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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Perusahaan mengalami kesulitan dalam memisahkan unsur - unsur biaya tetap dan biaya 

variabel dari biaya yang tergolong semi variabel (Salim, 2013)7. 

Raap (2013)8, menyimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan analisis biaya relevan 

secara tepat. Agar perusahaan mampu bersaing dengan baik maka diperlukan metode 

perhitungan yang lebih baik pula sebagai salah satu sarana pihak manajemen perusahaan dalam 

mengambil keputusan atau kebijakan. 

Lambajang (2013)9, melakukan perhitungan biaya produksi dengan menggunakan 

metode variable costing yang ternyata dapat membantu perusahaan dalam menghitung biaya 

produksi, dimana metode variable costing memisahkan antara biaya - biaya produksi dan non 

produksi berupa biaya tetap, biaya semi variabel dan biaya variabel. 

Perbedaan utama antara perhitungan riil perusahaan dengan perhitungan variable costing 

terletak pada perlakuan biaya overhead. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan 

menggunakan perhitungan biaya overhead pabrik variabel dan tetap, sedangkan pada metode 

variable costing yang dihitung hanya biaya overhead variabel saja (Oentoe, 2013)10. 

Dengan adanya metode variable costing diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

lebih tepat dalam perhitungan harga pokok produksi untuk penentuan harga jual maupun 

mengambil keputusan dalam menerima atau menolak pesanan khusus diluar produksi normal. 

Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan perbandingan yang lebih tepat dalam menentukan 

keputusan produksi yang lebih efektif dengan kurun waktu yang relatif singkat (Hestika, 

2013)11. 

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

variable costing yang mereka gunakan dalam perusahaan yang ditelitinya mampu menekan 

haga pokok produksi menjadi lebih rendah untuk produk dengan volume produksi yang tinggi, 

                                                           
7Salim, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Perataan Laba Pada Perusahaan Perbankan Di 
Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. Vol. 3, No. 2, thn 2013, hlm. 19. 
8Raap, skripsi “Analisis Biaya Relevan Dalam Pengambilan Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan Khusus” 
(Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013), hlm. 86. 
9Lambajang, “Analisis Perhitungan Biaya Produksi Menggunakan Metode Variable Costing “. Jurnal EMBA. ISSN: 
2303-1174, Vol. 1 No. 3, thn 2013, hlm. 366-373. 
10 Oentoe, Skripsi  “Analisis Perhitungan Biaya Produksi Menggunakan Metode Variable Costing”( Manado: 
Universitas Sam Ratulangi, 2013), hlm. 60. 
11 Hestika & Samsul, skripsi “Analisis Perbandingan Metode Full Costing Dan Variable Costing Dalam  Perhitungan  
Harga  Pokok  Produksi  Untuk  Penentuan  Harga  Jual” (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013), hlm. 55. 
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dan menetapkan harga pokok produksi yang relatif lebih tinggi untuk produk dengan volume 

produksi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode perusahaan. Untuk menjamin 

agar usaha perusahaan mampu menghasilkan laba, maka manajemen perusahaan harus 

merencanakan dan mengendalikan dengan baik dua faktor penentu laba yaitu pendapatan dan 

biaya (Devianti, 2010)12. 

 

B. Landasan Teori 

Dalam konsep teori, penulis menjelaskan beberapa pendapat dari para ahli sebagai 

dasar teori yang mampu mendukung dan mengarahkan peneliti dalam proses penyusunan 

skripsi. Berikut dasar teori yang peneliti sajikan dalam penelitian ini: 

 

1. Konsep Biaya 

a. Pengertian Biaya 

Menurut Simamora (2000)13, biaya merupakan nilai setara kas atau kas yang dikorbankan 

untuk jasa atau barang yang diharapkan mampu memberi manfaat pada masa ini atau pada 

masa yang akan datang bagi organisasi. 

Menurut Supriyono (2002)14, biaya merupakan harga perolehan yang digunakan atau 

dikorbankan dengan tujuan mendapatkan revenue atau penghasilan yang akan digunakan 

sebagai pengurang penghasilan. 

Menurut Hansen & Mowen (2006)15, biaya merupakan nilai ekuivalen kas atau kas yang 

dikorbankan agar mendapatkan jasa atau barang yang diharapkan mampu memberikan manfaat 

sekarang ini  atau di masa yang akan datang bagi organisasi. 

Menurut Mulyadi (2007)16, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang 

diukur dengan menggunakan satuan uang, yang sedang terjadi, telah terjadi maupun yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan yang telah ditentukan. 

 

b. Klasifikasi Biaya 

Menurut Hansen & Mowen (2006)17, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori 

fungsional utama yaitu: 

                                                           
12 Devianti, skripsi “Analisis Pengaruh Harga Pokok Produksi CPO Terhadap Penentuan Harga Jual CPO” ( Medan: 
Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 77. 
13 Simamora, Akuntansi Biaya (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 32-33. 
14 Supriyono, Akuntansi Manajemen, Proses Pengandalian Manajemen (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002), hlm. 20. 
15 Hansen, Mowen, & Maryanne, Management Accounting (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 11. 
16 Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 44. 
17 Hansen & Mowen, Management Accounting (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 16. 
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1) Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan pembuatan barang dan penyediaan 

jasa. Biaya produksi dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a) Bahan Baku Langsung 

Bahan yang dapat ditelusuri ke jasa atau barang yang sedang diproduksi. Biaya bahan 

baku langsung ini dapat dibebankan ke produk dikarenakan pengamatan fisik dapat digunakan 

sebagai pengukuran kuantitas yang digunakan oleh setiap produk. Bahan yang menjadi bagian 

produk berwujud dikategorikan sebagai bahan langsung. 

b) Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja yang bisa ditelusuri pada jasa atau barang yang sedang diproduksi. Seperti 

bahan langsung, pengamatan fisik bisa digunakan untuk mengukur jumlah karyawan yang 

digunakan untuk memproduksi suatu produk. Karyawan yang mengubah bahan baku menjadi 

produk dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung. 

 

c) Overhead 

Semua biaya produksi selain tenaga kerja langsung dan bahan langsung dikelompokkan 

di dalam biaya overhead. Bahan langsung yang merupakan bagian yang tidak signifikan 

umumnya dimasukkan ke dalam kategori overhead sebagai jenis khusus dari bahan yang tidak 

langsung. Biaya lembur tenaga kerja langsung biasanya dibebankan ke overhead. Penyebabnya 

adalah tidak semua operasi produksi dapat diidentifikasikan sebagai penyebab lembur. Maka 

dari itu biaya lembur merupakan hal yang umum bagi semua operasi produksi dan merupakan 

biaya tidak langsung. 

2). Biaya Non Produksi (non-manufacturing cost) merupakan biaya yang berhubungan dengan 

fungsi pengembangan, perancangan, distribusi, pemasaran, administrasi umum, dan layanan 

pelanggan. Terdapat dua kategori biaya non produksi diantaranya adalah: 

a) Biaya pemasaran atau penjualan, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk 

mendistribusikan, melayani produk, dan pemasaran. 

b) Biaya administrasi, adalah semua biaya yang berhubungan dengan pengembangan, 

penelitian, serta administrasi umum pada organisasi yang tidak bisa dibebankan ke dalam 

produksi maupun pemasaran. Tugas administrasi umum memastikan berbagai macam 

kegiatan organisasi terintegrasi secara matang sehinggakeseluruhan misi perusahaan bisa 

terlaksana. 
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b. Pengertian Akuntansi Biaya  

Menurut Mulyadi (2010)18, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara- cara 

tertentu serta penafsiran terhadapnya dan objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. 

Menurut Witjaksono (2006)19, akuntansi biaya merupakan salah satu dari sekian banyak 

disiplin ilmu dalam akuntansi. Akuntansi biaya secara sederhana dapat diartikan dari istilahnya 

sebagai akuntansi yang khusus digunakan untuk pengukuran dan pelaporan biaya. 

 

c. Pengertian Sistem Biaya Tradisional 

Mulyadi (2003)20, akuntansi biaya tradisional didisain untuk perusahaan manufaktur dan 

bertujuan ke penentuan biaya produk dengan fokus biaya di tahap produksi. 

Hansen & Mowen (2006)21, berasumsi bahwa semua biaya dikelompokkan sebagai 

variabel yang berkaitan dengan perubahan unit atau kapasitas produk yang di produksi. 

Supriyono (2007)22, membebankan biaya kepada produk sebesar biaya produksinya. 

Didalam sistem tradisional, biaya produk terdiri berdasarkan tiga elemen biaya yaitu : biaya 

tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya bahan baku. 

 

2. Harga Pokok Produksi 

a. Pengertian Harga Pokok Produksi 

Menurut Bustami (2007)23, harga pokok produksi merupakan kumpulan biaya produksi 

yang terdiri atas tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, serta biaya overhead pabrik 

ditambah dengan persediaan produk di dalam proses awal dan dikurangi oleh persediaan 

produk di dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat dalam periode waktu tertentu dan 

bisa sama dengan biaya produksi jika tidak ada persediaan produk di dalam proses awal dan 

terakhir. 

Menurut Hansen & Mowen (2006)24, harga pokok produksi menggambarkan total biaya 

produk yang terselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan pada barang 

                                                           
18 Mulyadi, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 19. 
19 Witjaksono, Akuntansi Biaya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 6. 
20 Mulyadi, Activity Based Cost System (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 21. 
21 Hansen & Mowen , Management Accounting (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 30. 
22 Supriyono, Manajemen Biaya,  Suatu Reformasi Pengelolaan Bisnis (Yogyakarta: BPFE, 2007), hlm. 11. 
23 Bustami & Nurlela, Akuntansi Biaya : Teori Dan Aplikasi (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 43. 
24 Hansen & Mowen, Management Accounting (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 36. 
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yang terselesaikan adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya manufaktur bahan langsung, serta 

overhead. 

Menurut Mulyadi (2007)25, harga pokok produksi merupakan total biaya yang terjadi 

dalam mengolah bahan baku hingga menjadi produk yang siap dijual. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi 

merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan ketika proses produksi suatu barang yang 

dinyatakan ke dalam satuan uang. 

 

b. Tujuan dan Manfaat Penentuan Harga Pokok produksi 

Berikut adalah tujuan penentuan harga pokok produksi menurut (Lambajang, 2013)26.: 

1) Pedoman ketika pengambilan keputusan dalam bisnis. 

2) Alat untuk memantau realisasi biaya produksi. 

3) Menilai dan menentukan harga pokok persediaan. 

4) Alat untuk menilai efisiensi proses produksi. 

5) Sebagai dasar dalam penetapan harga jual. 

6) Menentukan laba atau rugi periodik. 

Menurut Mulyadi (2010)27, dalam sebuah perusahaan yang berproduksi secara umum, 

informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi 

manajemen untuk: 

1) Menghitung laba maupun rugi periodik. 

2) Mengawasi realisasi biaya produksi. 

3) Menentukan harga jual produk. 

4) Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan 

dalam neraca. 

 

3. Variable Costing 

a. Pengertian Variable Costing 

Mulyadi (2012)28, menjelaskan bahwa variable costing atau  direct costing merupakan 

metode penentuan harga pokok produksi  yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok 

                                                           
25 Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 9. 
26 Lambajang, “Analisis Perhitungan Biaya Produksi Menggunakan Metode Variable Costing “. Jurnal EMBA. 
ISSN: 2303-1174, Vol. 1 No. 3, thn 2013, hlm. 380. 
27 Mulyadi, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 23. 
28 Mulyadi,  Akuntansi Biaya (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012), hlm. 10. 
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produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik variabel. 

Sujarweni (2015)29, variabel costing adalah metode untuk menentukan harga pokok 

produk dengan hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Dengan demikian harga 

pokok produksi menurut variabel costing terdiri dari unsur biaya produksi, yaitu : 

Biaya bahan baku langsung                                   xxxx 

Biaya tenaga kerja langsung                                  xxxx 

Biaya overhead pabrik variabel                             xxxx 

Harga pokok produksi                                            xxxx 

 

b. Manfaat Metode Variable Costing 

Menurut Samryn (2012)30, metode variable costing banyak memberikan manfaat bagi 

keperluan internal manajemen diantaranya: 

a. Laba periodik tidak dipengaruhi oleh tingkat persediaan. 

b. Dengan menggunakan variable costing, biaya produksi per unit tidak mengandung biaya 

tetap. 

c. Biaya pabrik dan laporan laba rugi dalam bentuk variable costing lebih dekat dalam 

mengikuti pemikiran manajemen. 

d. Pendekatan ini memungkinkan manajemen mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dan 

tidak dapat dikendalikan dalam jangka pendek. 

 

4. Full Costing 

a. Pengertian full costing 

Menurut Samryn (2012)31,  full costing adalah metode penentuan harga pokok yang 

memperhitungkan semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

dan overhead tanpa memperhatikan perilakunya. 

Menurut Kholmi (2013)32, dalam penentuan full costing biaya periode adalah biaya selain 

biaya produksi. Penentuan ini lebih menitikberatkan pada segi fungsi - fungsi pokok yang ada 

                                                           
29 Sujarweni & V. Wiratna,  Akuntansi Biaya (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 22 
30 Samryn, Akuntansi Manajemen Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi Dan Investasi (Jakarta: 
Kencana, 2012), hlm. 52. 
31 Samryn, Akuntansi Manajemen Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi Dan Investasi (Jakarta: 
Kencana, 2012), hlm. 61. 
32 Kholmi, Akuntansi Manajemen (Malang: UMM Press, 2013), hlm. 94. 
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pada perusahaan. Misalnya fungsi penjualan, produksi, personalia, dan administrasi. Berikut 

penentuan  full costing: 

 Biaya bahan langsung    x x x x 

 Biaya tenaga kerja langsung   x x x x 

 Biaya overhead pabrik variabel  x x x x 

 Biaya overhead pabrik tetap   x x x x 

 Harga pokok produksi    x x x x 

 

b. Perbedaan Full Costing dan Variable Costing 

Supriyono (1997)33, menyebutkan perbedaan antara full costing dan variable costing 

yaitu: 

1) Full Costing 

- Biaya produksi tetap dan variabel yang dibebankan ke produk. 

- Lebih menekankan pada segi fungsi-fungsi pokok yang ada pada perusahaan. 

- FOH tetap diakui sebagai biaya apabila produk terjual. 

- Periode cost adalah selain biaya produksi. 

2) Variable Costing 

- Hanya biaya produksi variabel yang dibebankan ke produk. 

- Lebih menekankan dari segi perilaku biaya. 

- FOH diakui sebagai period cost, selama perusahaan belum  full capacity. 

- Semua biaya tetap diakui sebagai periode cost. 

Perbedaan pokok antara metode full costing dan variable costing sebetulnya terletak 

pada perlakuan biaya tetap produksi tidak langsung. Dalam metode full costing dimasukkan 

unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan produk berdasar tarif 

(budget), sehingga apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan budgetnya maka akan 

timbul kekurangan atau kelebihan pembebanan. Tetapi pada variable costing memperlakukan 

biaya produksi tidak langsung tetap bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih 

tepat dimasukkan sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruhnya ke periode 

dimana biaya tersebut dikeluarkan sehingga dalam variable costing tidak terdapat pembebanan 

lebih atau kurang (Samryn, 2012)34. 

                                                           
33 Supriyono, Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen Untuk Teknologi Maju Dan Globalisasi (Yogyakarta: 

BPFE, 1997), hlm. 78. 
 
34 Samryn, Akuntansi Manajemen Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi Dan Investasi (Jakarta: 

Kencana, 2012), hlm. 102. 
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5. Pengertian Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah 

Riwayadi (2014)35, menyebutkan bahwa metode titik tertinggi dan titik terendah 

merupakan metode yang memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam periode tertentu 

berdasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dengan titik terendah. Berikut langkah – 

langkahnya: 

 

a. Mencari jam kerja langsung serta biaya listrik tertinggi dan terendah. 

b. Menetapkan berapa selisih jam kerja mesin. 

c. Menetapkan selisih biaya listriknya. 

d. Menghitung biaya listrik variabel per jam mesin dengan rumus: 

=
Biaya aktivitas tertinggi −  Biaya aktivitas terendah

Aktivitas tertinggi −  Aktivitas terendah
 

e. Menghitung biaya tetap dengan rumus: 

= Total biaya − Biaya variabel 

 

6. Aktiva Tetap 

a. Pengertian Aktiva Tetap 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2014)36, menyebutkan bahwa aset tetap sebagai aset 

berwujud yang: 

1) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif 

2) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Aktiva tetap merupakan suatu aktiva berwujud milik perusahaan dan bukan untuk 

diperjual belikan. Memiliki umur di atas satu tahun, digunakan ketika produksi, penyediaan 

barang dan jasa, untuk disewakan pada pihak lain, serta bertujuan administratif. 

 

b. Klasifikasi Aktiva Tetap 

Sumarsan (2011)37, aktiva tetap dapat dikategorikan menjadi dua golongan yaitu: 

1) Aktiva Tetap Tidak Berwujud 

Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang digunakan untuk operasional 

perusahaan dengan masa lebih dari satu tahun dan tidak memiliki wujud fisik. 

                                                           
35 Riwayadi, Akuntansi Biaya (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 49. 
36 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 95-96. 
37 Sumarsan, Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis (Jakarta: Indeks, 2011), hlm. 88. 
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2) Aktiva Tetap Berwujud 

Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan 

dengan masa lebih dari satu tahun dan memiliki wujud fisik. 

 

c. Penilaian dan Penyajian Aktiva Tetap 

Berkaitan dengan penilaian dan penyajian aset tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari 

dua metode yang dapat digunakan, yaitu: 

1) Berbasis Harga Perolehan (Biaya) 

Metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang 

dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap 

digunakan. 

2) Berbasis Revaluasi (Nilai Pasar) 

Penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. 

Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang 

dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. 

 

d. Cara Memperoleh Aktiva Tetap 

Sumarsan (2011)38, menyebutkan bahwa aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Dibeli secara tunai. 

2) Dibeli secara cicilan. 

3) Diperoleh dari sumbangan. 

4) Diperoleh dengan cara tukar-menukar. 

5) Diperoleh dengan membangun sendiri. 

e. Pengakuan Aktiva Tetap 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2014)39, berpendapat bahwa biaya perolehan aset tetap harus 

diakui sebagai aset jika: 

1) Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset 

tersebut. 

2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

 

 

                                                           
38 Sumarsan, Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis (Jakarta: Indeks, 2011), hlm. 115. 
39 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 73. 
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f. Beban-beban Selama Masa Penggunaan Aktiva Tetap 

Rudianto (2012)40, terdapat beberapa pengeluaran yang terjadi selama masa 

penggunaan aset supaya bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Beban tersebut antara lain: 

1) Reparasi dan pemeliharaan. 

2) Penggantian. 

3) Penambahan. 

 

g. Taksiran Masa Manfaat Aset 

Dalam menentukan masa manfaat suatu aset entitas mendasarkan pada kebijakan 

pengelolaan aset entitas yang didasarkan pada pertimbangan akan dilakukannya penghentian 

penggunaan suatu aset setelah waktu penggunaan tertentu atau pengonsumsian proporsi 

tertentu dari masa ekonominya. Selain itu, suatu entitas juga seringkali menetapkan masa 

manfaat aset tetap bedasarkan pengelompkan aset yang disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku seperti peraturan perpajakan dan lain-lain. Hal ini akan menyebabkan adanya 

perbedaan antara masa ekonomis aset dengan masa manfaat aset. 

 

6. Depresiasi 

a. Pengertian Depresiasi 

Baridwan (2004)41, merupakan sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara 

sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. 

Martani (2014)42, berpendapat bahwa nilai biaya aset yang didepresiasikan merupakan 

nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. 

 

b. Faktor-faktor Dalam Perhitungan Depresiasi 

Jusup (2011)43, menyebutkan terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap 

perhitungan depresiasi: 

1) Biaya Perolehan 

 Yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap 

digunakan oleh perusahaan. 

                                                           
40 Rudianto, Pengantar Akuntansi Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan (Jakarta: Erlangga, 2012), 

hlm. 23. 
41 Baridwan,  Intermediate Accounting (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 90. 
42 Martani, dkk., Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 57. 
43 Jusup, Dasar-Dasar Akuntansi. Jilid II  Edisi Ketujuh (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2011), hlm. 61-

62. 
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2) Masa Manfaat 

 Masa manfaat atau kadang-kadang disebut juga umur aset, adalah jangka waktu 

pemakaian aset yang diharapkan oleh perusahaan. 

3) Nilai Residu 

 Nilai residu atau biasa disebut juga nilai sisa, adalah taksiran nilai tunai aset pada akhir 

masa aset tersebut. 

 

c. Nilai Biaya yang Didepresiasikan 

Martani (2014)44, nilai biaya aset yang didepresiasikan (depreciable asset) merupakan 

nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Nilai itu 

dihitung dengan mengurangkan biaya perolehan dari suatu aset (nilai pada saat pengukuran 

awal) terhadap estimasi nilai residu atau nilai sisa dari asset pada akhir periode masa manfaat 

aset tersebut. 

 

d.  Metode Perhitungan Depresiasi 

Kamarudin (2003)45, menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode yang bisa 

dijadikan untuk dasar perhitungan besaran penyusutan:  

1) Metode Garis Lurus (The Straight Line Method).  

Dalam metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya 

sama besar dan masing-masing tidak dipengaruhi dengan hasil atau output yang diproduksi. 

Metode ini lebih menekankan pada aspek waktu daripada aspek kegunaan. Metode penyusutan 

garis lurus banyak digunakan dalam perusahaan-perusahaan karena pengaplikasiannya lebih 

mudah. Perhitungan tarif dalam metode ini adalah: 

Tarif penyusutan = 
Harga Perolehan Nilai Sisa

Estimasi Umur Kegunaan
 

2) Metode Saldo Menurun Ganda (The Double Declining Balance Method). 

Adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dan 

dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Besarnya persentase penyusutan 

adalah dua kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Untuk penghitungannya, 

metode ini dilakukan dengan cara mengalikan persentase atau tarif tertentu dengan nilai buku 

suatu aktiva.  

 

                                                           
44 Martani, dkk., Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 65-66. 
45 Kamarudin, Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 32. 
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3) Metode Jumlah Angka Tahun (The Sum of Year Digits Method).  

Dalam metode penyusutan ini, besarnya penyusutan aktiva tetap semakin menurun tiap 

tahunnya, dan hampir sama dengan metode penyusutan saldo menurun. Tetapi dalam metode 

ini, penyusutannya dipercepat berdasarkan pertimbangan biaya perawatan, serta perbaikan 

aktiva tetap yang semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktiva tetap itu 

sendiri. 

 

 

 

 


