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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Dalam Penelitian (Fristiani, 2016) tentang analisis biaya diferensial untuk 

membantu memberikan informasi ketika terjadi pesanan khusus (special order) 

pada UD. Refiga Beton. dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

perusahaan UD. Refiga Beton belum mampu melakukan perhitungan analisa biaya 

diferensial secara tepat terbukti masih banyaknya pesanan khusus yang ditolak 

sedangkan pesanan tersebut masih mendapat keuntungkan sebaiknya perusahaan 

masih bisa menerima. untuk langkah kedepan sebagai bahan masukan bagi 

perusahaan sebaiknya perusahaan segera menganggarkan dana untuk pembelian 

cetakan model yang belum dimiliki. 

 Sedangkan (Fatmawati dkk., 2019) tentang analisis biaya relevan dalam 

pengambilan keputusan pesanan khusus studi pada UD. Dwi Tunggal Lumajang 

yang menunjukan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian sebeumnya yaitu 

perusahaan menerima pesanan khusus tersebut, namun dalam penelitian ini 

sebelum melakukan pengambilan keputusan tersebut perusahaan lebih dahulu 

mempertimbangkan kapasitas menganggur yang dimiliki pada periode tersebut 

sehingga dapat digunakan untuk memproduksi pesanan khusus, dengan 

diterimanya pesanan khusus tersebut laba perusahaan menjadi meningkat. 
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Kemudian dalam penelitian (Kusuma Dewi dkk., 2015) tentang analisis 

biaya diferensial dalam pengambilan keputusan taktis menerima atau menolak 

pesanan khusus produk plywood studi pada perhutani plywood industri kediri, 

dengan hasil analisa data berdasarkan penelitian dengan melakukan perhitungan 

laba rugi yang dihasilkan baik sebelum maupun sesudah menerima pesanan khusus 

dapat diterima. Karena dalam perhitungan laba rugi tersebut menerima pesanan 

khusus lebih menguntungkan bagi perusahaan, dimana kapasitsas menggangur 

perusahaan terpakai untuk produksi pesanan khusus dan menambah tingkat 

perolehan laba perusahaan. 

Ditegaskan dalam penelitian (Sa’adah, 2019) tentang analisis biaya 

diferensial dalam menerima atau menolak pesanan khusus di CV. Zam Zam 

Collection Jombang, dengan hasil penelitian bahwa dengan analisis biaya 

diferensial perusahaan dapat menghitung rincian biaya ketika mendapatkan 

pesanan khusus. Sehingga pesanan khusus yang masuk dapat diterima kerena 

menghasilkan kontribusi margin yang positif. 

Beberapa penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan mengenai topik 

yang diteliti yaitu tentang biaya diferensial menerima atau menolak pesanan 

khusus. Sehingga dapat menjadi rujukan sebagai dasar referensi perihal yang harus 

diperhatikan dalam pengambilan data dari perusahaan, dari beberapa penelitian 

terdahulu diatas dalam menerima atau menolak khusus ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan seperti perhitungan data untuk melakukan analisis diferensial dimana 

perhitungan data meliputi biaya produksi dan non produksi baik yang bersifat 

variabel maupun tetap. Kemudian pertimbangan mengenai kapasitas menganggur 
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perusahaan. Selain hal tersebut penelitian terdahulu juga digunakan sebagai dasar 

rujukan penggunanan metode penelitian mauoun teknik analisis data yang tepat 

dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan biaya diferensial.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengambilan keputusan  

Menurut Ishak dan Sugiono (2015) keputusan terdiri dari keputusan 

rutin dan keputusan khusus.  

  Keputusan rutin adalah keputusan operasi sehari-hari sesuai dengan 

fungsi-fungsi manajemen (pemasaran, produksi, dan keuangan). 

Pengambilan keputusan rutin pada umumnya terjadi dan berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan yang bersifat teratur dan 

rutin.  

Keputusan khusus pada umumnya bersifat tidak rutin dan tidak 

teratur waktu terjadinya dibandingkan dengan keputusan operasi 

perusahaan secara periodik, bersifat khusus bahkan luar biasa. Menurut 

Maria (2015) keputusan khusus dapat juga disebut sebagai keputusan 

taktis dan keputusan alternatif. Pengambilan keputusan alternatif yang 

bersifat segera atau terbatas ruang lingkupnya dan biasanya bersifat 

jangka pendek. Meskipun berjangka pendek, keputusan alternatif 

memberikan pengaruh dalam jangka panjang pada perusahaan.  

Umumnya manajemen mengahadapi empat macam pengambilan 

keputusan jangka pendek yaitu, menurut Carter (2009:327-334) : 

1. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus  
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2. Keputusan menghentikan produk tertentu  

3. Keputusan membeli atau membuat sendiri  

4. Keputusan penentuan harga jual  

2. Pesanan Khusus 

(Prawinegoro, 2008) “Pesanan khusus ialah penjualan yang 

harganya dibawah harga pasar karena perusahaan ingin menggunakan 

kapasitas yang mengganggur.” Konsumen yang melakukan pesanan 

khusus, biasanya harganya lebih rendah dari harga jual normal karena 

jumlah yang dipesan lebih besar. Pesanan khusus ini terjadi pada 

perusahaan yang berproduksi di bawah kapasitas maksimum dan 

mempunyai kapasitas mengangur untuk menerima pesanan tanpa 

mengganggu kegiatan produksi biasanya. Apabila perusahaan beroperasi 

dalam kapasitas produksi penuh, maka pengerjaan pesanan khusus tersebut 

akan menyebabkan kenikan biaya produksi yang bersifat tetap dan 

variabel. 

Ada beberapa syarat agar pesanan khusus tersebut dapat diterima 

oleh perusahaan, yaitu jumlah pesanan khusus lebih kecil atau sama 

dengan kapasitas menggangur perusahaan, kemudian yang kedua yaitu 

harga jual yang ditawarkan pada konsumen lebih besar atau sama dengan 

biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi pesanan khusus tersebut. 
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3. Analisis Biaya Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Menerima 

atau Menolak Pesanan Khusus  

(Mulyadi, 2010) mengemukakan kriteria pengambilan keputusan 

menerima atau menolak pesanan khusus, informasi diferensial yang 

relevan adalah pendapatan dan biaya diferensial. Jika pendapatan 

diferensial (yaitu tambahan pendapatan dengan diterimanya pesanan 

khusus tersebut) lebih tinggi dibandingkan dengan biaya diferensial 

(tambahan biaya karena memenuhi pesanan khusus tersebut), maka 

pesanan khusus tersebut sebaiknya diterima. Dilain pihak, jika pendapatan 

diferensial lebih rendah dibandingkan dengan biaya diferensial maka 

pesanan khusus tersebut sebaiknya ditolak. Biaya diferensial hanya 

meliputi biaya yang berbeda dalam kondisi tertentu saja. Jika pengambilan 

keputusan bersangkutan dengan pemanfaatan kapasitas produksi, 

pemahaman mengenai perilaku biaya sangat penting untuk dapat 

membentuk biaya diferensial yang akan dipakai sebagai dasar pemilihan 

alternatif tindakan. Cara yang biasanya ditempuh untuk mengumpulkan 

biaya diferensial adalah dengan merancang sistem akuntansi sedemikian 

rupa sehingga memudahkan penaksiran biaya diferensial tersebut sesuai 

dengan masalah tertentu yang memerlukan pengambilan keputusan. 

4. Biaya diferensial 

(Samryn, 2013:39) mendefinisikan Biaya diferensial yaitu selisih 

atau perbedaan biaya antara kedua alternatif. Apabila selisih ini berkaitan 

dengan pendapatan maka dikenal sebagai pendapatan diferensial. 
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Pendapatan diferensial, yaitu selisih atau perbedaan antara dua alternatif 

yang dipertimbangkan dalam keputusan. 

Sedangkan Kholmi, M dan Yuningsih (2009:24) mendefinisikan 

biaya diferensial merupakan biaya yang terjadi karena adanya perbedaan 

biaya antara satu alternatif dengan alternatif lain alternatif.  

5. Langkah-Langkah Penerapan Biaya Diferensial 

1) Penggolongan biaya  

Untuk memudahkan perhitungan, maka diperlukan penggolongan 

biaya yang dapat memudahkan manajemen dalam menentukan metode 

yang akan digunakan dalam melakukan penerapan biaya diferensial. 

Penggolongan biaya dibuat berdasarkan pola perilaku pada produk. 

Kholmi & Yuningsih (2009) mendefinisikan biaya berdasarkan 

pola perilaku sebagai berikut:  

a. Biaya Tetap (fixed cost) adalah biaya yang secara total tidak berubah 

saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Biaya tetap bernilai 

tetap dalam rentang aktivitas yang relevan (relevant range), di luar 

rentang aktivitas ini biaya tetap dapat berubah nilainya. Contoh 

biaya tetap antara lain beban penyusutan, beban sewa, dan beban 

asuransi.  

b. Biaya Variabel (variable cost) adalah biaya yang secara total 

meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas 

dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam 
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aktivitas perusahaan. Contoh biaya variabel antara lain biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. 

c. Biaya Semivariabel adalah biaya yang didalamnya mempunyai 

unsur tetap dan variabel. Unsur biaya yang bersifat tetap merupakan 

jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur 

biaya variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang 

dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas. Alasan 

pengklasifikasian biaya ke dalam biaya semivariabel antara lain 

karena adanya pengaturan minimum yang diperlukan untuk 

memelihara kesiapan operasi perusahaan, atau berdasarkan objek 

pengeluaran dikelompokkan ke biaya tetap dan variabel secara 

bersama-sama. Contoh biaya semi variabel antara lain biaya listrik, 

biaya air, biaya pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan biaya 

kesejahteraan karyawan. 

Biaya tetap dan biaya variabel dapat dipisahkan untuk 

merencanakan, menganalisis, mengendalikan atau mengevauasi biaya 

pada tingkat aktivitas yang berbeda. Pemisah biaya variabel dan biaya 

tetap dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

1) Metode Scattergraph  

 Metode scattergraph tidak hanya menggunakan dua titik untuk 

memisahkan biaya variabel dan biaya tetap. Metode ini 

menggunakan semua data yang tersedia dan menggambarkannya 

pada sebuah grafik dengan sumbu x sebagai variabel bebas dan 
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sumbu y sebagai variabel terikat. Biaya variabel dihitung dengan 

menentukan elemen tetap dari sebuah biaya berdasarkan 

interpretasi visual. Pemmisahan biaya variabel dan biaya tetap 

dengan metode ini menghasilkan hasil yang bias karena garis biaya 

ditentukan berdasarkan pada interpretasi visual. 

2) Metode tinggi rendah  

Pada metode ini elemen tetap dan elemen variabel dari suatu 

biaya dihitung dengan menggunakan dua titik. Titik data yang 

dipilih adalah titik data historis dengan periode aktivitas tertinggi 

dan terendah. Periode tertinggi dan terendah dipilih karena 

keduanya mewakili kondisi dari dua tingkat aktivitas yang 

berjauhan. Untuk menghitung biaya variabel, perlu dihitung 

terlebih dahulu tarif variabel, dengan menggunakan rumus: 

 

𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐞𝐥 =
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐟𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢 − 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐡 

𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢 − 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐡
 

 

3) Metode kuadrat terkecil  

Metode ini menggunakan perhitungan matematis untuk 

menentukan garis yang paling sesuai atau garis regresi linear 

melalui sekelompok titik. Garis regresi meminimisasi jumlah 

kuadrat deviasi dari setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas 

atau di bawah garis regresi. 

Dimisalkan sebuah fungsi : X2 
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  𝑌 = 𝑎. 𝑋 + 𝑏 

Maka unsu-unsur biaya dapat dicari dengan rumus: 

  ∑ 𝑋𝑌 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋2 

  ∑ 𝑌 = 𝑛. 𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋 

 

Keterangan: 

Y = Biaya Periodik 

X = Kegiatan Periodik 

N = Jumlah Sample 

A = Biaya tetap 

B = Biaya Variabel 

Jika dilihat dari hubungannya dengan produk maka akan terbagi 

menjadi dua komponen yaitu Bustami & Nurela (2010) mengolongkan 

biaya dalam hubungannya dengan produk, dimana biaya dalam 

hubungan dengan produk dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi 

dan biaya non produksi.  

A. Biaya produksi  

Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses 

produksi suatu barang yang terdiri dari bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

1) Bahan baku langsung 

Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan 

bahan baku yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan 
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dapat ditelusuri pada langsung pada barang jadi. Contoh : Kain 

dalam pembuatan kaos bonka. 

2) Tenaga kerja langsung  

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat dalam 

proses produksi dalam pembuatan produk, mulai dari bahan 

mentah hinga barang siap dijual. Contoh : tukang jahit, bordir, 

pembuatan pola dalam pakaian. 

3) Biaya overhead pabrik  

Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung 

dan tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam proses 

prouksi. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung pada 

produk jadi. Kholmi, M & Yuningsih (2009:47) Biaya overhead 

pabrik dapat digolongkan  sebagai berikut: 

1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 

a) Biaya bahan penolong 

Bahan yang digunakan dalam penyelesaian prosuk tetapi 

pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat 

ditelusuri secara langsung pada poduk selesai. Contoh : 

Benang dan aksesoris pakaian. 

b) Biaya reparasi dan pemeliharaan  

Biaya uyang berupa suku cadang (spare part), biaya 

bahan habis pakai, biaya untuk perbaikan dan 

pemeliharaan aktiva tetap yang digunakan untuk 
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kegiatan produksi, misalnya mesin, kendaraan dan 

bangunan.  

c) Biaya tenaga kerja tidak langsung 

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang 

membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak 

dapat ditelusuri langsung pada barang jadi. Contoh : gaji 

satpam pabrik, administrasi. 

d) Biaya yang timbul akibat penilaian aktiva tetap pabrik, 

misalnya beban penyusutan. 

e) Biaya yang terjadi akibat berlalunya waktu, misalnya 

biaya asuransi gudang dan gedung pabrik, asuransi 

kendaraan dan asuransi karyawan.  

2. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku biaya  

a) Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya secara total 

tidak berubah selama aktivitas produksi masih dalam 

relevant range tertentu dan belum full capacity. Contoh, 

beban penyusutan (misalnya gedung, mesin, kendaraan 

pabrik yang menggunakan metode garis lurus), gaji 

mandor dan beban asuransi. 

b) Biaya overhead pabrik variabel adalah  biaya secara total 

mengalami perubahan yang proporsional dengan 

aktivitas produksi dan secara perunit biayanya tetap. 
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Contoh, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga 

kerja langsug. 

c) Biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya yang 

secara total mengalami perubahan yang tidak 

proporsional dengan perubahan colume aktivitas 

produksi. Contoh, beban reparasi dan pemeliharaan 

mesin, biaya listrik dan air.  

B. Biaya non produksi 

Biaya non produksi adalah biaya yang tidak ada hubungannya 

dengan proses produksi. Biaya non produksi ini disebut dengan 

biaya komersial atau biaya operasi, biaya ini digolongkan sebagai 

biaya periode yaitu biaya yang dapat dihubungkan dengan interval 

waktu. Biaya ini dapat dikelomokkan menjadi beberapa elemen. 

1) Beban pemasaran  

Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang 

dikeluarkan erusahaan apabila produk telah selesai dan siap 

dipasarkan. Contoh : Beban iklan 

2) Beban admisnitrasi  

Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan 

dalam hubungannya dengan kegiatan penentu kebijakan, 

pengarajan, pengawasan kegiatan perusahaan secara 

keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Contoh : Gaji administrasi kantor. 
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3) Beban keuangan 

Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi keuangan. Contoh : Beban bunga. 

2) Menghitung biaya harga pokok produksi 

(supriyono, 2013) mendefinisikan metode penentuan harga 

pokok produksi merupakan cara untuk memasukan biaya-biaya 

kedalam harga pokok produksi. Dalam penentuan harga pokok 

produksi terdapat dua metode pendekatan, yaitu metode full costing dan 

variable costing. Namun dalam perhitungan yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan metode variable costing, sebab metode ini 

merupakan penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan 

biaya produksi yang berperilaku variabel kedalam harga pokok 

produksi. Dalam perhitungan tersebut terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel. 

Dengan demikian harga pokok produksi metode variable costing terdiri 

dari unsur biaya produksi berikut ini. 

Biaya bahan baku    xxx 

 Biaya tenaga kerja langsung  xxx 

 Biaya overhead pabrik variabel xxx 

 Harga pokok produksi   xxx 

Harga pokok produk yang dihitung menggunakan metode 

variabel costing terdiri dari unsur harga pokok produksi (biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. 
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3) Menghitung laba rugi pesanan khusus dengan menggunakan 

pendekatan margin kontribusi. 

(Mulyadi, 2015) margin kontribusi adalah selisih antara harga 

jual per unit dan biaya variabel per unit untuk bersasaran menutup biaya 

tetap dan memberikan keuntungan perunitnya. pendapatan penjualan 

dikurangi semua biaya variabel”. Margin kontribusi tersebut 

menunjukan jumlah yang tersedia untuk menutup semua biaya tetap dan 

setelah biaya tetap tertutup maka sisanya untuk menghasilkan laba pada 

periode yang bersangkutan. Jika contribution margin tidak cukup untuk 

menutup biaya tetap maka terjadi rugi pada periode tersebut. untuk 

melakukan perhitungan dengan menggunakan contribution margin 

maka dapat dilakukan dengan rumus berikut. 

Penjualan (unit x harga jual /unit)    xxxx 

Biaya variabel (unit x biaya variabel /unit)  xxxx + 

Contribution margin      xxxx 

Biaya Overhead Pabrik: 

Oerhead    xxxx 

Biaya administrasi dan umum xxxx + 

Jumlah biaya tetap      (xxxx) 

Laba bersih       xxxx 
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4) Menghtiung analisis diferensial dengan dan tanpa pesanan khusus 

(Mulyadi, 2014) mendefinisikan biaya dferensial sebagai biaya 

masa akan datang yang diperirakan akan berbeda (differ) atau 

terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan diantara berbagai 

pilihan alternatif. Dengan adanya pengertian diatas maka harus 

diadakan perhitungan mengenai analisis diferesial tersebut sehingga 

dapat memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan . 

Pertimbangan pertama yang harus dilakukan untuk menerima 

pesanan khusus ini adalah ketersediaan kapasitas menganggur. Apabila 

perusahaan masih memiliki kapasitas yang meng anggur sehingga tidak 

mengganggu pelaksanaan kegiatan produksi reguler, pesanan semacam 

ini tidak spontan ditolak sekalipun harga pesanan khusus umumnya 

berada di bawah harga jual normal atau bahkan di bawah biaya produksi. 

Kalau terdapat kapasitas menganggur maka alokasi biaya overhead tetap 

produksi dapat disubsidi dari produksi reguler.  

Pertimbangan kedua adalah selisih pendapatan tambahan dengan 

biaya tambahan, sebagai akibat menerima pesanan khusus. 

Pertimbangan ini menjadi penting karena pesanan khusus secara 

finansial hanya akan menguntungkanapabila pendapatan dari 

pemenuhan pesanan khusus tersebut lebih besar dari biaya tambahan, 

dalam kisaran kapasitas menganggur yang tersedia. 

Dalam melakukan pengambilan keputusan menerima atau 

menolak pesanan khusus dapat digunakan kriteria sebagai berikut. 



22 
 

 

a) jika pendapatan lebih besar dari biaya tambahan,maka pesanan 

khusus dapat diterima. 

b) Jika pendapatan lebih kecil dari biaya tambahan, maka pesanan 

khusus sebaiknya tidak diterima. 

c) Jika pendapatan tambahan sama dengan biaya tambahan, maka 

manajemen dapat mempertimbangkan tambahan dari faktor lain. 

Berikut ini merupakan contoh kasus perhitungan biaya diferensial 

atas pesanan khusus, sebagai ilustrasi PT. Karya Nusantara merupakan 

perusahaan yang memproduksi topi olahraga. Perusahaan mempunyai 

kapasitas untuk memproduksi 1.500 topi setiap bulannya, walaupun 

perkiraan untuk bulan januari hanya sebanyak 985 unit topi karena 

permintaan musiman atas topi. Seorang eksportir yang berkedudukan di 

kota memberikan penawaran untuk membeli 483 unit topi dengan harga 

Rp. 20.000 per unit untuk dipasarkan ke luar kota. Sedangkan harga jual 

normal topi per unitnya  adalah Rp. 61.000. 

Biaya variabel untuk memproduksi sebuah topi yaitu sebesar Rp. 

8.000 dan biaya tetap pabrikasi bulanan sebesar Rp.29.333.000. Semua 

beban penjualan dan administratif adalah tetap dan jumlahnya Rp. 

1.500.000 setiap bulan. Tidak diperlukan tambahan beban penjualan dan 

administratif untuk pesanan khusus tadi, namun demikian diperlukan 

untuk membeli peralatan khusus seharga Rp. 2.666.600 untuk mencetak 

logo tertentu pada topi pesanan khusus. Peralatan khusus hanya bisa 

dipakai untuk pesanan khusus tersebut saja.  
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Apabila manajer mengambil keputusan berdasarkan biaya 

produksi rata-rata per topinya, pesanan  itu akan ditolak karena harga 

jual sebesar Rp. 20.000 lebih rendah dari pada biaya rata-rata produksi 

Rp. 21.803 (Rp. 8.000+Rp.31.999.600/ 1.468). Akan tetapi dalam 

melakukan analisis biaya diferensial, biaya  produksi rata-rata tidaklah 

relevan, seperti yang diperlihatkan oleh analisis diferensial berikut.   

Keterangan Dengan pesanan 

khusus 

Tanpa pesanan 

khusus 

Diferennsal 

(2-1) 

Penjualan: 

Unit x harga jual 

(985 unit x Rp61.000) 

(483 unit x Rp20.000) 

 

 

Rp60.085.000 

Rp9.660.000 

 

Rp.60.085.000 

 

- 

Rp9.660.000 

Biaya variabel: 

Unit x biaya  

(985 unit x Rp8.000) 

(483 unit x Rp8.000) 

 

 

(Rp7.880.000) 

(Rp3.864.000) 

 

 

 (Rp7.880.000) 

 

 

 (Rp3.864.000) 

Contribution margin: Rp68.001.000 Rp52.025.000 Rp5.796.000 

Biaya Overhead 

Pabrik: 

Overhead  - Reguler 

  - Tambahan 

Penjualan dan 

administratif  

(Rp29.333.000) 

(Rp2.666.600) 

(Rp1.500.000) 

(Rp.29.333.000) 

 

(Rp1.500.000) 

 

(Rp2.666.600) 

 

Laba Bersih Rp24.501.400 Rp21.372.000 Rp3.129.400 
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Dengan hasil perhitungan diatas, jika perusahaan menerima 

pesanan khusus tersebut maka laba bersih perusahaan akan lebih tinggi 

Rp3.129.400 dengan pesanan jualan khusus walaupun harga jualnya 

lebih rendah dari pada harga normal. Hal ini terjadi karena pesanan 

khusus tersebut mempunyai jumlah marjin kontribusi Rp5.796.000 

(483 unit x Rp12.000) namun hanya mengakibatkan biaya tetap 

tambahan sebesar Rp2.666.600. pesanan khusus mempunyai marjin 

kontribusi per topinya sebesar Rp12.000 (Rp20.000-Rp8.000). Pesanan 

reguler mempunyai biaya pabrikasi tetap sebanyak Rp29.333.000, dan 

biaya penjualan dan administratif tetap sebesar Rp1.500.000 yang tidak 

terhindarkan karena biaya tersebut tetap harus dikeluarkan baik dengan 

ataupun tanpa pesanan khusus. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak 

relevan dalam keputusan semacam ini. Sepanjang perusahaan tidak 

mempunyai alternatif yang lebih baik untuk penggunaan kapasitas 

produksinya yang berlebih tersebut, dan meyakini bahwa pesanan 

khusus tadi tidak mempunyai dampak buruk terhadap kelangsungan 

usahanya, maka pesanan khusus topi sudah selaykanya diterima oleh 

perushaan.  

 


