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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Reviuw Penelitian Terdahulu 

Salindeho (2015) melakukan penelitian yang berjudul analisis perhitungan 

harga pokok produksi pada UD. The Sweetets Cookie Manado. Peneliti 

menggunakan metode analisis data yaitu metode deskriptif. Penulis mengolah 

data yang sudah ada selajutnya diadakan perbandingan dengan teori yang 

diperoleh selama ini. Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan 

saran dalam hal penetuan (HPP) UD. The Sweetets Cookie. Hasil analisisnya 

yaitu UD. The Sweetest Cookie telah menerapkan metode full costing dalam 

menentukan HPP dimana dalam menghitung HPP perusahaan mebebankan 

semua unsur biaya produksi dengan berdasarkan biaya yang terjadi dalam 

proses produksi. Perhitungan berdasarkan metode variabel costing yang dibuat 

penulis didapatkan hasil yang berbeda dengan perhitungan perusahaan 

menggunakan full costing yang digunakan dengan metode variabel terletak pada 

perlakuan biaya overhead pabrik. Dimana dalam metode full costing 

menggunakan biaya overhead tetap dan dan biaya variabel, sedangkan 

dimetode variabel costing hanya menggunakan biaya overhead variabel. 

Arum (2014) menunjukkan bahwa UKM Roti Saudara dalam perhitugan 

harga pokok produksi menggunakan metode full costing diperoleh hasil yang 

lebih tinggi dari pada metode yang digunakan oleh pihak perusahaan dengan 
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menggunakan metode yang sederhana yaitu dengan mengumpulkan biaya-

biaya yang digunakan selama produksi dan masih ada beberapa komponen 

biaya yang belum dimasukkan kedalam perhitungannya. Sedangkan untuk 

meode full costing sendiri memasukan semua usur komponen biaya-biaya 

kedalam produksi. 

Djumali (2014) menunjukkan 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 perusahaan dengan metode 

variable costing terletak pada perlakuan biaya overhead pabrik. 

Ricky (2014) menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi pada 

UKM Bakpia Phatok 29 dengan menggunakan metode full costing memperoleh 

hasil yang lebih tinggi dari pada metode yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan menggunakan cara perhitungan yang sederhana yaitu dengan 

mengumpulkan biaya–biaya yang digunakan selama produksi dan masih ada 

beberapa komponen biaya yang belum dimasukkan dalam penghitungan harga 

pokok produksinya. Untuk metode full costing sendiri dalam perhitungannya 

memasukan semua unsur-unsur biaya produksi untuk menentukan harga pokok 

produksinya baik biaya tetap maupun biaya variabel. 
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B. Landasan Teori 

1. Akuntansi Biaya 

a). Pengertian Akuntansi Biaya 

Definisi akuntansi biaya menurut Mulyadi (2010: 7) adalah proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan 

dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta 

penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. 

Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian, serta 

penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses 

tersebut ditujukan. Proses akuntans biaya dapat ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam hal ini proses 

akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. 

Dengan demikian akuntansi biaya dapat merupakan bagian dari 

akuntansi keuangan. 

Proses akuntansi biaya dapat ditujukan pula untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal 

ini akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi 

manajemen. Dengan demikian akuntansi biaya merupakan bagian dari 

akuntansi manajemen. 

Menurut Supriyono (2011: 12) menyatakan bahwa akuntansi biaya 

adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen 

dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta 

menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. 
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b). Tujuan Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok yaitu: penentuan kos 

produk, pengendalian biaya dan pengambilan keputusan khusus. Untuk 

memenuhi tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat, 

menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau 

penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya 

yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis. Umumnya 

akuntansi biaya untuk penentuan kos produk ini ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. oleh karena itu untuk 

memenuhi kebutuhan dari pihak luar perusahaan tersebut akuntansi 

biaya untuk penentuan kos produk tunduk pada prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim. Disamping itu, penentuan kos produk juga 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Penentuan kos 

produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilayani olehakuntansi 

manajemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip akuntansi yang 

lazim. Lihat misalnya penentuan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode variable costing. Untuk penentuan kos produk 

dan penyajian informasi biaya untuk memenuhi kebutuhan manajemen 

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek.  

Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang 

seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika 

biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas 

untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai 
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dengan biaya yang seharusnya tersebut. Akuntansi biaya kemudian 

melakukan analisis terhadap penyimpangan biaya sesungguhnya dengan 

biaya seharusnya dan menyajikan informasi mengenai penyebab 

terjadinya selisih tersebut. Dari analisis penyimpangan dan 

penyebabnya tersebut manajemen akan dapat mempertimbangkan 

tindakan koreksi, jika hal ini perlu dilakukan. Dari analisis ini juga 

manajemen puncak akan dapat mengadakan penilaian prestasi para 

manajer dibawahnya. Akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya 

ini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak dalam perusahaan. 

aspek perilaku manusia dalam akuntansi biaya untuk tujuan 

pengendalian biaya adalah besar.  Dengan demikian akuntansi biaya 

untuk tujuan pengendalian biaya merupakan bagian dari akuntansi 

manajemen. 

Pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan 

datang, oleh karena itu informasi yang relevan dengan pengambilan 

keputusan khusus selalu berhubungan dengan informasi masa yang akan 

datang. Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan khusus 

menyajikan pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang 

(future cost). Informasi biaya ini tidak dicatat dalam akuntansi biaya, 

melainkan dalam suatu proses peramalan. Karena keputusan khusus 

merupakan sebagian besar kegiatan manajemen perusahaan, laporan 

akuntansi biaya untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan 

adalah bagian dari akuntansi manajemen. Untuk memenuhi kebutuhan 
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manajemen dalam pengambilan keputusan akuntansi biaya 

mengembangkan berbagai konsep informasi biaya untuk pengambilan 

keputusan seperti biaya kesempatan (opportunity cost), biaya hipotesis 

(hipothesical cost), biaya tambahan (incremental cost), biaya 

terhindarkan (avaidable cost), dan pendapatan yang hilang (forgone 

revenues). 

 

c). Pengertian Biaya 

Definisi kos menurut Baldric, bambang, dody, eko dan frasto (2013) 

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. 

Mulyadi (2010: 8) menyatakan biaya adalah objek yang dicatat, 

digolongkan, diringkas dan disajikan oleh akuntansi biaya. 

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan 

akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut di atas: 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, 

2. Diukur dalam satuan uang, 
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3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan 

terjadi, 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

Dalam arti sempit biaya adalah pengorbanan sumber untuk 

memperoleh aktiva. 

 

d). Cara Penggolongan Biaya 

Definisi menurut Mulyadi (2010: 13) dalam akuntansi biaya, biaya 

digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan 

biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan 

penggolongan tersebut. 

Biaya dapat digolongkan menurut: 

1. Objek pengeluaran. 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran 

merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek 

pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran 

yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan 

bakar. 

2. Fungsi pokok dalam produksi. 

a) Biaya produksi merupakan biaya – biaya yang terjadi 

untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi 

yang siap untuk dijual. 
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b) Biaya pemasaran merupakan biaya – biaya yang 

terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran 

produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya 

promosi. 

c) Biaya administrasi dan umum merupakan biaya – 

biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

a) Biaya lansung adalah biaya yang terjadi, yang 

penyebab satu – satunya adalah karena adanya 

sesuatu yang dibiayai. Dengan demikian biaya 

lansung akan mudah diidentifikasikan dengan suatu 

yang dibiayai. Biaya produksi lansung terdiri dari 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja lansung. 

b) Biaya tidak lansung adalah biaya yang terjadi tidak 

hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya 

tidak lansung dalam hubungannya dengan produk 

disebut dengan istilah biaya produksi tidak lansung 

atau biaya overhead pabrik. 

4. Perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

aktivitas. 

a) Biaya variable adalah biaya yang jumlah totalnya 

berubah sebanding dengan perubahan volume 



14 
 

 
 

kegiatan. Contohnya adalah biaya bahan baku, 

tenaga kerja lansung. 

b) Biaya semivariable adalah biaya yang berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

c) Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk 

tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan 

jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

d) Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap 

dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contohnya 

adalah gaji direktur produksi. 

5. Jangka waktu manfaatnya. 

a) Pegeluaran modal adalah biaya yang mempunyai 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya 

untuk pengeluaran pembelian aktiva tetap. 

b) Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya 

mempunyai mafaat dalam periode akuntansi 

terjadinya pengeluaran tersebut. Contonya adalah 

biaya iklan, biaya telex dan biaya tenaga kerja. 
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e). Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Mulyadi (2010: 193) biaya overhead pabrik dapat 

digolongkan dengan tiga cara penggolongan: 

1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatya. 

a) Biaya bahan penolong. 

Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi 

bagian produk jadi atau bahan yang meskipun 

menjadi bagian produksi jadi tetapi nialainya relative 

kecil bila dibandingkan dengan harga pokok 

produksi tersebut. Misalnya bahan penolong dalam 

perusahaan percetakan adalah bahan pelekat, tinta 

koreksi dan pita mesin ketik. 

b) Biaya reparasi dan pemeliharaan. 

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku 

cadang, biaya bahan habis pakai dan harga perolehan 

jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan 

perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik, mesin 

– mesin. 

c) Biaya tenaga kerja tidak lansung. 

Tenaga kerja tidak lansung adalah tenaga kerja 

pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan 

secara lansung kepada produk atau pesanan tertentu. 
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d) Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap 

aktiva tetap. 

Biaya – biaya yang termasuk adalah biaya – biaya 

depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, 

mesin dan ekuipmen, alat kerja dan aktiva tetap 

lainnya yang digunakan di pabrik. 

e) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. 

Biaya – biaya yang termasuk adalah biaya asuransi 

gedung, asuransi mesin, asuransi kendaraan, asuransi 

kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi 

kerugiaan trial-run. 

f) Biaya overhead pabrik lain yang secara lansung 

memerlukan pengeluaran uang tunai. 

Biaya yang termasuk adalah biaya reparasi yang 

diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya 

listrik PLN dan sebagainya. 

2. Penggolongan biaya overhed pabrik menurut perilakunya 

dalam hal hubungan dengan perubahan volume produksi. 

a) Biaya overhead pabrik variable. Biaya overhead pabrik 

yang berubah sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. 
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b) Biaya overhead tetap. Biaya overhead pabrik yang 

tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan 

tertentu. 

c) Biaya overhead pabrik semivariabel. Biaya overhead 

pabrik yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. 

3. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya 

dengan departemen. 

a) Biaya overhead pabrik lansung departemen adalah biaya 

overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu 

dan manfatnya hanya dinikmati oleh departemen 

tersebut. 

b) Biaya overhead pabrik tidak lansung departemen adalah 

biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh 

lebih dari satu departemen. 

 

2. Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

a). Pengertian Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi (cost of goods manufactured) (CGM) adalah 

total produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan di 

transfer ke dalam persediaan barang jadi selama sebuah periode 

(Raiborn dan Kinney, 2011:56). Sedangkan menurut Syam (2010:451) 

menyatakan bahwa harga pokok produksi merupakan proses beban 
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produksi ke produk yang dihasilkan. Cara penentuan harga pokok 

produksi sangat besar pengaruhnya terhadap penghasilan neto yang 

dilaporkan maupun terhadap aktiva. 

 

b). Metode Full Costing dan Variabel Costing 

Mulyadi (2010: 17) menyatakan bahwa metode penentuan harga 

pokok produksi adalah cara perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam 

harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unur-unsur biaya ke 

dalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan yaitu full costing 

dan variabel costing. 

1) Full costing merupakan metode penentuan kos produksi 

yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke 

dalam kos produksi, 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     XX 

Biaya tenaga kerja langsung    XX 

Biaya overhead pabrik variabel   XX 

Biaya overhead pabrik tetap    XX 

Kos produksi       XX 
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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). 

 

2) 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     XX 

Biaya tenaga kerja langsung    XX 

Biaya overhead pabrik variabel   XX 

Kos produksi      XX 

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 
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tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum 

tetap). 

 

c). Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi 

Dalam perusahaan yang berproduksi massa, informasi harga pokok 

produksi yang dihitung unruk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi 

manajemen untuk: 

1) Menentukan harga jual produk. 

2) Memantau realisasi biaya produksi. 

3) Menghitung laba atau rugi periodic. 

4) Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan 

produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. 

 

d). Pengertian Bahan Baku Langsung, Tenaga Kerja Langsung dan 

Overhead Pabrik.  

Menurut Carter dan Usry (2006) Bahan baku langsung adalah semua 

bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk dan 

dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Contoh 

dari bahan baku langsung adalah kayu yang digunakan untuk membuat 

mebel dan minyak mentah yang digunakan untuk membuat bensin. 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi 

bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara 

layak ke produk tertentu. Overhead pabrik atau yang sering disebut juga 
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beban pabrik atau beban manufaktur terdiri atas semua biaya 

manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. 

Overhead pabrik biasanya memasukkan semua biaya manufaktur 

kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. 

 

3. Klasifikasi Jamur Tiram 

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) adalah jamur pangan dari 

kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes 

dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krem dan 

tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan 

bagian tengah agak cekung. Jamur tiram masih satu kerabat dengan 

Pleurotus eryngii dan sering dikenal dengan sebutan King Oyster 

Mushroom. 

Jamur tiram juga memiliki berbagai manfaat yaitu sebagai makanan, 

menurunkan kolesterol, sebagai antibakterial dan antitumor, serta dapat 

menghasilkan enzim hidrolisis dan enzim oksidasi. Selain itu, jamur 

tiram juga dapat berguna dalam membunuh nematode. 

Jamur tiram ini memiliki manfaat kesehatan diantaranya, dapat 

mengurangi kolesterol dan jantung lemah serta beberapa penyakit 

lainnya. Jamur ini juga dipercaya mempunyai khasiat obat untuk 

berbagai penyakit seperti penyakit lever, diabetes, anemia. Selain itu 

jamur tiram juga dapat bermanfaat sebagai antiviral dan antikanker serta 

menurunkan kadar kolesterol. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jamur_pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Basidiomycota
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Homobasidiomycetes&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tiram
https://id.wikipedia.org/wiki/Pleurotus_eryngii
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
https://id.wikipedia.org/wiki/Enzim
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
https://id.wikipedia.org/wiki/Obat
https://id.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://id.wikipedia.org/wiki/Anemia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiviral&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antikanker&action=edit&redlink=1
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Di samping itu, jamur tiram juga dipercaya mampu membantu 

penurunan berat badan karena berserat tinggi dan membantu 

pencernaan. Jamur tiram ini mengandung senyawa pleuran yang 

berkhasiat sebagai antitumor, menurunkan kolesterol, serta bertindak 

sebagai antioksidan. Adanya polisakarida, khususnya Beta-D-glucans 

pada jamur tiram mempunyai efek positif sebagai antitumor, antikanker, 

antivirus (termasuk AIDS), melawan kolesterol, antijamur, antibakteri, 

dan dapat meningkatkan sistem imun. Pada jamur tiram, produk ini 

disebut sebagai plovastin yang di pasaran dikenal sebagai suplemen 

penurun kolesterol (komponen aktifnya statin yang baik untuk 

menghambat metabolisme kolesterol di dalam tubuh manusia). 

Dilihat dari kandungan gizi yang terdapat dalam jamur tiram maka 

bahan ini termasuk aman untuk dikonsumsi. Adanya serat yaitu 

lignoselulosa baik untuk pencernaan. USDA (United States Drugs and 

Administration) yang melakukan penelitian pada tikus menunjukkan 

bahwa dengan pemberian menu jamur tiram selama 3 minggu akan 

menurunkan kadar kolesterol dalam serum hingga 40 % dibandingkan 

dengan tikus yang tidak diberi pakan yang mengandung jamur tiram. 

Sehingga mereka berpendapat bahwa jamur tiram dapat menurunkan 

kadar kolesterol pada penderita hiperkolesterol. Di Jepang saat ini 

sedang diteliti potensi jamur tiram sebagai bahan makanan yang dapat 

mencegah timbulnya tumor. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Jamur_tiram). 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pleuran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
https://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan
https://id.wikipedia.org/wiki/Polisakarida
https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Plovastin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Jamur_tiram

