  

Sasongko (2013 : 34) mendefinisikan anggaran produksi sebagai 

anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah 

barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran 

produksi merupakan alat untuk merencanakan, mengkoordinir dan 

mengontrol kegiatan – kegiatan produksi. Besar kecilnya anggaran 

produksi akan tergantung pada : 

a. Anggaran penjualan 
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Penjualan yang berfluktuasi akan menentukan apakah 

produksinya berfluktuasi, konstan ataupun moderat. 

b. Tingkat persediaan  

1) Persediaan awal, persediaan awal suatu periode merupakan 

persediaan akhir periode sebelumnya 

2) Persediaan akhir, persediaan ini merupakan prediksi 

persediaan pada akhir periode yang akan datang. 

3. Anggaran Biaya Produksi 

Sasongko (2013:54), anggaran biaya produksi adalah 

anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang 

jadi. Anggaran biaya produksi dapat dikelompokkan dalam tiga sub 

anggaran, yaitu : 

a. Anggaran Bahan Baku 

Anggaran bahan baku yang disusun oleh perusahaan pada 

dasarnya terdiri dari dua jenis anggaran: 

1) Anggaran pemakaian bahan baku, yang menentukan jumlah dan 

nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi 

dalam satu periode anggaran. Sementara itu, jumlah kebutuhan 

bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi 

dapat diperoleh oleh perusahaan dengan mengalikan tingkat 

produksi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang 
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jadi. Standar tersebut menentukan jumlah bahan baku yang 

diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang jadi.  

2) Anggaran pembelian bahan baku, menentukan jumlah bahan 

baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu 

periode anggaran. Jumlah bahan baku yang akan dibeli dapat 

diketahui setelah mempertimbangkan faktor – faktor berikut ini: 

a) Jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan 

produksi. Informasi ini diperoleh dari anggaran pemakaian 

bahan baku. 

b) Jumlah bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan 

diakhir periode (persediaan bahan baku akhir). Kebijakan 

manajemen akan menentukan jumlah persediaan yang ingin 

disimpan di akhir periode anggaran. 

c) Jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode 

(persediaan bahan baku awal) 

b. Anggaran Tenaga Kerja Langsung 

Pada perusahaan manufaktur, tenaga kerja yang terlibat 

dalam proses produksi dapat dikelompokkan ke dalam tenaga kerja 

langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung 

adalah karyawan yang langsung terlibat didalam kegiatan produksi 

barang dan jasa, sedagkan tenaga kerja tidak langsung adalah 

karyawan yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan 

produksi. 
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Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja 

langsung akan dimasukkan kedalam biaya tenaga kerja langsung 

yang akan menjadi salah satu komponen biaya produksi. Adapun 

upah untuk tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan kedalam 

biaya overhead produksi. Biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan 

baku langsung dan biaya overhead merupakan komponen dalam 

perhitungan total biaya produksi perusahaan. 

Berikut ini adalah informasi – informasi yang diperlukan 

untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung : 

1)  Kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi 

barang dan jasa, misalnya pemotongan bahan baku, pencucian 

bahan baku,dll. 

2) Jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. 

Informasi ini dapat diperoleh di anggaran produksi. 

3) Jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk 

memproduksi 1 (satu) unit barang jadi atau disebut dengan 

standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 

4) Perkiraan upah tenaga kerja angsung per jam. 

c. Anggaran Biaya Overhead 

Biaya overhead produksi adalah seluruh biaya yang tidak 

terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. 

Baiaya yang termasuk dalam overhead produksi adalah biaya bahan 

baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, honor 
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petugas pengawas, biaya listrik, biaya utilitas, dll. Ketika 

menyusun anggaran biaya overhead, perusahaan harus dapat 

menentukan hal – hal sebagai berikut: 

1) Jumlah produksi barang jadi yang direncanakan untuk 

diproduksi dalam satu periode anggaran. 

2) Biaya overhead tetap yang dianggarkan oleh perusahaan. 

Misalnya : biaya sewa mesin, biaya bahan baku tak langsung. 

3) Biaya overhead variabel yang dianggarkan oleh perusahaan, 

misalnya biaya bahan bakar untuk operasional mesin pabrik. 

4) Biaya overhead semi variabel, misalnya biaya listrik, biaya 

telepon.    

4. Pengendalian Biaya Produksi 

Kartasapoetra  (1992 : 76), pengendalian biaya yang ada pada 

aktivitas produksi berkaitan erat dengan pencatatan – pencatatan biaya 

produksi atau dengan kata lain penetapan harga pokok. Pengendalian 

biaya produksi adalah tujuan utama dari administrasi dan analisa biaya 

produksi untuk memudahkan pelaksanaannya diperlukan pemisahan 

biaya ke dalam unsur – unsurnya, biaya bahan, biaya upah serta biaya 

produksi lainnya berdasarkan tanggungjawab.Selanjutnya, pengukuran 

biaya tersebut dibandingkan dengan standar – standar yang telah 

ditentukan berdasarkan pengalaman dan kebijakan internal dan 

eksternal  
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5. Biaya Standar 

Carter (2011 : 158), biaya standar adalah biaya yang telah 

ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah 

tertentu produk selama satu periode tertentu. Biaya standar membantu 

dalam perencanaan dan pengendalian operasi. Biaya standar 

memberikan wawasan mengenai dampak – dampak yang mungkin  

terjadi.  Raiborn & Kinney (2011:335) menyatakan bahwa sistem 

biaya standar menggunakan stadar (standards), yang merinci 

perkiraan biayanya dan kuantitas yang dibutuhkan untuk pembuatan 

unit tunggal produk dan menjalankan jasa tunggal.  

Mengembangkan biaya standar melibatkan penilaian dan 

kepraktisan dalam mengidentifikasi jenis bahan baku dan tenaga kerja, 

kuantitas dan harga, maupun pemahaman mengenai jenis overhead 

pabrik dan bagaimana terjadinya. Setelah keinginan kualitas output 

dan sumberdaya input yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas 

tersebut diperhitungkan pada biaya yang masuk akal , maka standar 

harga dan kuantitas dikembangkan untuk setiap komponen biaya : 

bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. 

Standar dibagi menurut tingkat kelonggarannya menjadi 4 

golongan, yaitu: 

a. Standar Teoritis 

Stadar ini disebut juga dengan standar ideal yang dalam 

pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai dikarenakan asumsi 
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yang mendasari standar ini. asumsi tesebut yaitu bahwa standar 

merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh 

pelaksana, akan tetapi dalam prakteknya pelaksanaan yang 

sempurna yang dapat dicapai baik oleh pengguna (orang) maupun 

mesin jarang terealisasi, oleh karena itu standar teoritis pada saat 

ini jarang dipakai. 

b. Rata – Rata Biaya Waktu Yang Lalu 

Jenis standar ini biasanya berguna pada perusahaan yang  

baru memulai menerapkan biaya standar, yang kemudian diganti 

dengan standar biaya yang efisien. Standar ini merupakan standar 

yang longgar  jika dilakukan dengan menghitung rata – rata biaya 

di waktu yang lalu, selain itu juga mengandung biaya – biaya 

yang tidak efisien dikarenakan biaya yang tidak seharusnya 

masuk dalam biaya standar. 

c. Standar Normal  

Standar normal bermanfaat untuk manajemen dalam 

perencanaan dan keputusan jangka panjang, akan tetapi tidak 

begitu bermanfaat bila dilihat dari jangka pendek. Standar ini 

didasarkan pada kondisi yang akan datang dengan asumsi 

keadaan ekonomi dan kegiatan normal. Pada kenyataannya 

standar ini dihitung dengan rata – rata dimasa lalu yang 

disesuaikan dengan keadaan dimasa mendatang.  
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d. Pelaksanaan Terbaik Yang Dapat Dicapai (Attainable High 

Performance) 

Standar ini merupakan kriteria yang paling baik dalam 

menilai pelaksanaan dan standar banyak digunakan. Standar jenis 

ini dapat dihitung dengan tingkat pelaksanaan yang terbaik 

dengan mempertimbangkan ketidakefisienan yang dapat terjadi. 

Mulyadi (2015:388) menyatakan manfaat sistem biaya standar 

dalam pengendalian biaya, yaitu: sistem biaya standar dirancang 

sebagai alat yang penting dalam menilai kebijakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, sistem biaya standar memberikan pedoman 

kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk suatau 

produksi sehingga memungkinkan manajer dapat mengurangi biaya 

dengan cara perbaikan produksi maupun pemilihan tenaga kerja dan 

kegiatan yang lain. 

Manfaat lain sistem biaya standar yaitu juga menyajikan analisis 

penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar yang 

memungkinakan manajer melaksanakan pengelolaan dengan “prinsip 

kelainan” (exception principles). Berikut ini cara menentukan biaya 

standar yang dibagi kedalam tiga bagian: standar biaya bahan baku, 

standar biaya tenaga kerja, standar biaya overhead pabrik.  

a. Standar Biaya Bahan Baku 

Langkah yang perlu dilakukan sebelum menetapkan standar 

biaya bahan baku yaitu mengenali dan mencatat secara spesifik 
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bahan baku langsung yang digunakan untuk membuat suatu 

produk. Ada empat spesifikasi yang perlu diperhatikan mengenai 

input bahan baku, yaitu : tipe, kualitas, kuantitas dan harga. 

Spesifikasi untuk bahan baku, termasuk kualitas dan kuantitas 

disusun dalam nota bahan baku. 

 Tidak hanya pada perusahaan ternama saja, namun pada 

perusahaan yang tanpa menerapkan sistem standar biaya resmi juga 

mengembangkan nota bahan baku untuk produk – produk sebagai 

panduan untuk aktivitas produksi. Ketika seluruh informasi 

kuantitas dan harga telah tersedia, maka tinggal menghitung 

standar biaya bahan baku. Biaya bahan baku terdiri dari : 

1) Total bahan baku yang digunakan dalam memproduksi beberapa 

output yang berupa produk atau yang biasa disebut standar 

kuantitas bahan baku. 

2) Harga satuan dari setiap bahan baku atau yang biasa disebut 

standar harga bahan baku. 

Berdasarkan data spesifikasi bahan baku yang telah 

ditentukan, kemudian dibuat kartu bahan baku yang berisi 

spesifikasi dan jumlah bahan baku yang akan diproses. Menurut 

Mulyadi (2015:391) kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan 

dengan: 

1) Penyelidikan teknis 

2) Analisis catatan masa lampau 
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a) Menghitung rata – rata pemakaian bahan baku untuk produk 

atau pekerjaan yang sama dimasa lampau. 

b) Menghitung rata – rata pemakaian bahan baku dalam 

pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling 

buruk dimasa lampau. 

c) Menghitung rata – rata pemakaian bahan baku dalam 

pelaksanaan pekerjaan yang paling baik.  

Harga standar bahan baku pada umumnya ditentukan dari 

daftar harga pemasok, katalog, atau informasi sejenis dan informasi 

lain mempengaruhi harga dimasa datang. Apabila terdapat biaya - 

biaya yang dibebankan dalam bahan baku ( seperti : biaya angkut 

dan biaya pengurusan), maka standar harga bahan baku ikut 

menyesuaikan. Harga yang digunakan sebagai harga standar dapat 

berupa:  

1)  Harga yang diperkirakan berlaku dimasa datang atau kurang 

lebih dalam jangka 1 tahun. 

2) Harga yang berlaku saat penyusunan data 

3) Harga yang diperkirakan merupakan harga normal dalam 

jangka panjang. 

Harga yang digunakan dalam menentukan harga standar 

bahan baku tergantung pada fluktuasi harga yang diperkirakan dan 

tujuan penggunaan biaya standar tersebut. Jika fluktuasi harga 

cenderung berulang kali terjadi dan tidak dapat dipastikan 



23 
 

kecendrungan naik atau turun, maka menggunakan jenis standar 

normal. Jika arah perubahan harga dimasa datang dapat 

diperkirakan dengan baik, maka jenis standar yang tepat untuk 

situasi ini adalah rata – rata dalam periode  dimana standar akan 

dipakai. 

b. Standar Tenaga Kerja  

Dalam menetapkan standar biaya tenaga kerja yang efektif, 

perlu mengetahui kuantitas untuk setiap operasi produksi. 

Informasi tersebut dapat diperoleh dengan metode teknik industri, 

mempelajari waktu penyimpanan dan pergerakan,atau data historis. 

Waktu rata – rata yang dibutuhkan untuk membuat produk selama 

tahun sebelumnya dapat dihitung dari lembar waktu tenaga kerja 

dan digunakan untuk menetapkan standar waktu yang sedang 

berlangsung.  

Mulyadi (2015:392) menyebutkan syarat mutlak berlakunya 

jam tenaga kerja standar : 

1) Tata letak pabrik yang efisien (plant layout) dengan peralatan 

yang modern sehingga mempeoleh hasil maksimal dengan biaya 

minimal. 

2) Pengembangan staf perencanaan produksi, routing, scheduling 

dan dispatching, agar proses produksi lancar tanpa ada 

penundaan. 

3) Pembelian bahan baku yang direncanakan dengan baik 
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4) Adanya standarisasi kerja karyawan, metode kerja dilengkapi 

dengan instruksi – instruksi dan latihan yang cukup bagi 

karyawan. 

Setelah syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar 

telah dilakukan, maka jam tenaga kerja standar dapat ditentukan 

dengan cara berikut: 

1) Menghitung rata – rata jam kerja yang diperlukan dalam suatu 

pekerjaan dari kartu harga pokok (cost sheet) periode lalu. 

2) Membuat test – run operasi produksi dalam keadaan normal. 

3) Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu berbagai karyawan 

pada keadaan yang diharapkan 

4) Mengadakan taksiran yang wajar, berdasarkan pengalamandan 

pengetahuan operasi produksi dan produk. 

Penentuan upah standar tenaga kerja dibutuhkan 

pengetahuan tentang kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan 

tenaga kerja yang diperlukan dan rata – rata tarif upah per jam 

yang diperkirakan akan dibayar. 

1) Perjanjian dengan organisasi karyawan 

2) Data upah masa lalu, yang dapat digunakan dalam menentukan 

tarif upah standar adalah rata – rata hitung, rata – rata 

tertimbang, atau median dari upah karyawan masa lalu. 

3) Penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal.  
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c. Standar biaya overhead  Pabrik 

Standar overhead merupakan tingkat perhitungan awal 

tingkat overhead manufaktur perusahaan. Ketika menyusun biaya 

overhead perlu menempatkan kumpulan biaya berdasarkan pada 

pemicu dan alokasi pada produk harus dibuat  menggunakan 

pemicu aktivitas yang berbeda untuk keperluan analisis dan 

pengendalian standar BOP perlu dibedakan menjadi standar BOP 

tetap dan standar BOP variabel.  dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dapat dibagi 

menjadi 3 golongan : 

1) Biaya overhead pabrik tetap, yaitu BOP yang tidak berubah 

dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Conto : 

depresiasi, asuransi. 

2) Biaya overhead variable, yaitu BOP yang berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan tertentu. Contoh: 

perlengkapan bahan bakar, upah lembur, biaya penerimaan,dsb. 

3) Biaya overhead  semi variable, yaitu BOP yang berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan tertentu. 

Penentuan biaya overhead pabrik standar meliputi : penentuan 

tarif biaya overhead pabrik standar untuk setiap satuan kapasitas 

dan penentuan satuan kapasitas yang diperlukan untuk mengolah 

satu unit produk. 
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Setelah memisahkan biaya overhead pabrik berdasarkan 

golongannya kemudian ditotal jumlah keseluruhan biaya overhead 

pabrik, maka biaya overhead pabrik standar dapat dihitung dengan 

cara sebagai berikut: 

 

 

6. Analisis Varians 

Menurut Bustami & Nurlela (2013 : 281) Varians adalah 

selisih antara biaya aktual dengan standar yang ditetapkan sebelum 

kegiatan operasi dilakukan. Varians tersebut menyangkut untuk 

ketiga elemen biaya produksi yaitu: varians bahan baku, varians 

tenaga kerja dan varians overhead pabrik. Berdasarkan varians 

pada masing-masing biaya produksi, dapat diketahui penyebab atas 

penyimpangan yang terjadi, sehingga perusahaan dapat melakukan 

tindakan koreksi yang tepat untuk mencapai tingkat efisiensi biaya 

produksi yang baik pada periode selanjutnya.. 

Manajemen perusahaan bertugas mengelola aktivitas 

produksinya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan 

keunggulan kompetitif yang artinya memiliki kemampuan 

menyediakan produk yang bermutu bagi konsumen. Dalam 

menjalankan operasi, perusahaan mengharapkan keuntungan atau 

laba yang optimal untuk perusahaannya sehingga untuk melakukan 

hal tersebut perusahaan melakukan perencanaan dan pengendalian 

Biaya standar overhead = Jumlah BOP yang dianggarkan 

 Kapasitas Normal 
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biaya produksi yaitu dengan cara mengefisiensikan biaya produksi 

menggunakan analisis varians dengan cara sebagai berikut: 

a. Perhitungan varians bahan baku langsung 

Menurut Mulyadi (2015:396) terdapat 3 cara dalam 

menganalisis selisih biaya bahan baku standar dengan biaya 

bahan baku sesungguhnya. Cara menghitung varians dibedakan 

berdasarkan keadaan yang terjadi di suatu persahaan, varians 

bahan baku langsung dapat dihitung  dengan cara sebagai 

berikut :  

1) Model Satu Selisih ( The One-Way Model ) 

Pada model ini selisih biaya bahan baku standar dengan 

selisih biaya bahan baku sesungguhnya tidak dipecahkan, 

melainkan hanya ada satu selisih yang merupakan gabungan 

dari selisih harga dengan kuantitas. 

   (         )  (       ) 

Keterangan : St = Total selisih 

 HSt = Harga Standar 

 KSt = Kuantitas Standar 

 HS = Harga Sesungguhnya 

 KS = Kuantitas Sesungguhnya 

2) Model Dua Selisih ( The Two – Way Model) 

Selisih biaya standar dengan selisih biaya 

sesungguhnya pada model ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu: selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. 
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Analisis dua selisih ini digunakan untuk membebankan 

tanggung jawab terjadinya selisih kepada tiap – tiap manajer 

yang bertanggung jawab. Selisih harga yang terjadi menjadi 

tanggung jawab manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih 

kuantitas merupakan tanggung jawab manajer bagian 

produksi.  Varians tersebut dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut : 

   (      )     

   (      )      

Keterangan : SH = Selisih Harga 

 SK = Selisih Kuantitas 

 HS = Harga Sesungguhnya 

 HSt = Harga Standar 

 KS = Kuantitas Sesungguhnya 

 KSt = Kuantitas Standar 

3) Metode Tiga Selisih (The Three – Way Model) 

Selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya 

pada model ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : selisih harga, 

selisih kuantitas dan selisih harga/kuantitas. Pada model dua 

selish menjadi tidak teliti dalam memisahkan selisih harga dan 

selisih kuantitas jika harga dan kuantitas standar lebih tinggi 

atau lebih besar dari harga dan kuantitas sesungguhnya, begitu 

juga sebaliknya. Hubungan antara harga dan kuantitas standar 

dengan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan 

tiga kemungkinan berikut ini : 
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a) Harga dan kuantitas standar masing – masing lebih besar 

atau lebih kecil dari harga dan kuantits sesungguhnya. 

b) Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, 

namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi daripada 

sesungguhnya. 

c) Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, 

namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari 

kuantitas sesungguhnya. 

Pada model tiga selisih ini rumus perhitungan 

tergantung dengan jenis hubungan harga dan kuantitas standar 

dengan harga dan kuantitas sesungguhnya. Jenis hubungan 

harga dan kuantitas tersebut yaitu :  

a) Harga dan Kuantitas Standar masing – masing lebih tinggi 

atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya.  

Rumus perhitungan selisih harga dan selisih  

kuantitas dalam keadaan harga dan kuantitas standar 

masing masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan  

kuantitas sesungguhnya, dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut :  

    (      )      untuk menghitung selisih harga 

     (      )    untuk menghitung selisih kuantitas 

    (      ) (      )  untuk menghitung  

  selisih gabungan yang  

  merupakan selisih  

  harga/kuantitas. 
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Rumus yang digunakan untuk menghitung selisih 

harga dan kuantitas dalam keadaan harga standar dan 

kuantitas standar masing – masing lebih tinggi dari harga 

sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat 

dinyatakan dalam rumus sebagai berikut : 

   (      )      untuk menghitung standar harga 

   (      )   untuk menghitung standar kuantitas 

    (      )  (       ) untuk menghitung  

selisih gabungan yang 

merupakan selisih 

harga/kuantitas. 

 

b) Harga Standar Lebih Rendah dari harga sesungguhnya, 

namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari 

kuantitas sesungguhnya 

Dalam kondisi seperti ini maka selisih gabungan 

yang merupakan selisih harga/kuantitas tidak akan terjadi. 

Perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi 

seperti ini menggunakan model tiga selisih silakukan 

menggunakan rumus berikut ini : 

   (      )    untuk menghitung selisih harga 

   (       )    untuk menghitung selisih kuantitas 

  Selisih harga / kuantitas sama dengan nol. 

Selisih harga /kuantitas sama dengan nol, maka dengan 

demikian tidak ada selisih biaa yang menjadi tanggung 
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jawab bersama diantara dua manajer (misal : manajer fungsi 

pembelian dan produksi). 

c) Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun 

sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas 

sesungguhnya 

   (      )    untuk menghitung selisih harga 

   (      )   untuk menghitung selisih kuantitas 

Selisih harga/kuantitas sama dengan nol. 

Model analisis tiga selisih menghasilkan informasi 

lebih teliti mengenai pertanggungjawaban selisih dibanding 

dengan metode dua selisih. Pada model dua selisih dalam 

keadaan apapun selisih harga selalu menggunakan kuantitas 

sesungguhnya sebagai pengali selisih antara harga perunit 

standar. Setelah memperoleh nominal selisih harga dan 

kuantitas maka dapat diartikan apakah varians tersebut 

menguntungkan (favorable) atau tidak menguntungkan 

(unfavorable). 

b. Perhitungan varians upah tenaga kerja langsung 

Sejalan dengan analisis untuk bahan baku langsung, dalam 

hal ini harus dibedakan: Jam kerja standar (JKSt), Jam kerja 

sebenarnya (JKS), Tarif upah standar (TUSt), Tarif upah 

sebenarnya (TUS). Varians upah tenaga kerja langsung ada dua 

macam, yaitu : selisih tarif upah dan sellisih efisiensi upah atau 
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kapasitas (jam kerja). Menghitung selisih (varians) upah tenaga 

kerja dibagi menjadi 3 metode, yaitu : metode sau selisih, metode 

dua selisih, metode tiga selisih. Berikut ini merupakan cara untuk 

mencari varians upah tenaga kerja langsung : 

1) Metode Satu Selisih  

Seperti pada metode satu selisih pada bahan baku langsung, 

metode satu selisih upah tenaga kerja langsung. Selisih biaya 

sesungguhnya dan biaya standar tidak dibagi menjadi selisih 

tarif upah dan selisih efisiensi, tetapi metode satu selisih ini 

merupakan gabungan dari selisih tarif dan efisiensi tenaga 

kerja langsung. Berikut ini merupakan cara untuk menghitung 

varians tenaga kerja langsung menggunakan metode satu 

selisih : 

(           )  (         ) 

Keterangan : TUSt = Tarif Upah Standar 

 TUS = Tarif Upah Sesungguhnya 

 JKSt = Jam Kerja Standar 

 JKS = Jam Kerja Sesungguhnya 

2) Metode Dua Selisih 

Pada metode dua selisih ini, selisih antara biaya standar 

dan sesungguhnya pada tenaga kerja langsung dibagi menjadi 

dua bagian, yakni: selisih tarif dan selisih efisiensi upah tenaga 



33 
 

kerja langsung. Berikut ini merupakan cara untuk mencari 

varians tenaga kerja lagsung : 

(        )                                     

(        )                                         

Setelah memeroleh hasil perhitungan selisih tarif upah dan 

selisih efisiensi upah, dapat diketahui apakah selisih/varians 

tersebut tergolong menguntungkan (favorable) atau merugikan 

(unfavorable). 

3) Model Tiga Selisih 

Model ini juga sama seperti model tiga selisih pada 

bahan baku langsung, model ini merupakan model yang lebih 

teliti mengenai pertanggungjawaban selisih yang terjadi 

dibandingkan dengan model dua selisih. Ada 3 macam selisih 

dalam model ini, yaitu : selisih tarif upah, selisih efisiensi upah 

dan selisih tarif/efisiensi upah. Cara menghitung selisih 

menggunakan model tiga selisih dijelaskan dibawah ini : 

(        )                                     

(        )                                 

(        )  (        )untuk menghitung tarif/efisiensi 

c. Perhitungan varians biaya overhead pabrik 

Variance dalam overhead pabrik dihitung dengan biaya 

standar yaitu selisih BOP sebenarnya dengan BOP standar, baik 

standar kuantitas maupun standar harga. Untuk tiap – tiap BOP 
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harus dihitung secara tersendiri baik biaya tetap, biaya variabel dan 

semi variabe karena sangat penting untuk analisis varians. Analisis 

varians dalam BOP menurut biaya standar dapat dilakukan dalam 

satu, dua, tiga atau empat metode. 

Model satu selisih menghitung secara total dari selisih biaya 

overhead pabrik yaitu dengan membandingkan biaya overhead 

pabrik standar dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pada 

model dua selisih membedakan selisih biaya menjadi selisih 

terkendalikan dan selisih volume. Model tiga selisih membedakan 

selisih biaya menjadi selisih anggaran, selisih kapasitas dan selisih 

efisiensi. Dalam model empat selisih membedakan selisih biaya 

menjadi selisih anggaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi variabel 

dan selisih efisiensi tetap.  

1) Model Satu Selisih  

Pada model ini, selisih antara biaya sesungguhnya 

dengan biaya standar tidak dipecah kedalam selish harga dan 

selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang 

merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih 

kuantitas. Dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead 

pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan 

biaya overhead pabrik ssungguhnya. Analisis dalam model ini 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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Selisih Total Biaya Overhead Pabrik: 

Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp. .......... 

Biaya Overhead pabrik yang dibebankan Rp. .......... 

Selisih Total Biaya Overhead Pabrik Rp. ........... 

2) Metode dua selisih 

Pada metode dua selisih, varians overhead pabrik 

dibagi menjadi dua, yaitu : selisih terkendalikan dan selisih 

volume. Selisih terkendalikan merupakan selisih yang terjadi 

karena perbedaan biaya overhead sesungguhnya dengan biaya 

overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar, sedangkan 

selisih volume yaitu perbedaan antara biaya overhead yang 

dianggarkan pada jam standar dengan biaya overhead pabrik 

yang dibebankan kepada produk (kapasitas standar dengan 

tarif standar). 

a) Selisih terkendali dihitung dengan rumus : 

Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp. .......... 

Biaya overhead pabrik tetap pd kpsts normal Rp. .......... 

Biaya Overhead pabrik variabel sesungguhny Rp. .......... 

Biaya Overhead pabrik variabel pd jam standar Rp. .......... 

Selisih Terkendalikan Rp....(F/UF) 

b) Selisih Volume dihitung dengan cara : 

Jam tenaga kerja pada kapasitas normal Rp. .......... 

Jam tenaga kerja standar Rp. ........ .. 
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Selisih volume Rp. .......... 

Tarif biaya overhead pabrik tetap Rp. .......... 

Selisih volume Rp.....(F/UF) 

3)  Metode Tiga Selisih  

Selisih biaya overhead pabrik dapat dipecah menjadi 3 

macam, yaitu : selisih pengeluaran, selisih efisiensi dan selisih 

kapasitas. Selisih pengeluaran adalah selisih antara biaya 

overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik 

yang dianggarkan pada kapasitas produksi standar.  

Selisih kapasitas yaitu perbedaan antara biaya overhead 

pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan 

biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk di 

kapasitas sesungguhnya (kapasitas sesungguhnya dengan tarif 

standar). terakhir yaitu selisih efisiensi yang merupakan 

perbedaan antara tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan 

selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas 

sesungguhnya. 

a) Perhitungan selisih pengeluaran 

Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp. ..... 

Biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal Rp. ..... 

Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp. ..... 

Biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

pada jam sesungguhnya dicapai Rp. ..... 

Selisih pengeluaran Rp.....(F/UF) 
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b) Perhitungan selisih kapasitas 

Kapasitas normal Rp. ..... 

Kapasitas sesungguhnya Rp. ..... 

Kapasitas yang tidak dipakai Rp. ..... 

Tarif biaya overhead pabrik tetap Rp. ..... 

Selisih kapasitas Rp.....(F/UF) 

c) Perhitungan selisih efisiensi 

Jam standar Rp. ..... 

Jam sesungguhnya Rp. .....  

Selisih efisiensi Rp. ..... 

Tarif biaya overhead pabrik Rp. ..... 

Selisih efisiensi Rp.....(F/UF) 

4) Metode Empat Selisih 

Pada metode empat selisih ini merupakan 

pengembangan dari metode tiga selisih. Sebelumnya terdapat 

selisih efisiensi pada metode tiga selisih, sedangakan pada 

metode ini selisih efisiensi dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu: 

selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Menghitung 

selisih pengeluaran dan selisih kuantitas seperti pada metode 

tiga selisih. Berikut ini langkah –langkah menghitung varians 

biaya overhead pabrik menggunakan metode empat selisih : 

a) Selisih pengeluaran 

Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp. ..... 
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Biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal Rp. ..... 

Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp. ..... 

Biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

pada jam sesungguhnya dicapai Rp. ..... 

Selisih pengeluaran Rp.....(F/UF) 

 

b) Selisih kuantitas 

Kapasitas normal Rp. ..... 

Kapasitas sesungguhnya Rp. ..... 

Kapasitas yang tidak dipakai Rp. ..... 

Tarif biaya overhead pabrik tetap Rp. ..... 

Selisih kapasitas Rp.....(F/UF) 

 

c) Selisih pengeluaran Rp.....(F/UF) 

Selisih kapasitas Rp.....(F/UF) 

Selisih efisiensi yang dipecahkan lebih lanjut:  

Selisih efisiensi variabel Rp.....(F/UF) 

Selisih efisiensi tetap Rp.....(F/UF) 

Total selisih biaya overhead pabrik Rp.....(F/UF) 
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C. Kerangka Pikir  

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Pengendalian Biaya Produksi 

Kerangka pikir untuk penelitian ini dimulai dari manajemen dimana 

didalamnya terdapat Planning, Organizing, Actuating, dan Controling, 

selanjutnya pada data biaya produksi pada PG Krebet Baru dilakukan 

pengendalian. Pengendalian melalui biaya standar dan biaya realisasi yang 

didapat dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead. Setelah diketahui biaya standar dan realisasi, kemudian dihitung 

selisihnya menggunakan analisis varians untuk mengetahui apakah biaya 

tersebut menguntungkan (favorable) atau tidak menguntungkan 

(unfavorable). 


