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Bab I

AKUNTANSI MANAJEMEN 

DAN KLASIFIKASI BIAYA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari dan memahami bab ini, mahasiswa akan mampu:

1.  Pengertian Akuntansi Manajemen

2.  Tujuan Akuntansi Manajemen

3.  Perbedaan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan

4.  Fungsi Pokok Manajemen

5.  Tingkatan Manajemen

6.  Klasifikasi Biaya

7.  Kode Etik Akuntan Manajemen

8.  Sertifikasi

1.  Pengertian Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah proses pengukuran, pencatatan, pengklasifika-

sian, peringkasan dan pelaporan serta penyajian data biaya yang diperlukan oleh 

pihak intern perusahaan yaitu pihak manajemen untuk pengambilan keputusan.
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Akuntansi manajemen menyajikan informasi yang lebih dititikberatkan untuk 

me menuhi kebutuhan informasi pihak internal organisasi (manajemen). 

2.  Tujuan Akuntansi Biaya

Tujuan pokok akuntansi biaya adalah menyajikan informasi biaya yang ber-

man faat sebagai dasar untuk:

a.  Penentuan harga pokok produk atau jasa.

b.  Perencanaan (anggaran ) biaya dan pengendalian biaya

c.  Pengambilan keputusan bisnis.

3.  Perbedaan dan Persamaan antara Akuntansi Manajemen dan Akuntansi 

Keuangan

Perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan menurut 

Mulyadi dalam Akuntansi Manajemen ( 1984:10):

Kriteria Akuntansi Manajemen Akuntansi Keuangan

1. Pemakai Utama Para manajer dari berbagai 
jenjang organisasi

Para menejer dan pihak 
luar perusahaan, seperti 
para investor, kreditur 
dan instansi pemerintah 

2. Lingkup informasi Bagian dari perusahaan Perusahaan sebagai 
keseluruhan

3. Fokus informasi Berorientasi pada masa yang 
akan datang

Berorientasi pada masa 
yang telah lalu

4. Rentangan waktu Fleksibel, bervariasi 
dari harian, mingguan, 
bulanan, bahkan dapat 
mencakup periode 10 tahun

Kurang fleksibel, biasanya 
mencakup jangka waktu 
setahun, setengah tahun 
atau satu kuartal.

5. Kriteria bagi 
informasi akuntansi

Tidak ada batasan, kecuali 
manfaat yang dapat 
diperoleh oleh menejemen 
ditinjau dari hubungan antara 
manfaat tersebut dengan 
pengorbanan (cost and 
benefit) untuk memperbaik 
keputusan menejemen

Dibatasi oleh prinsip 
akuntansi yang lazim
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6. Laporan Laporan terperinci, 
mengenai perincian bagian 
dari perusahaan, produk, 
departemen, daerah dll

Laporan berupa 
ringkasan, mengenai 
perusahaan sebagai 
keseluruhan

7. Keterlibatan di 
dalam tingkah laku 
manusia

Berkepentingan terhadap 
bagaimaan pengukuran-
pengukuran dan laporan 
akan mempengaruhi tingkah 
laku para menejer setiap hari

Aspek tingkah laku 
manusia adalah 
sekunder ditinjau dari 
akuntansi keuangan. 
Berkepentingan terhadap 
bagaimana mengukur dan 
menyampaikan kejadian-
kejadian ekonomi.

8. Disiplin sumber Ilmu ekonomi dan psikologi 
sosial

Ilmu ekonomi

9. Keteliatn informasi Unsur taksiran di dalam 
informasi adalah besar

Ketepatan informasi 
merupakan hal yang 
penting

Sedangkan persamaannya adalah:

a.  Keduanya bersandar pada sistem informasi akuntansi

b. Keduanya sangat bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan. 

Perbedaan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan menurut Mowen 

(2005: 9)adalah:

Akuntansi Manajemen Akuntansi Keuangan

1. Fokus internal 1. Fokus eksternal

2. Tidak mengikuti aturan
2. Mengikuti aturan tertentu dari pihak 

eksternal

3. Informasi keuangan dan non 
keuangan, informasi dapat bersifat 
subyektif

3. Informasi keuangan bersifat obyektif

4. Penekanan pada masa yang akan 
datang. 

4. Berorientasi histotis

5. Evaluasi dan keputusan internal 
didasarkan atas informasi yang sangat 
terinci

5. Informasi mengenai perusahaan 
secara keseluruhan

6. Sangat luas dan multidisiplin 6. Lebih independen
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4.  Fungsi Pokok Menejemen

Tugas pokok menejemen adalah mengolah input (al berupa uang, bahan, 

peralatan dan manusia) menjadi output (berupa produk atau jasa) yang dapat 

meng hasilkan nilai tambah bagi perusahaan.

Fungsi pokok menejemen adalah:

a.  Perencanaan (planning)

b.  Pengorganisasian (Organizing)

c.  Pengarahan (Directing)

d.  Pengendalian (Controlling)

Tingkatan Menejemen

Ada 3 tingkatan menejemen yaitu:

a.  Manajemen eksekutif melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan 

yang bersifat strategic dan jangka panjang. menen tugas gah, menjalin komu-

nikasi dan relasi bisnis, dpokok mengendalikann koordinasikan seluruh bagian 

tugas manajemen perusahaan, mengendalikan tugas menejemen menengah, 

menjalin komunikasi dan relasi bisnis, dan menentukan orientasi perusahaan 

un tuk masa yang akan datang. Termasuk kelompok manajemen eksekutif 

antara lain Executive Officer, Direktur, Kepala Divisi Utama.

b.  Manajemen Menengah melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan peren-

canaan yang bersifat taktik dan jangka pendek. Manajemen menengah mem-

punyai tugas pokok mengendalikan maanjemen operasional, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan operasional dengan rencana yang ditetapkan manajemen 

eksekutif dan tugas riset serta pengembangan. Termasuk kelompok manajemen 

me nengah antara lain para manajer, kepala cabang, kepala bagian.

c.  Manajemen Operasional melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan peren-

canaan yang bersifat operasional harian. Termasuk kelompok manajemen 

ope rasional adalah kepala urusan, pengawas lapangan, kepala satuan kerja.

5.  Klasifikasi Biaya

Teknik penyajian informasi biaya berpedoman pada konsep “different 

classification of costs for different purposes”. Artinya untuk tujuan penggunaan 

infor masi biaya yang berbeda, diperlukan klasifikasi biaya yang berbeda pula. 
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Sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, biaya dapat diklasifikasi 

berdasarkan:

a.  Fungsi kegiatan utama perusahaan

b.  Pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya

c.  Periode penentuan biaya

d.  Pengaruh pengambilan keputusan terhadap biaya

e.  Periode pembebanan biaya terhadap pendapatan

f.  Dapat atau tidaknya biaya diidentifikasikan terhadap obyek biaya.

g.  Dapat atau tidaknya biaya dikendalikan

Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi kegiatan utama perusahaan

Berdasarkan fungsi kegiatan perusahaan yang utama, biaya dapat diklasifikasi-

kan menjadi:

a.  Biaya produksi

b.  Biaya pemasaran

c.  Biaya administrasi dan umum

d.  Biaya keuangan (financial)

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengolahan 

bahan baku menjadi produk selesai yang siap dijual. Biaya produksi dikelompokkan 

men jadi tiga, yaitu: 1) biaya bahan, 2) biaya tenaga kerja, 3) biaya overhead pabrik. 

Bahan baku merupakan bahan yang dapat diidentifikasikan dengan produk yang 

di hasil kan, nilainya relative besar dan umumnya sifat dari bahan baku masih mele-

kat pada produk yang dihasilkan. Misalkan benag merupakan bahan baku dalam 

produksi kain, Sedangkan bahan pembantu meliputi bahan yang berfungsi sebagai 

pem bantu atau pelengkap dalam pengolahan bahan 

Biaya keuangan (financial) adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi penye-

diaan dana, misalnya biaya administrasi bank, biaya bunga, biaya provisi kredit. 

Klasifikasi biaya berdasarkan pengaruh perubahan volume produksi terhadap 

biaya.

 Berdasarkan pengaruh perubahan volume kegiatan, biaya diklasifikasikan 

menjadi:

a.  Biaya variable

b.  Biaya tetap

c.  Biaya semi Variabel
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Biaya variable adalah biaya-biaya yang totalnya berubah secara sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan produksi, sedangkan biaya per unit tetap mes-

kipun terjadi perubahan volume kegiatan produksi. Dapat dibebankan kepada 

depar temen operasi dengan cukup mudah dan tepat, dapat dikendalikan oleh se-

orang kepala departemen tertentu. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, biaya overhead variable seperti penyusutan AT yang dihitung 

ber dasarkan total unit produksi, biaya komisi yang didasarkan persentase tertentu 

dari volume penjualan, supplies, bahan bakar, perkakas kecil, upah lembur, royalty, 

biaya komunikasi, pengangkutan dalam pabrik.

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah keseluruhan tetap dalam rentang keluar-

an yang relevan, penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang 

yang relevan, dapat dibebankan ke departemen berdasarkan keputusan manajemen 

atau menurut metode alokasi biaya, tanggung jawab pengendalian lebih banyak 

di pikul oleh manajemen eksekutif. Contohnya gaji eksekutif produksi, penyusutan 

garis lurus, amortisasi paten.

Biaya semi variable adalah biaya yang mengandung unsure tetap dan variable, 

contoh nya biaya overhead semivariabel, antara lain supervise, pemeliharaan dan 

reparasi mesin dan peralatan pabrik, asuransi kerugian.

Klasifikasi biaya berdasarkan periode penentuan biaya 

 Berdasarkan periode penentuan biaya, dapat diklasifikasikan menjadi:

a.  Biaya masa lalu

b.  Biaya masa yang akan datang

Biaya masa lalu merupakan biaya-biaya yang telah terjadi pada masa lalu. 

Biaya masa lalu merupakan biaya yang tidak relevan untuk pengambilan keputusan. 

Infor masi biaya masa lalu dapat membantu manajemen dalam membuat prediksi 

biaya sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya.

Biaya masa yang akan datang adalah biaya yang diperkirakan akan terjadi 

pada masa yang akan datang, yang umumnya digunakan untuk perencanaan dan 

pengen dalian biaya. Biaya masa yang akan datang merupakan biaya yang relevan 

untuk pengambilan keputusan.

Klasifikasi biaya berdasarkan pengaruh pengambilan keputusan terhadap 

biaya

 Berdasarkan pengaruh pengambilan keputusan, biaya dapat diklasifikasikan 

menjadi:



7AKUNTANSI MANAJEMEN

a.  Biaya relevan

b.  Biaya tidak relevan

Biaya relevan yaitu biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh pemilihan alter-

native tindakan. Biaya relevan merupakan biaya masa yang akan datang yang total-

nya berbeda di antara alternative tindakan yang satu diferensial. Contoh biaya 

bahan baku suatu produk merupakan biaya relevan dalam pengambilan keputusan 

mem produksi sendiri.

Biaya tidak relevan yaitu tindakan biaya yang tidak terpengaruh oleh pemi lih-

an alternative tindakan. Semua biaya masa lalu merupakan biaya yang tidak relevan. 

Contohnya penyusutan asset tetap.

Klasifikasi biaya berdasarkan periode pembebanan biaya terhadap penda-

patan.

Berdasarkan periode pembebanan biaya dapat diklasifikasikan menjadi:

a.  Biaya produk

b. Biaya periode

Biaya produk merupakan biaya yang secara langsung dapat diidentifikasikan 

dengan produk yang dihasilkan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik.

Biaya periode adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung berkaitan de-

ngan produk yang dihasilkan dan umumnya langsung dibebankan sebagai biaya 

pada periode terjadinya biaya yang bersangkutan.

Contohnya adalah biaya-biaya yang dikelompokkan ke dalam biaya pema-

saran, biaya administrasi dan umum, biaya keuangan yang antara lain berupa biaya 

listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan asset tetap, gaji karyawan kantor, biaya 

bunga.

Klasifikasi biaya berdasarkan dapat atau tidaknya biaya diidentifikasikan ter-

hadap obyek biaya

Diklasifikan menjadi:

a.  Biaya langsung departemen

b.  Biaya tidak langsung departemen

Biaya langsung adalah biaya-biaya yang manfaatnya Secara langsung dapat 

diidentifikasikan dengan obyek biaya tertentu.
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Contoh gaji pengawas produksi merupakan biaya langsung departemen pro-

duksi. 

Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang manfaatnya tidak dapat diiden-

tifikasikan secara langsung dengan obyek biaya tertentu. Contoh beban departemen 

jasa merupakan biaya tidak langsung departemen lainnya. 

Biaya bersama (common cost) dan biaya gabungan (joint cost).

Biaya bersama adalah biaya yang berasal dari penggunaan fasilitas atau jasa 

oleh dua operasi atau lebih. Biaya bersama timbul dalam organisasi yang mempunyai 

banyak departemen atau segmen.

Biaya gabungan terjadi bila proses produksi akan menghasilkan lebih dari 

satu jenis produk. 

Klasifikasi biaya berdasarkan dapat atau tidaknya biaya dikendalikan

Diklasifikasikan menjadi:

a.  Biaya terkendalikan

b.  Biaya tidak terkendalikan

Biaya terkendalikan adalah biaya-biaya yang dapat dikendalikan atau di-

pengaruhi oleh keputusan manajer departemen tempat terjadinya biaya yang ber-

sangkutan. Contoh nya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

pada departemen produksi. 

Biaya tidak terkendalikan merupakan biaya-biaya yang tidak dapat di-

pengaruhi oleh keputusan manajer departemen tempat biaya yang bersangkutan 

di be bankan. Contoh alokasi biaya dari suatu departemen merupakan biaya tidak 

terkendalikan bagi departemen yang menerima alokasi biaya tersebut.

Berikut gambar 1.1. yang menyajikan klasifikasi biaya berdasarkan fungsi 

ke giatan utama perusahaan:

                                             Bahan baku                               Utama 

                                             Tenaga kerja langsung 

                    Produksi           Overhead pabrik                          Konversi 

                    Pemasaran 

 Biaya         Administrasi & Umum 

                    Keuangan 

Berikut gambar 1.2. proses pengolahan data biaya 
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6.  Kode Etik Akuntan Manajemen

Kode etik menurut Michael Josephson dalam “Teaching Ethical decision 

Making and Principled Reasoning” adalah:

a.  Kejujuran

b.  Integritas

c.  Pemenuhan janji

d.  Kesetiaan

e.  Keadilan

f.  Kepedulian terhadap sesame

g. Penghargaan kepada orang lain

h.  Kewarganegaraan yang bertanggungjawab

i.  Pencapaian kesempurnaan

j.  Akuntabilitas

Sedangkan standar perilaku etis untuk akuntan manajemen adalah:

1.  Kompetensi

 Akuntan manajemen bertanggungjawab untuk:

a.  Menjaga tingkat kompetensi professional yang diperlukan dengan terus 

menerus mengembangkan pengetahuan dan keahliannya.

b.  Melakukan kewajiban profesionalnya sesuai dengan hokum, peraturan 

dan standar teknis yang berlaku.

Berikut gambar 1.2. proses pengolahan data biaya
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c.  Menyusun laporan dan rekomendasi yang lengkap serta jelas setelah 

mela kukan analisis yang emmadai terhadap informasi yang relevan dan 

andal.

II.  Kerahasiaan

Akuntan maanjemen bertanggungjawab untuk:

a.  Menahan diri untuk tidak mengungkapkan tanpa ijin informasi rahasia 

yang diperoleh dari tempat kerjanya, kecuali diharuskan secara hokum.

b.  Memberitahu bawahan seperlunya kerahasiaan dari informasi yang 

diperoleh dari tempat kerjanya, dan memonitor aktivitas mereka untuk 

menjaga kerahasiaan tersebut.

c.  Menahan diri untuk menggunakan atau tampak menggunakan informasi 

rahasia yang diperoleh dari tempat kerjanya untuk tujuan yang tidak etis 

dan tidak sah baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga.

III.  Integritas

Akuntan maanjemen bertanggungjawab untuk:

a.  Menghindari konflik kepentingan yang actual atau terlihat nyata dan mengi-

ngat kan semua pihak terkait mengenai adanya potensi konflik.

b.  Menahan diri dari keterlibatan berbagai aktivitas yang akan menimbulkan 

ke curigaan terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugasnya secara 

etis.

c.  Menolak pemberian, penghargaan, dan keramahtamahan yang dapat mem-

pengaruhi mereka dalam bertugas.

d.  Menahan diri untuk tidak melakukan pengikisan terhadap legitimasi organisasi 

dan tujuan-tujuan etis, baik secara pasif maupun aktif.

e.  Mengenali dan mengkomunikasikan berbagai keterbatasan professional atau 

kendala lainnya yang akan menghalangi munculnya penilaian yang ber tang-

gungjawab atau keberhasilan dalam mengerjakan suatu aktivitas.

f.  Mengkomunikasikan informasi yang baik atau buruk, dan penilaian atau opini 

pro fessional.

g.  Menahan diri dari keterlibatan dalam aktivitas yang merugikan profesi.

IV.  Obyektivitas

Akuntan manajemen bertanggungjawab untuk:

a.  Mengkomunikasikan informasi dengan adil dan obyektif.

b.  Mengungkapkan semua informasi relevan yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

pemahaman pengguna terhadap laporan, komentar, dan rekomendasi yang 

di sajikan.
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Resolusi Konflik Etika

Dalam pelaksanaan standar perilaku etis, akuntan maanjemen mungkin 

meng hadapi masalah dalam mengidentifikasi perilaku yang tidak etis, atau dalam 

menye lesaikan konflik etika. Ketia menghadapi isu-isu etika yang penting, akuntan 

manajemen harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan organisasi dalam mengatasi 

konflik. Jika kebijakan ini tidak menyelesaikan konflik etika, akuntan manajemen 

harus mempertimbangkan tindakan berikut ini:

a.  Mendiskusikan masalah tersebut dengan atasan langsung, kecuali jika masalah 

itu melibatkan atasannya. Dalam kasus ini, masalah tersebut harus dilaporkan 

se cepatnya ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Jika tidak dapat mencapai 

resolusi yang memuaskan pada saat masalah diungkapkan, sampaikan masalah 

ter sebut ke jenjang manajemen yang lebih tinggi.

b.  Jika atasan langsung adalah chief executive officer (CEO) atau yang setingkat, 

wewenang untuk mengatasi masalah mungkin berada di tangan kelompok 

seperti komite audit, executive committee, dewan direksi, dewan komisaris, 

atau pemilik. Hubungan dengan jenjang diatas atasan langsung sebaiknya dila-

kukan atas sepengetahuan atasan, dengan asumsi bahwa atasan tidak terlibat.

c.  Menjelaskan konsep-konsep yang relevan melalui diskusi rahasia dengan se-

orang penasehat yang obyektif untuk mencapai pemahaman terhadap kemung-

kinan tindakan yang akan dilakukan.

d.  Jika konflik etika masih ada setelah melalui seluruh jenjang peninjauan internal, 

akuntan maanjemen mungkin tidak punya jalan lain kecuali mengundurkan 

diri dari organisasi dan memberikan memo yang informative kepada wakil 

orga nisasi terkait.

e. Kecuali jika diperintah secara hokum, mengkomunikasikan masalah tersebut 

pada berbagai otoritas atau individu yang tidak ada hubungan dengan 

organisasi, dianggap tidak layak dilakukan.

7.  Sertifikasi 

Untuk mendapatkan gelar CMA (Certificate In Management Accounting) 

harus lulus ujian kualifikasi, yang menekankan pada empat bidang yaitu: 1) ekonomi, 

ke uangan, manajemen, 2) akuntansi keuangan dan pelaporan, 3) laporan, analisis, 

dan masalah perilaku manajemen, dan 4) analisis keputusan dan sistem informasi. 

Untuk mendapatkan gelar CPA (Certified Public Accountants) harus lulus 

ujian kualifikasi CPA. CPA adalah akuntan profesioanl untuk auditor eksternal.
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Untuk CIA (Certified Internal Auditor) adalah sertifikasi untuk auditor 

internal.

8.  Pengumpulan Biaya Produksi

Berikut jurnal untuk mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan 

pengumpulan biaya produksi

Transaksi keuangan:

1.  Akuntansi pembelian bahan baku dan bahan penolong

 Dicatat berdasarkan faktur pembelian

  Jurnal:  Persediaan bahan baku  xxxx

    Kas/Utang Dagang   xxxx

   Persediaan bahan penolong  xxxx

    Kas/Utang Dagang   xxxx

2.  Akuntansi pemakaian bahan baku dan bahan penolong

  Dicatat berdasarkan bukti pemakaian barang

  Jurnal:  Barang dalam proses – Biaya bahan baku xxxx

    Persediaan bahan baku   xxxx

   Biaya overhead pabrik sesungguhnya  xxxx

    Persediaan bahan penolong   xxxx

3.  Akuntansi Biaya tenaga kerja

- Akuntansi Pengakuan Biaya tenaga kerja

  Jurnal:  Gaji dan Upah  xxxx

    Utang Gaji dan Upah   xxxx

- Akuntansi pembayaran Biaya tenaga kerja

 Jurnal:  Utang Gaji dan Upah  xxxx

   Kas   xxxx

- Akuntansi Distribusi Biaya tenaga kerja

 Jurnal:  Biaya tenaga kerja langsung  xxxx

   Biayaoverheadpabrik sesungguhnya  xxxx

   Biaya pemasaran  xxxx

   Biaya Administrasi dan umum  xxxx

    Gaji dan Upah   xxxx
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4.  Akuntansi Biaya overhead pabrik

 -  Akuntansi biaya overhead pabrik yang dibebankan

  Dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka dikalikan dengan 

kapasitas sesungguhnya.

  Jurnal:  Barang dalam proses – Biaya overhead pabrik xxxx

    Biaya overhead pabrik dibebankan   xxxx

 -  Akuntansi biaya overhead pabrik sesungguhnya

 Jurnal:  Biaya overhead pabrik sesungguhnya  xxxx

    Persediaan bahan penolong   xxxx

   Biaya overhead pabrik sesungguhnya  xxxx

    Gaji dan Upah   xxxx

   Biaya overhead pabrik sesungguhnya  xxxx

    Ak. Penyusutan gedung pabrik   xxxx

   Ak. Penyusutan Mesin pabrik   xxxx

   Biaya overhead pabrik sesungguhnya  xxxx

   Persediaan suku cadang   xxxx

 -  Akuntansi selisih Overhead pabrik

 Jurnal:  Biaya overhead pabrik dibebankan  xxxx

    Biaya overhead pabrik sesungguhnya  xxxx

 Jika FOH dibebankan jumlahnya lebih besar dari FOH sesungguhnya 

maka selisih disebut selisih menguntungkan, dan jika sebaliknya disebut 

selisih tidak menguntungkan.

 Jika selisih menguntungkan, jurnalnya:

  Biaya overhead pabrik sesungguhnya  xxxx 

   Selisih biaya overhead pabrik   xxxx

  Jika selisih tidak menguntungkan, jurnalnya:

   Selisih biaya overhead pabrik  xxxx

    Biaya overhead pabrik sesungguhnya  xxxx

5.  Akuntansi Produk Selesai

 Jurnal:  Persediaan produk selesai  xxxx

    BDP- Biaya bahan baku   xxxx

    BDP-BTKL   xxxx

    BDP-Biaya overhead pabrik   xxxx
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6.  Akuntansi Produk dalam proses

 Jurnal:  Persediaan produk dalam proses  xxxx

    BDP-Biaya bahan baku   xxxx

    BDP-BTKL   xxxx

    BDP-Biaya overhead pabrik   xxxx

7.  Akuntansi Penjualan produk

 Jurnal: Kas/Piutang dagang  xxxx

    Penjualan   xxxx

    Harga pokok penjualan   xxxx

    Persediaan produk selesai   xxxx

Gambar 1.3. laporan laba rugi dan laporan harga pokok produksi serta 

laporan harga pokok penjualan

PT Bahagia
Laporan laba rugi

Periode Januari-Desember 2015

Penjualan   Rp 4.000.000
Harga pokok penjualan:
Persediaan produk selesai  Rp    108.000
Harga pokok produksi  Rp 2.171.000
   Rp 2.279.000
Persediaan produk selesai  (Rp   204.000)
Harga pokok penjualan   (Rp 2.075.000)
Laba kotor penjualan   Rp  1.925.000
Biaya usaha:
  Biaya Pemasaran  Rp 1.046.000
  Biaya administrasi & umum  Rp    684.000
    (Rp 1.730.000)
Laba bersih usaha   Rp     195.000
Biaya non usaha:
  Biaya bunga   (Rp      20.000)
Laba bersih sebelum pajak   Rp     175.000 
Taksiran pajak penghasilan   (Rp      55.250)
Laba bersih setelah pajak   Rp     119.750
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PT Bahagia

Laporan Harga Pokok Produksi

Periode Januari-Desember 2015

Persediaan produk dalam proses awal    Rp 162.000
Persediaan bahan baku awal   Rp 66.000
Pembelian bahan baku  Rp 1.050.000
Biaya angkut pembelian        Rp      54.000
   Rp 1.104.000
Pot.dan retur pembelian  (Rp    18.000)
    Rp 1.086.000
    Rp 1.152.000
Persediaan bahan baku akhir   (Rp  192.000)
Biaya pemakaian bahan baku   Rp   960.000
Biaya tenaga kerja langsung   Rp   720.000

Biaya overhead pabrik:
  Biaya bahan penolong  Rp      50.000
  Biaya TKTL  Rp    105.000
  Biaya lain-lain  Rp    270.000
  Totaloverhead   Rp   425.000 
Biaya produksi    Rp 2.105.000
     Rp 2.267.000
Persediaan produk dalam proses akhir    (Rp    96.000)
Harga pokok produksi    Rp 2.171.000 
 

PT Bahagia
Laporan Harga Pokok Penjualan
Periode Januari-Desember 2015

Persediaan produk dalam proses awal    Rp    162.000
Persediaan bahan baku awal   Rp      66.000
Pembelian bahan baku  Rp 1.050.000
Biaya angkut pembelian  Rp      54.000
   Rp 1.104.000
Pot.dan retur pembelian  (Rp    18.000)
Pemakaian bahan baku   Rp 1.086.000
    Rp 1.152.000
Persediaan bahan baku akhir   (Rp   192.000)
Biaya bahan baku   Rp    960.000
Biaya tenaga kerja langsung   Rp    720.000
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Biaya overhead pabrik:
  Biaya bahan penolong  Rp      50.000
  Biaya TKTL  Rp    105.000
  Biaya lain-lain  Rp    270.000
  Total overhead   Rp    425.000 
Biaya produksi     Rp 2.105.000
     Rp 2.265.000
Persediaan produk dalam proses akhir    (Rp     96.000)
Harga pokok produksi    Rp 2.171.000 
Persediaan produk selesai awal    Rp    108.000
Persediaan produk selesai akhir    (Rp   204.000)
Harga pokok penjualan    Rp 2.075.000

9. Tahap-tahap pembebanan Biaya Overhead Pabrik

1.  Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen (departemen 

pro duksi dan departemen pembantu)

2.  Alokasi anggaran biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen 

produksi.

3.  Perhitungan tariff biaya overhead pabrik setiap departemen produksi.

4.  Pembebaban biaya overhead pabrik dengan tariff yang ditentukan dimuka.

Alokasi anggaran biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen 

produksi ada 2 yaitu:

a.  Metode alokasi langsung

b.  Metode alokasi tidak langsung (bertahap).

Proses alokasi anggaran BOP departemen pembantu ke departemen produksi 

secara langsung adalah sebagai berikut:

Keterangan Departemen Pembantu 

X           Y              Z 

Departemen Produksi 

     A                    B 

Sebelum alokasi 

 

Proses alokasi 

 

Setelah alokasi 

BOP      BOP       BOP      BOP           BOP 

 

 

 

      BOP            BOP 
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Contoh: 

PT Utami 
Distribusi Budget Biaya Overhead Pabrik 

Tahun 2015 
 

Elemen 
Biaya 

V/T Jumlah 
biaya 

Departemen 
produksi 
 
 
         I              II 

Departemen 
Pembantu 
 
    A            B 

Biaya langsung 
departemen 
Bahan penolong 
TKTL 
Penyusutan 
mesin 
Reparasi dan 
pemeliharaan 
mesin 
Bahan bakar 
Asuransi mesin 
 
Jumlah biaya 
langsung 
departemen 
 
Biaya tidak 
langsung 
departemen: 
TKTL 
Penyusutan 
bangunann 
Reparasi dan 
pemeliharaan 
bangun 
 
Jumlah biaya 
tidak langsung 
departemen 
 
Jumlah biaya 
dibudgetkan 
 
Jumlah biaya 
tetap 
 
Jumlah biaya 
variabel 

 
 
V 
V 
T 
 
 
V 
 
V 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
T 
 
 
T 

 
 
Rp 80.000,- 
Rp 120.000,- 
Rp 100.000,- 
 
 
Rp 50.000,- 
 
Rp 25.000,- 
Rp 10.000,- 
 
 
 
Rp 385.000,- 
 
 
 
 
Rp 60.000,- 
 
Rp 30.000,- 
 
 
Rp 25.000,- 
 
 
Rp 115.000,- 
 
 
Rp 500.000,- 
 
 
Rp 200.000,- 
 
 
Rp 300.000,- 

 
 
Rp 30.000    Rp 50.000 
Rp 12.500,-  Rp 18.000,- 
Rp 33.500,- Rp 39.500,- 
 
 
Rp 19.000,-  Rp 12.500,- 
 

-                 - 
Rp 5.000,-    Rp 3.000,- 
 
 
 
Rp 100.000,- Rp123.000,- 
 
 
 
 
Rp 22.500,- Rp22.500,- 
 
Rp9.000,-   Rp 15.000,- 
 
 
Rp 7.500,-  Rp 12.500,- 
 
 
Rp 39.000,- Rp 50.000,- 
 
 
Rp 139.000,- Rp173.000,- 
 
 
Rp 70.000,-  Rp 80.000,- 
 
 
Rp 69.000,-  Rp 93.000,- 

 
 

-  
Rp 84.500,- Rp5.000,- 
   -               Rp 27.000,- 
 
   

-          Rp 18.500,- 
- 
     -            Rp 25.000,- 
   -              Rp 2.000,- 
 
 
 
Rp 84.500,- Rp77.500,- 
 
 
 
 
Rp 10.000,- Rp 5.000,- 
 
Rp 3.000,-  Rp 3.000,- 
 
 
Rp 2.500,-  Rp 2.500,- 
 
 
Rp 15.500,- Rp 10.500,- 
 
 
Rp100.000,-Rp 88.000,- 
 
 
Rp 13.000,- Rp 37.000,- 
 
 
Rp 87.000,-  Rp 51.000,- 
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PT Utami 
Alokasi Budget Biaya Overhead Pabrik 

Tahun 2015 
(Metode Alokasi Langsung) 

 
 

Keterangan Jumlah biaya Departemen 
Produksi 
 
       I           II 

Departemen 
Pembantu 
 
     A            B 
 

Budget biaya sebelum ada 
alokasi departemen lain 
Alokasi Dept. B (berdasar 
jam tenaga listrik) 
Alokasi Dept. A (berdasar 
jumlah karyawan) 
 
Jumlah alokasi dari Dept. 

pembantu ke setiap dept.. 
produksi  
 
Jumlah budget biaya dept. 
produksi setelah ada alokasi 

Rp 500.000,- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rp 500.000,- 

Rp 139.000 Rp173.000 
 
 
Rp 55.000   Rp 33.000 
 
Rp 50.000  Rp 50.000 
 
 

 
Rp105.000  Rp83.000 
 
 
Rp244.000  Rp256.000 

Rp100.000  Rp88.000 
 
 

-         (Rp88.000) 
-  

(Rp100.000)    - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PT Utami 
Alokasi Budget Biaya Overhead Pabrik 

Budget biaya sebelum ada Rp 500.000,- Rp 139.000 Rp173.000 Rp100.000  Rp88.000 

 

PT Utami 
Alokasi Budget Biaya Overhead Pabrik 

Tahun 2015 
(Metode Alokasi Bertahap, Tidak bertimbal Balik) 

 
 

Keterangan Jumlah biaya Departemen 
Produksi 
 
       I            II 

Departemen 
Pembantu 
 
     A           B   
 
 

Budget biaya sebelum 
ada alokasi departemen 
lain 
Alokasi dept. B 
(berdasar jam tenaga 
listrik) 
Alokasi dept. A 
(berdasar jumlah 
karyawan) 
 
Jumlah alokasi darp 
dept. pembantu ke 
setiap dept. produksi 
 

Rp 500.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rp139.000  Rp173.000 
 
 
 
44.000,-       26.400,- 
 
 
58.800,-      58.800,- 
 
 
 
Rp102.800 Rp85.200 
 
 

Rp100.000  Rp88.000 
 
 
 
17.600,-     (Rp88.000) 
 
 
(117.600,-) 
 
 

Jumlah budget biaya 
dept. produksi setelah 
ada alokasi 
 
 

 
Rp 500.000,- 

 
Rp241.800   Rp258.200 
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Jumlah budget biaya   

 
PT Utami 

Alokasi Budget Biaya Overhead Pabrik 
Tahun 2015 

(Metode Alokasi Kontinyu) 
 

Keterangan Jumlah 
biaya 

Departemen Produksi 
      I            II 

Departemen 
Pembantu 
     A           B 

Budget biaya sebelum 
ada alokasi departemen 
lain 
Alokasi putaran 
pertama: 
Alokasi dept. B 
(berdasar jam tenaga 
listrik) 
 
Alokasi dept. A 
(berdasar jumlah 
karyawan) 
Alokasi putaran kedua: 
Alokasi dept. B  
(berdasar jam tenaga 
listrik) 
Alokasi dept. A 
(berdasar jumlah 
karyawan) 
 
Alokasi putaran ketiga: 
Alokasi dept. B 
(berdasar jam tenaga 
listrik) 
Alokasi dept. A 
(berdasar jumlah 
karyawan) 
 
Alokasi putaran 
keempat: 
Alokasi terakhir: 
Dept. B (berdasar jam 
tenaga listrik) hanya ke 
dept. produksi 
Jumlah alokasi dari 
dept. pembantu ke 
setiap dept. produksi 
Jlh. Budget biaya dept. 
produksi setelah ada 
alokasi 

Rp 500.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp 500.000,- 

Rp139.000  Rp173.000 
 
 
 
 
 
44.000,-            26.400,- 
 
 
 
 
52.920,-           52.920,- 
 
 
 
5.880,-                3.528, 
 
 
1.058,-                1.058,- 
 
 
 
118,-                       71,- 
 
 
 
21,-                        21,- 
 
 
 
 
 
 
  3,-                           2,- 
 
 
 
Rp 104.000,-    Rp 84.000,- 
 
 
Rp243.000,-  Rp 257.000,- 

Rp100.000    Rp88.000 

 

 

 

 

 
17.600,-     (88.000,-) 
 
117.600,-       0 
 
 
(117.600,-)   11.760,- 
 
         0       11.760,- 
 
   2.352,-     (11.760) 
 
   2.352,-         0 
(2.352,-)         236,- 
 
      0             236,- 
 
    47,-         (236,-) 
 
    47,-            0 
 
   47,-             5,- 
 
      0              5,- 
 
 
 
 

-             (5) 
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Metode alokasi bertahap dengan metode aljabar

Ke Departemen
Jasa Dari Departemen Pembantu (Dalam %)

 X             Y             Z

Departemen A
Departemen B
Departemen C
Departemen X
Departemen Y
Departemen Z

 20           30            25
 20           25            15
 20           25            20
 10             5            10
 20             5            10
 10           10            20

Dari table dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

X = p + 0,10 X + 0,05 Y + 0,10 Z

Y =  q + 0,20 X + 0,05 Y + 0,10 Z

Z =  r + 0,10 X + 0,10 Y + 0,20 Z

Dimana,

X = jumlah anggaran BOP departemen X yang dialokasikan

Y =  jumlah anggaran BOP departemen y yang dialokasikan

Z =  jumlah anggaran BOP departemen z yang dialokasikan

P =  jumlah anggaran BOP departemen x sebelum alokasi

Q = jumlah anggaran BOP departemen Y sebelum alokasi

R =  jumlah anggaran BOP departemen Z sebelum alokasi

Proses alokasi anggaran BOP dari departemen pembantu ke departemen 

pro duksi dengan metode aljabar

Keterangan Departemen Pembantu 

    X                Y                 Z 

Departemen Produksi 

A              B            C 

Sebelum alokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOP               BOP          BOP BOP    BOP      BOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

BOP    BOP     BOP 
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10.  Perhitungan Tarif BOP Setiap Departemen Produksi

Tarif BOP total =  Anggaran Bop total (Biaya yang diperkirakan)          

       Ukuran kapasitas (penggunaan aktivitas yang diperkirakan)

Tarif BOP tetap = Anggaran BOP Tetap

          Ukuran kapasitas

Tarif BOP Variabel = Anggaran BOP Variabel

                  Ukuran kapasitas

Tarif BOP berdasarkan Unit produk

Tarif BOP per unit produk =                     Anggaran BOP                  

      Taksiran Unit Produk yang dihasilkan

Tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku

Tarif BOP per unit =             Anggaran BOP         

     Taksiran biaya bahan baku

Tarif BOP berdasarkan biaya tenaga kerja langsung

Tarif BOP per unit =                     Anggaran BOP                

    Taksiran biaya tenaga kerja langsung

Tarif BOP berdasarkan jam tenaga kerja langsung

Tarif BOP per unit =                 Anggaran BOP               

     Taksiran jam tenaga kerja langsung

Tarif BOP berdasarkan jam Mesin

Tarif BOP per unit =     Anggaran BOP    

              Taksiran jam mesin
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11.  Jurnal untuk mencatat selisih BOP (BOP yang lebih atau kurang 

dibebankan) adalah sbb:

 Jurnal:  BOP Dibebankan  xxxx

    BOP Sesungguhnya (actual)   xxxx

   BOP lebih dibebankan   xxxx

  BOP Dibebankan  xxxx

   BOP Kurang dibebankan xxxx

    BOP Sesungguhnya (actual)   xxxx

 Perlakuan terhadap Selisih BOP dapat dibebankan ke laba rugi atau ke HPP

 Jurnal:  BOP Lebih dibebankan  xxxx

    Laba-rugi   xxxx

 Atau  Laba-rugi  xxxx

    BOP Kurang dibebankan  xxxx

 Jurnal ke HPP:

   BOP lebih dibebankan  xxxx

    Harga pokok penjualan   xxxx

  Atau Harga pokok penjualan  xxxx

   BOP kurang dibebankan   xxxx

Selisih BOP

1.  Selisih Anggaran

 BOP Sesungguhnya  100   50

  Anggaran BOP     75   75

        25   25

 

            Menguntungkan 

           Tidak menguntungkan

                    

                                                               

                                                      Tidak menguntungkan

                    

                                                               

                                                      Tidak menguntungkan
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2.  Selisih Kapasitas

  BOP-Tetap dibebankan   100   50

  Anggaran BOP-Tetap     75   75

         25   25

 

             Menguntungkan

              Tidak menguntungkan

Ukuran kapasitas ada 4 yaitu:

1.  Kapasitas aktivitas yang diharapkan yaitu output aktivitas yang diharapkan 

perusahaan dapat tercapai pada tahun yang akan datang.

2.  Kapasitas aktivitas normal yaitu output aktivitas rata-rata yang perusahaan 

alami dalam jangka panjang (volume normal dihitung lebih dari satu periode).

3.  Kapasitas aktivitas teoritis yaitu output aktivitas maksimum secara absolute 

yang dapat direalisasikan dengan berasumsi bahwa semua beroperasi secara 

sem purna.

4.  Kapasitas aktivitas praktis yaitu output maksimum yang dapat diwujudkan 

jika semuanya berjalan secara efisien. 

12.  Latihan Soal:

1.1.  ABC Company memproduksi sabun cuci. Pada awal Februari 2014, informasi 

berikut diberikan pada akuntan:

Persediaan bahan mentah  $ 176.000

Persediaan barang dalam proses  92.000

Persediaan barang jadi  52.000

 Selama bulan Februari, biaya tenaga kerja langsung adalah $ 191.000, 

pembelian bahan mentah $ 284.000 dan total biaya overhead $ 478.600. 

Persediaan akhir Februari adalah:

Persediaan bahan mentah  $ 87.000

Persediaan barang dalam proses  $ 144.000

Persediaan barang jadi  $ 95.000

Diminta:

a.  Siapkan laporan harga pokok produksi pada bulan Februari 2015.

b.  Siapkan laporan harga pokok penjualan selama bulan Februari 2015.

                    

                                                               

                                                      Tidak menguntungkan

                    

                                                               

                                                      Tidak menguntungkan
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1.2. Stainles Company sebuah perusahaan manufaktur telah memberikan informasi 

berikut ini dari catatan akuntansi tahun 2014.

Biaya tenaga kerja langsung  $ 33.000

Pemblian bahan baku  46.000

Suplies yang digunakan  3.000

Asuransi pabrik  1.000

Komisi yang dibayarkan  6.500

Pengawasan pabrik  6.000

Iklan  2.500

Penanganan material 11.000

Persediaan barang setengah jadi, 31 Desember 2013  $ 38.000

Persediaan barang setenagh jadi, 31 Desember 2014  43.000

Persediaan material, 31 Desember 2013  11.000

Persediaan material, 31 Desember 2014  29.000

Persediaan barang jadi  20.000

Persediaan barang jadi, 31 DEsember 2014  13.000

 Diminta:

a. Siapkan laporan dari biaya barang yang diproduksi.

b. Siapkan sebuah laporan dari biaya barang yang terjual.

1.3. Lancer Company memiliki dan mengoperasikan tiga toko saringan yang 

mem punyai merek dagang terkenal di Arizona. Dalam bulan Mei, pembelian 

material sebesar $ 500.000, persediaan awal material $ 50.000, dan persediaan 

akhir material $ 35.000. Pembayaran untuk tenaga kerja langsung selama 

se bulan ditotal senilai $ 125.000. Overhead yang muncul $ 275.000. Toko 

toko tersebut menghabiskan $ 30.000 iklan selama sebulan. Kontrak merek 

dagang per toko $ 6.000 dibayarkan setiap bulan. Penghasilan bulan Mei $ 

1000.000. 

Diminta:

a.  Hitung Biaya material yang digunakan selama bulan Mei.

b.  Hitung Biaya utama selama bulan Mei.

c.  Hitung biaya konversi selama bulan Mei.

d.  Hitung Biaya total pelayanan selama bulan Mei. 

e.  Siapkan laporan laba rugi selama bulan Mei.
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1.4.  Robert Company memproduksi 4.500 tempat duduk selama setahun. Kursi 
ter jual masing-masing $ 1.000. Robert memiliki 800 tempat duduk dalam 
persediaan barang jadi awal tahun. Pada akhir tahun terdapat 1000 tempat duduk 
dalam persediaan barang jadi. Catatan akuntansi Robert menyediakan informasi 
berikut:

 Pembelian bahan  $ 750.000

 Persediaan bahan langsung, 31 Desember 2013  95.000

 Persediaan bahan langsung, 31 Desember 2014  135.000

 Tenaga kerja langsung  500.000

 Tenaga kerja tidak alngsung  100.000

 Sewa bangunan pabrik  90.000

 Depresiasi peralatan pabrik  125.000

 Utilitas pabrik  26.000

 Gaji supervisor penjualan  200.000

 Komisi penjual  375.000

 Administrasi umum  600.000

 Persediaan barang dalam produksi, 31 Desember 2013  30.000

 Persediaan barang dalam rpoduksi, 31 DEsember 2014  35.000

 Persediaan barang jadi, 31 Desember 2013  175.000

 Persediaan barang jadi, 31 Desember 2014  245.000

Diminta:

a. Siapkan laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan.

b. Hitunglah biaya rata-rata produksi satu unit produk di athun 2014.

c. Siapkan laporan laba rugi pengguna eksternal. 

1.5. Nabor Company memproduksi dua tipe unit stereo: deluxe dan regular. Pada 

tahun tahun terakhir Nabor melaporkan data berikut ini:

Overhaed yang dianggarkan  $ 280.000

Aktivitas yang diharapkan (dalam jam TKL)  70.000

Aktivitas actual (dalam jam TKL)  72.000

Overhead actual  $ 300.000

  Delux Reguler

Unit yang diproduksi  10.000 100.000

Biaya utama    $ 80.000   $ 600.000

Jam tenaga kerja langsung   10.000   90.000
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Diminta:

a.  Hitunglah tarif overhead yang dianggarkan berdasarkan jam TKL. 

b.  Berapa overhead yang dibebankan

c.  Berapa overhead yang dibebankan berlebih atau terlalu rendah.

d.  Hitung biaya per unit tiap unit stereo. 

 

1.6. Nabor Company mengumpulkan data departemen untuk tahun kedua. Dua 

tipe unit stereo yang diproduksi yaitu Delux dan Reguler.

  Pabrikasi  Perakitan

Overhead yang dianggarkan  $ 240.000  $ 120.000
Penggunaan yang diharapkan dan actual (jam TKL):

Delux  6.000 4.000

Reguler  6.000 96.000

  12.000 100.000

 

  Pabrikasi  Perakitan

Penggunaan yang diharapkan dan actual (jam mesin):

Delux  4.000  10.000

Reguler  36.000  10.000

  40.000  20.000

 

 Sebagai tambahan departemen informasi berikut disediakan:

  Delux  Reguler

Unit yang diproduksi  10.000 100.000

Biaya utama $ 80.000 $ 300.000

 

Diminta:

a.  Hitung tariff overhead departemen, jam mesin yang digunakan untuk 

pabrikasi, dan jam TKL untuk paerakitan.

b.  Hitung overhead yang dibebankan oleh departemen.

c.  Hitung overhead yang dibebankan oleh rpoduk.

d.  Hitung biaya per unit. 

1.7. Andreas Co mpany memproduksi karburator untuk mesin kecil dan mengguna-

kan sistem perhitungan biaya normal. Berikut data yang tersedia untuk tahun 

2014. 
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 Dianggarkan:

 Overhead  $ 9.000.000

 Jam mesin  375.000

 Jam tenaga kerja langsung  1200.000

 Aktual:

 Unit yang diproduksi  1.500.000

 Overhead  $ 8.900.000

 Biaya utama  $ 12.500.000

 Jam mesin  350.000

 Jam tenaga kerja langsung  1.150.000

 Overhead dibebankan berdasar jam tenaga kerja langsung.

Diminta:

a.  Berapa tariff overhead yang dianggarkan.

b.  Berapa overhead yang dibebankan untuk tahun 2014

c.  Apakah overhead berlebih atau kurang dibebankan dan berapa besar.

d.  Berapa biaya per unit untuk tahun berjalan.

1.8. Hansen Company produser suku cadang mesin menggunakan tariff overhead 

yang dianggarkan untuk membebankan overhead. Overhead dibebankan 

berdasarkan jam mesin Departemen Pengeboran, dan berdasar jam tenaga 

kerja langsung departemen perakitan. Pada awal tahun 2014 perkiraan berikut 

disediakan untuk tahun mendatang.

 Pengeboran Perakitan

Jam tenaga kerja langsung 40.000 400.000

Jam mesin 560.000 40.000

Jam pemeriksaan 8.000 16.000

Biaya tenaga kerja langsung $ 720.000 $ 3.600.000

Biaya overhead $ 1.200.000 $ 684.000

 Hasil actual yang dilaporkan untuk athun 2014 adalah sbb:

 

Jam tenaga kerja langsung 84.000 382.000

Jam mesin 566.000 44.000

Jam pemeriksaan 8.000 16.000

Biaya tenaga kerja langsung $ 336.000 $ 1.764.800

Biaya overhead $ 1.204.000 $ 824.000
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Diminta:

a.  Hitung tariff overhead yang dianggarkan bagi setiap departemen.

b.  Hitung overhead yang dibebankan pada tahun 2014. Apakah overhead 

yang dibebankan berlebih atau kurang untuk tiap departemen.

c.  Anggaplah suatu pekerjaan menggunakan 8.000 unit jam mesin untuk 

penge boran dan 3.200 jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Jika 

ukuran pekerjaan adalah 1.600 unit, berapa biaya overhead per unit? 

 Jika dari soal diatas, biaya overhead dibagi antara dua aktiviats sbb:

 Permesinan  $ 1.246.000

 Pemeriksaan (inspeksi)  360.000

 Diminta:

a.  Hitung atrif overhead yang dianggarkan untuk kedua aktivitas permesinan 

dan inspeksi.

b.  Anggapalh suatu pekerjaan menggunakan 8.000 jam mesin dan 1.600 

jam pemeriksaan. Jika ukuran pekerjaan adalah 1.600 unit, berapa biaya 

overhead per unit?
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Bab II

KONSEP AKUNTANSI MANAJEMEN 

BERDASARKAN FUNGSIONAL 

DAN AKTIVITAS

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1.  Perbedaan Sistem Akuntansi Manajemen berdasarkan fungsi dan berdasarkan 

aktivitas

2.  Model Manajemen berdasarkan Fungsional

3.  Model Manajemen Berdasarkan Aktivitas

 

1. Perbedaan Sistem Manajemen Biaya berdasarkan Fungsional dan Aktivitas

Berdasarkan Fungsional 
(Fungsional based costing)

Berdasarkan Aktivitas 
(Activity based costing)

1. Penggerak berdasarkan unit
1. Penggerak berdasarkan unit dan non-

unit

2. Intensif alokasi 2. Intensif dalam penelusuran

3. Pembiayaan produk sempit dan kaku 3. Pembiayaan produk luas dan fleksibel
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4. Fokus pada pengelolaan biaya 4. Fokus pada pengelolaan aktivitas

5. Informasi aktivitas sedikit 5. Informasi aktivitas terinci

6. Maksimalisasi dari kinerja unit indi-
vidual

6. Maksimalisasi kinerja sistem meluas

7. Penggunaan ukuran kinerja finansial 7. Penggunaanik ukuran kinerja financial 
maupun non finansial

Contoh ABC banyak di temukan di medis (rumah sakit, laboratorium medis), 

industry keuangan (bank, bursa saham), industry transportasi (penerbangan dan 

kereta api), semua jenis manufaktur (elektronik, mobil).

2.  Model Manajemen Berdasarkan Fungsional

                                                       Tinjauan Biaya 

 

 

 

 

 Tinjauan Operasional                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sumber 

daya 

 

Analisis 

Efisiensi 

 

Fungsi 

Analisis 

Kinerja 

Produk 

Tinjauan Biaya FBM

Dalam akuntansi FBM biaya-biaya sumber daya dibebankan ke unit-unit 

fungsional dan kemudian ke produk. Dalam pembebanan biaya digunakan pene-

lusuran langsung dan penelusuran penggerak (menggunakan penggerak produksi 

tingkat unit). Jadi produk unit berkorelasi dengan unit yang diproduksi. Seperti 

jam kerja dari tenaga kerja langsung, material langsung, jam kerja mesin. Oleh ka-

rena itu maka pendekatan pembebanan biaya ini disebut pembiayaan berdasarkan 

pro duksi atau fungsional (FBC). 
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Contoh penggerak tingkat unit yang digunakan untuk membebankan 

overhead meliputi:

1.  Unit yang diproduksi

2.  Jam tenaga kerja langsung

3.  Biaya tenaga kerja langsung

4.  Jam mesin

5.  Biaya bahan baku langsung

Contoh penghitungan tarif keseluruhan pabrik:

Berlin memproduksi dua telepon nirkabel dan regular, dengan data perkiraan 

dan actual tahun 2014 sebagai berikut:

Overhead yang dianggarkan $ 360.000

Aktivitas yang diperkirakan (dalam jam TKL) 100.000

Aktivitas actual (dalam jam TKL)  100.000

Overhead actual  $ 380.000

Maka, 

Tarif perkiraan overhead = Overhead yang dianggarkan/aktivitas yang diharapkan 

= $ 360.000/100.000 jam TKL

  = $ 3,60 per jam TKL

Overhead yang dibebaankan = Tarif overhead x aktivitas actual

  = $ 3,60 x 100.000 jam TKL 

  = $ 360.000

Overhead actual $ 380.000, sedangkan overhead dibebankan $ 360,000 maka 

timbul variansi overhead $ 20.000 merupakan overhead yang terlalu rendah 

dibebankan. 

Di jurnal:

BOP Dibebankan  $ 360.000

BOP Kurang dibebankan  $ 20.000

 BOP Sesungguhnya (actual)   $ 380.000

Pada akhir tahun Overhead terlalu rendah dibebankan di tambahkan ke HPP, de-

ngan jurnal:

  Harga pokok penjualan  $ 20.000

  BOP kurang dibebankan   $ 20.000
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Perhitungan Biaya per unit berdasarkan FBC:

Nirkabel Reguler

Produk yang diproduksi
Biaya utama
Jam TKL

10.000
$ 78.000

10.000

100.000
$ 738.000

90.000

Maka biaya produksi per unit:

Nirkabel Reguler

Biaya utama
Biaya overhead
$ 3.60 x 10.000
$ 3.60 x 90.000
Total biaya produksi
Unit yang diproduksi
Biaya total per unit

$ 78.000

$ 36.000
                    

$ 114.000
        10.000

$ 11.40

$ 738.000

   $ 324.000
$ 1.062.000
      100.000

$ 10.62

Penghitungan tarif departemen:

Pabrikasi Perakitan

Overhead yang dianggarkan
Penggunaan actual dari yang di-
harapkan (jam TKL)
Nirkabel
Reguler 
 
Penggunaan actual dan yang di-
harapkan (jam mesin)
Nirkabel 
Reguler 

$ 252.000

7.000
       13.000

20.000

4.000
       36.000

40.000

$ 108.000

3.000
       77.000

80.000

1.000
         9.000

10.000

Tarif pabrikasi  = Overhead yang dianggarkan/ jam mesin yang 

diharapkan = $ 252.000/40.000

  =  $ 6.30 per jam mesin

Tarif perakitan  = Overhead yang diharapkan/ jam TKL yang diha-

rapkan = $ 108.000/80.000 = $ 1.35 per jam TKL

Overhead yang dibebankan = ($6.30 x jam mesin actual) + ($ 1.35 x jam TKL 

actual) = ($6.30 x 40.000) + ($1.35 x 80.000)

 = $ 252.000 + $ 108.000

 =  $ 360.000
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Maka biaya total per unit:

Nirakbel Reguler

Biaya utama

Biaya overhead:

($6.30x4.000)+($1.35x3.000)

($6.30x36.000(+($1.35x77.000)

Total biaya produksi

Unit yang diproduksi

Biaya total per unit

$ 78.000

29.250

$107.250

: 10.000

$ 10.73

$ 738.000

330.750

$1.068.000

: 100.000

$ 10.69

Pendekatan biaya berdasarkan fungsi dapat menyebabkan distorsi biaya.

Berikut data perhitungan biaya produk untuk menyelesaikan masalah distorsi 

biaya: 

Ukuran Penggunaan Aktivitas

 Nirkabel reguler Total

Unit yang diproduksi per tahun 10.000 100.000 110.000

Biaya utama  $ 78.000 $ 738.000 $ 816.000

Jam TKL 10.000 90.000 100.000

Jam mesin 5.000 45.000 50.000

Proses produksi 20 10 30

Jumlah perpindahan 60 30 90

Data Biaya Aktivitas (Aktivitas Overhead)

Aktivitas  Biaya Aktivitas

Penyetelan $ 120.000

Penanganan bahan baku 60.000

Daya (mesin) 100.000

Pengujian             80.000

 Total $ 360.000 

Tarif penyetelan = $ 120.000/30 proses = $ 4.000 per proses

Tarif penanganan bahan baku = $ 60.000/90 per perpindahan 

 = $ 666.67 per perpindahan
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Tarif mesin = $ 100.000/50.000 per jam mesin = $ 2 per jam mesin

Tariff pengujian = $ 80.000/100.000 per jam TKL =

 $ 0.80 per jam TKL

Berikut perhitungan biaya Unit menggunakan Tarif Aktivitas:

Nirkabel Reguler

Biaya utama
Biaya overhead:
Penyetelan:
 $ 4.000x20
 $ 4.000x10
Penanganan bahan:
 $666.67x60
 $ 666.67x30
Permesinan:
 $2x5.000
 $2x45.000
Pengujian:
 $0.80x10.000
 $0.80x90.000
Biaya total manufaktur
Unit yang diproduksi
Biaya total per unit

$ 78.000

$ 80.000

$ 40.000

$ 10.000

$ 8.000
                    

$ 216.000
: 10.000
$ 21.60

$ 738.000

$ 40.000

$ 20.000

$ 90.000

     $ 72.000
$ 960.000
: 100.000

$ 9.60

Perbandingan biaya-biaya Unit:

Nirkabel Reguler

Tarif keseluruhan pabrik

Tarif departemen

Tarif aktivitas

$ 11.40

$ 10.73

$ 21.60

$ 10.62

$ 10.69

$ 9.60
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                                            Tinjauan Biaya                                                                                      
 

 

 

Tinjauan Proses 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Sumber 

daya 

 

Aktivitas 

Analisis 

Kinerja 

Produk dan 

Pelanggan 

Analisis 

Penggerak 

 

 

 

Penelusuran langsung                                                             

 

                                                                                                                               

 

Penelusuran langsung 

 

 

Penelusuran langsung 

 

 

 

 

Tinjauan Biaya ABM 

        Biaya sumber daya 

         Pembebanan Biaya 

                   Aktivitas 

         Pembbanan Biaya 

                    Produk 

3. Model Manajemen berdasarkan Aktivitas 

Tinjauan Biaya ABM
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 Dalam pembiayaan berdasarkan aktivitas (ABC) biaya dilacak untuk akti vitas 

dan kemudian ke produk. Menggunakan penggerak berdasarkan unit dan non unit, 

intensif dalam penelusuran, memungkinkan perhitungan biaya produk yang flek-

sibel, memusatkan pada pengendalian aktivitas, menyediakan informasi aktivitas 

secara rinci, menekankan kinerja sistem secara keseluruhan dan menggunakan 

ukur an kinerja keuangan serta nonkeuangan. 

Berikut Kamus Aktivitas Departemen Kartu Kredit

Aktivitas Tugas Tipe Aktivitas Obyek Biaya
Penggerak 
Aktivitas

Pengawasan 
Karyawan

Pemrosesan 
transaksi

Persiapan 
laporan

Menjawab 
pertanyaan

Penyediaan 
kasir otomatis

Penjadwalan, 
koordinasi, 
pengeva-
luasian kinerja

Pemisahan, 
pencatatan, 
verifikasi

Peninjauan, 
pencetakan, 
pengepakan, 
pengiriman

Menjawab, 
mcentat, me-
ninjau data-
base, mem-
buat panggilan 
balasan

Mengakses 
rekening, me-
narik dan

Sekunder

Primer

Primer

Primer

Primer

Aktivitas 
dalam depar-
temen

Kartu Kredit

Kartu Kredit

Kartu kredit

Kartu kredit, 
mengecak dan 
menyimpan 
rekening

Total waktu 
TK tiap ak-
tivitas

Jumlah 
transaksi

Jumlah 
laporan

Jumlah 
panggilan 
telepon

Jumlah 
transaksi kasir
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Pembebanan Biaya ke Aktivitas

Aktivitas % Waktu Tiap Aktivitas

  Pengawas Staf Administrasi

Pengawasan karyawan  100%  0%

Pemrosesan transaksi  0  40

Persiapan laporan  0  30

Menjawab pertanyaan  0  30

Misalkan gaji supervisor $ 50.000 dan tiap staf administrasi dibayar $ 30.000 

($150.000 total biaya staf administrasi untuk kelima staf administrasi).

Jumlah biaya tenaga kerja yang dibebankan ke tiap aktivitas adalah sebagai berikut:

Karyawan supervisor = $ 50.000 (dengan penelusuran langsung)

Memproses transaksi = $ 60.000 (0.4x$ 150.000)

Persiapan laporan = $ 45.000 (0.3x$ 150.000)

Menjawab pertanyaan = $ 45.000 (0.3x$ 150.000)

Pembebanan biaya aktivitas ke aktivitas lain:

Biaya Aktivitas, Tahap Pertama: Divisi Kartu Kredit

Karyawan supervisor
Memproses transaksi
Persiapan laporan
Menjawab telepon
Penyediaan ATM

$ 75.000
 100.000 

 79.500
 69.000

 250.000

Biaya Aktivitas, Tahap Lanjutan

Memproses transaksi
Persiapan laporan
Menjawab telepon
Penyediaan ATM

$ 130.000
 102.000 (100.000+(0.4x75.000) 
 92.400 (79.500+(0.3x75.000)
 250.000 (69.900+(0.3x75.000)
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Pembebanan biaya pada produk:

Kartu 
klasik

Kartu Emas
Kartu 

Platinum
Total

Jumlah kartu
Transaksi yang diproses
Jumlah laporan
Jumlah panggilan masuk
Jumlah transaksi kasir

5.000
600.000

60.000
10.000
15.000

3.000
300.000

36.000
12.000

3.000

2.000
100.000

24.000
8.000
2.000

10.000
1.000.000

120.000
30.000
20.000

Penghitungan Tarif:

Memproses transaksi = $ 130.000/1000.000 = $ 0.13 per transaksi

Persiapan laporan = $102.000/120.000 = $ 0.85 per laporan

Menjawab pertanyaan = $ 92.400/30.000 = $ 3.08 per panggilan masuk

Penyediaan ATM = $ 250.000/20.000 = $ 12.50 per transaksi.

Pembebanan Biaya: Tahap Akhir

Kartu Klasik Kartu Emas Kartu Platinum
Memproses transaksi:
$0.13x600.000
$ 0.13x300.000
$ 0.13x100.000
Persiapan laporan:
$ 0,85x60.000
$ 0.85x36.000
$ 0.85x24.000
Menjawab pertanyaan:
$ 3.08x10.000
$ 3.08x12.000
$ 3.08x8.000
Penyediaan ATM:
$ 12.50x15.000
$ 12.50x3.000
$ 12.50x2.000
Biaya total
Unit
Biaya Unit

$ 78.000

$ 1.000

$ 30.800

$ 187.500

                 
$ 297.300

       : 5.000
$ 59.46

$ 39.000

$ 30.600

$ 36.960

$ 37.500
                 
$ 144.060

       : 3.000
$ 48.02

$ 13.000

$ 20.400

$ 24.640

   $ 25.000
$ 83.040

      : 2.000
$ 41.52
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Dari data Biaya Aktivitas diatas:

Pengelompokan aktivitas yang homogeny, proses mengurangi jumlah tariff:

Kesatuan biaya tingkat Batch (kelompok):

Penyetelan  $ 120.000

Penanganan bahan  $ 60.000

  Total  $ 180.000

Kuantitas penggerak:  30  proses

Tarif kelompok  $ 6.000  per proses

Kesatuan biaya Tingkat Unit:

Permesinan  $ 100.000

Pengujian  $ 80.000

  Total  $ 180.000

Kuantitas penggerak:  50.000  jam mesin

Tarif per unit  $ 3.60

Perhitungan biaya Pemasok berdasarkan aktivitas: 

1.  Biaya aktivitas ayng disebabkan oleh Pemasok

 (seperti kegagalan bagian atau keterlambatan pengiriman)

Aktivitas Biaya

Perbaikan produk
Pengiriman produk

$ 800.000
$ 200.000

2.  Data Pemasok

 Murray, Inc. Plata Associates

    Bagian  Bagian  Bagian  Bagian

    A1  B2  A1  B2

Harga pembelian unit   $ 20  $ 52  $ 24  $ 56

Unit yang dibeli   80.000  40.000  10.000  10.000

Unit yang gagal/cacat   1.600  380  10  10

Keterlambatan pengapalan   60  40  0  0
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 Berdasarkan data, maka tarif aktivitas untuk pembebanan biaya ke pemasok 

dihitung sbb:

Tarif perbaikan  = $ 800.000/2.000 (1600+380+10+10)

  = $ 400 per bagian yang gagal

Tarif pengiriman  = $ 200.000/100 (60+40)

  = $ 2.000 per keterlambatan pengiriman 

Perhitungan Biaya Pemasok sebagai berikut:

 Murray,Inc
Bagian Bagian 

A1 B2

 Plata Associated 
Bagian Bagian 

 A1 B2

Biaya pembelian
$ 20x80.000
$ 52x40.000
$ 24x10.000 
$ 56x10.000
Perbaikan produk:
$ 4.000x1.600
$ 4.000x380
$ 4.000x10
$ 4.000x10
Pengiriman produk:
$ 2.000x60
$ 2.000x40
Biaya total
Unit
Biaya total per unit

 $ 1.600.000
   $ 2080.000

 $ 640.000
   $ 152.000

 $ 120.000
                         $ 80.000 
$2.360.000  $ 2.312.000
       : 80.000       : 40.000 
 $ 29,50  $ 57,80

 $ 240.000
   $ 560.000

 $ 4.000
   $ 4.000

                                          
 $ 244.000  $ 564.000
        : 10.000       : 10.000
 $ 24,40  $ 56,40

4.  ABC Untuk Biaya Pesanan dan Biaya Proses:

Perbandingan Perhitungan Biaya Pesanan dan Proses:

Perhitungan Biaya Pesanan Perhitungan Biaya Proses

1.  Produk sangat bervariasi
2.  Biaya diakumulasi berdasarkan 

pekerjaan/pesanan
3.  Biaya per unit dihitung melalui 

pembagian total biaya pekerjaan 
dengan unit yang diproduksi untuk 
pekerjaan tersebut

1.  Produk bersifat homogeny
2.  Biaya diakumulasi berdasarkan 

proses/departemen
3.  Biaya per unit dihitung melalui 

pembagian biaya proses satu periode 
dengan unit yang diproduksi selama 
periode tersebut.



41AKUNTANSI MANAJEMEN

Menghitung Biaya per unit dengan menggunakan Perhitungan Biaya Pesanan

Stan Johnson mempunyai usaha baru yaitu produksi barang kulit berdasarkan 

pesanan meliputi dompet kulit, tas kulit dan ransel kulit. Ia mendapat pesanan 20 

ransel kulit.

Adapun biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut adalah 

bahan baku langsung (kulit, benang, gesper), tenaga kerja langsung (pemotongan, 

pen jahitan, perakitan) dan overhead. FOH dibebankan dengan menggunakan 

penggerak tingkat unit tunggal, yaitu jam TKL (tarif keseluruhan pabrik) 

Biaya bahan baku $ 1.000

Biaya tenaga kerja langsung $ 1.080 ($ 9 jam selama 120 jam). 

Tarif FOH yang dianggarkan $ 2 per jam TKL, maka FOH yang dibebankan 

$ 240 ($ 2 per jam selama 120 jam), maka perhitungan biaya adalah sbb:

Bahan baku alngsung  $ 1.000

TKL  1.080

FOH            240

 Total  $ 2.320

Dibagi jumlah unit             20

Biaya per unit  $ 116 

Dengan margin laba 50% maka harga ransel menjadi $ 2.320 + (50%x2.320) 

= $ 3.480, sehingga harga per ransel adalah $ 3.480: 20 = $ 174.

5.  ABC dan Perhitungan Biaya Pesanan 

Dari kasus diatas, Stan memperkirakan overhead tahunan sebesar $ 9.600, 

dan total jam TKL sebesar 4.800 jam. 

Tarif Overhaed = $ 9.600/4.800 = $ 2 per jam TKL 

Biaya yang dianggarkan untuk setiap kumpulan aktivitas dan permintaan 

yang diharapkan atas setiap penggerak adalah sbb:

Pembelian  $ 3.000 Pesanan pembelian  100

Permesinan  4.200  Jam mesin  2.800 

Lain-lain  2.400 Jam TKL  4.800
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Tarif berdasarkan aktivitas adalah:

Tarif pembelian  = $ 3.000/100  = $ 30 per pesanan pembelian

Tarif permesinan  = $ 4.200/2.800  = $ 1.50 per jam mesin

Tarif lain-lain  = $ 2.400/4.800  = $ 0.50 per jam TKL

Permintaan ransel dan tas kulit untuk ketiga aktivitas adalah sbb:

Ransel Tas kulit

Pesanan pembelian
Jam mesin
Jam TKL

3
60
120

1
30
50

Selanjutnya overhead yang dibebankan ke setiap pekerjaan dihitung sbb:

Ransel Tas kulit

Pembelian:
 3 Pek. X $ 30
1 pek. X $ 30
Permesinan:
60 Jam x $ 1.50
30 Jam x $ 1.50
Lain-lain:
120 jam TKL x $ 0.50
50 jam TKL x $ 0.50
Total FOH yang dibebankan 

$ 90

$ 90

$ 60
          
$ 240

$ 30

$ 45

    $ 25
$ 100

Stan mengeluarkan biaya overhead pabrik actual adalah sbb:

Pembayaran sewa  $ 200

Utilitas  50

Penyusutan peralatan  100

TKTL            65

Total FOH actual  $ 415

FOH dibebankan $ 340, sedangkan FOH actual $ 415, maka terdapat selisih 

pembebanan kurang sebesar $ 75. 
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6.  ABC dan Perhitungan Biaya Proses

Berikut gambar rangkaian manufaktur mineral, jamu dan vitamin suatu per-

usahaan
 

 

 

PT Health memproduksi 2 000 botol multivitamin dengan perincian biaya sebagai berikut: 

Peracikan Pengkap 

sulan 

Pembotol

an 
Barang 

Jadi 

PT Health memproduksi 2 000 botol multivitamin dengan perincian biaya 

sebagai berikut:

Dept. 
Peracikan

Dept. 
Pengkapsulan

Dept. 
Pembotolan

Bahan baku langsung
TKL
FOH dibebankan

$ 1.700

50

450

$ 1.000

60

500

$ 800

300

600

Jika ketiga campuran dipindahkan dari departemen peracikan ke pengkapsul-

an, maka jurnal adalah:

Barang dalam proses (Pengkapsulan)  2.200

 Barang dalam proses (Peracikan)   2.200 

Jika dari departemen pengkapsulan dipindahkan ke dept. Pembotolan, maka 

jurnal adalah:

Barang dalam proses (Pembotolan)  3.760

 Barang dalam proses (Pengkapsulan)  3.760

Jika dari dept. pembotolan dipindahkan ke gudang barang jadi, maka jurnal 

adalah:

Barang jadi     5.460

 Barang dalam proses (Pembotolan)  5.460
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7.  Menyiapkan laporan produksi departemen dengan menggunakan metode 

rata-rata tertimbang

Ada 5 langkah dalam persiapan laporan produksi yaitu:

1.  Analisis aliran unit secara fisik

2.  Perhitungan unit-unit ekuivalen

3.  Perhitungan biaya per unit

4.  Penilaian persediaan (barang ditransfer keluar dan akhir barang dalam proses)

5.  Rekonsiliasi biaya

Jika laporan harga pokok produksi terdiri dari beberapa departemen maka 

perhitungan biaya per unit adalah sbb:

Perhitungan harga pokok di dept. awal:

Rumus untuk menghitung biaya produksi per unit di dept. awal:

                                                  Biaya bahan yang melekat  + biaya bahanyang dikeluarkan 
  Biaya bahan per unit    =                   Pada PDP awal                        pada bulan ini 
                                            Unit ekuivalen biaya bahan 

                                                  Biaya TK  yang melekat  + biaya TK yang dikeluarkan 
  Biaya TK  per unit    =                   Pada PDP awal                        pada bulan ini 
                                            Unit ekuivalen biaya TK  

                                                  Biaya FOH yang melekat  + biaya FOH yang dikeluarkan 
  Biaya FOH  per unit    =                   Pada PDP awal                        pada bulan ini 
                                            Unit ekuivalen biaya FOH  

 Perhitungan harga pokok di dept. lanjutan:

Harga Pokok per unit yang berasal dari dept. sebelumnya:

Harga pokok per unit yang berasal dari dept. sebelumnya

                                   Harga pokok PDP yang    +    Harga produk selesai yang 
Harga pokok produk    berasal dari dept. sblmnya   berasal dari dept. sblmnya 
Per unit yg berasal  = 
Dari dept. sblmnya       unit PDP awal        +     unit produk yg berasal dari 
                                                                                 Dept. sebelumnya         
        
Harga pokok per unit yang ditambahkan di departemen lanjutan: 

                                             Biaya bahan yg melekat     Biaya bahan yang dikeluarkan 
                                                      Pada PDP awal        +  pada bulan ini  
Biaya bahan per unit  =  
                                                             Unit ekuivalen biaya bahan 
 
                                               Biaya TK yg melekat     Biaya TK yang dikeluarkan 

Harga pokok per unit yang ditambahkan di departemen lanjutan:
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                                               Biaya TK yg melekat     Biaya TK yang dikeluarkan 
                                                      Pada PDP awal          +  pada bulan ini  
Biaya TK per unit  =  
                                                             Unit ekuivalen biaya TK 
 
 
 
                                               Biaya FOH yg melekat     Biaya FOH yang dikeluarkan 
                                                      Pada PDP awal          +  pada bulan ini  
Biaya FOH per unit  =  
                                                             Unit ekuivalen biaya FOH 
 
 

Contoh metode harga pokok rata-rata tertimbang:

Contoh 1:

Data biaya dan produksi Dept. Peracikan Health bulan Juli (produksi dalam 

gallon)

Data Produksi:

  Jumlah unit dalam proses, 1 Juli, 75 % selesai  20.000

  Jumlah unit yang telah selesai dan ditransfer keluar  50.000

  Jumlah unit dalam proses, 31 Juli, 25 % selesai  10.000

Data Biaya:

  Barang dalam proses, 1 Juli  $ 3.525

  Biaya yang ditambahkan dalam bulan Juli  10.125 

Health Nutritional Supplements

Departemen Peracikan

Laporan Produksi Bulan Juli 2014

(Metode Rata-Rata Tertimbang)

INFORMASI UNIT

Aliran Fisik:

Unit untuk dihitung: Unit yang telah dihitung:

  Unit pada awal BDP  20.000 Unit yang diselesaikan  50.000

  Unit yang mulai dikerjakan 40.000 Unit pada persd.akhir BDP 10.000

  Total unit untuk dihitung  60.000 Total unit telah dihitung 60.000

Unit Ekuivalen:

  Unit yang diselesaikan  50.000

  Unit pada akhir BDP      2.500

 Total unit ekuivalen  52.500
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UNIT EKUIVALEN

Unit untuk dihitung:

  Persediaan awal BDP  $ 3.525

  Biaya yang ditambahkan  10.125

  Total biaya ut dihitung  $ 13.650

Biaya per unit ekuivalen  $ 0,26 ($ 13.650: 52.500)

   DITRANSFER KELUAR AKHIRBDP TOTAL

Biaya yang telah dihitung:

Barang yang ditransfer keluar

(0.26x50.000)   $ 13.000  -  $ 13.000

Barang pada perd. Akhir BDP

($0.26x2.500)   -      $ 650          $ 650

Total biaya yang dihitung   $ 13.000 $ 650 $ 13.650

Berikutnya pada bulan September Health memiliki data produksi dan biaya 

sebagai berikut:

Produksi:

  Unit dalam proses, 1 September, 50% selesai  10.000

Unit yang telah selesai dan ditransfer keluar   60.000

Unit dalam proses, 30 September, 40% selesai  20.000

Biaya:

  Barang dalam proses, 1 September   $ 1.600

  Biaya konversi                        200

  Total    $ 1.800

Biaya saat ini:

  Bahan baku    $ 12.000

  Biaya konversi           $ 3.200

  Total    $ 15.200
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Laporan Produksi dengan Metode Rata-rata Tertimbang adalah sbb:

Health Nutritional Supplements

Departemen Peracikan

Laporan Produksi Bulan September 2014

(Metode Rata-Rata Tertimbang)

INFORMASI

Unit untuk dihitung: Unit untuk dihitung:

  Unit di persd. Awal BDP 10.000 Unit yang selesai  60.000

Unit mulai dikerjakan dlm

Proses slm periode berjln.  70.000 Unit di persd. Akhir  20.000

  Total Unit yg. Tlh dihitung 80.000 Total unit ut.dihitung  80.000

        UNIT SETARA

  BAHAN KONVERSI

Unit yg.tlh. selesai 60.000 60.000

Unit di persd.akhir BDP   20.000    8.000

Total unit setara  80.000  68.000

      INFORMASI BIAYA

  BAHAN KONVERSI TOTAL

Biaya untuk dihitung:

  Persed.awal BDP $  1.600  $ 200  $ 1.800

Yang muncul slm periode berjln.  12.000  3.200  15.200

  Total biaya untuk dihitung  $ 13.600  $ 3.400  $ 17.000

Biaya per unit setara  $ 0.17  $ 0,05  $ 0,22 

 

  AWAL BDP AKHIR BDP TOTAL

Biaya yang telah dihitung:

Barang yang ditransfer keluar 

($0,22x60.000)  $ 13.200  -  $ 13.200

Barang di persd. Akhir BDP: 

Bahan baku ($0,17x20.000)  -  $ 3.400  $ 3.400

Konversi ($0,05x8.000)  -  $ 400  $ 400

Total biaya yang dihitung  $ 13.200  $ 3.800  $ 17.000
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Perhitungan:

Biaya bahan baku unit  = ($1.600 + $ 12.000)/80.000

  = $ 0,17

Biaya konversi unit  = ($200 + $3,200)/68.000

  = $0,05 

Total biaya unit  = biaya bahan baku unit + biaya konversi unit

  = $0,17 + $0,05

  = $ 0,22 per unit yang telah selesai.

Barang yang ditransfer keluar =  $ 0,22x60.000 = $ 13.200

Laporan aliran fisik: Input tidak seragam

Unit untuk dihitung:

 Unit di persediaan awal BDP   10.000

 Unit yang mulai dikerjakan selama bln. September      70.000

  Total unit untuk dihitung   80.000

Unit yang telah dihitung:

 Unit yang telah selesai dan ditransfer keluar:

 Telah dimulai dan selesai  50.000

 Dari awal BDP  10.000  60.000

 Nit di persd. Akhir BDP (40% selesai)     20.000

  Total unit yang telah dihitung   80.000 

Perhitungan unit setara: Pembebanan tidak seragam

Bahan baku Konversi

Unit yang telah selesai
Ditambah:
Unit di persd. Akhir BDP x bag. Yang 
telah selesai:
20.000x100%
20.000x40%
Unit output setara

60.000

20.000

80.000

60.000

8.000
68.000

Contoh 2:

PT Berkah memiliki dua departemen produksi yaitu Dept. A dan Dept. B. 

Per usahaan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimabng. Berikut data 

unit dan data produksi selama bulan Agustus 2014.
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Keterangan  Departeemn A  Departemen B

Data produksi:
Produk dalam proses awal 

(TP 100% BB, 40% BK)  800 unit 

  1.200 unit

Produk masuk proses  8.000 unit

Produk ditransfer ke dept. B  7.000 unit

Tambahan bahan  1.000 unit

Produk selesai  8.800 unit
Produk dalam proses akhir\

TP 100%BB, 60% BK  1.800 unit

   400 unit

Biaya produksi
Produk dalam proses awal:

       Harga pokok dari Dept. A  -  $    8.000.000

       Biaya bahan  $ 2.800.000  $    2.400.000

       Biaya TK  $ 1.312.000 

       Biaya FOH  $ 2.200.000 $      920.000 

       Jumlah  $ 6.312.000 $ 13.376.000

Biaya produk bln Agustus 2014;

       Biaya bahan        $ 28.000.000        $ 16.000.000

       Biaya TK        $ 10.000.000        $ 14.000.000

       Biaya FOH        $ 18.000.000        $   8.000.000

       Jumlah        $ 56.000.000        $ 38.000.000 
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Dari data tersebut buatlah laporan harga pokok produksi dept. A dan Dept. 

B bulan Agustus 2014.

Penyelesaian:

PT Berkah

Departemen A

Laporan Harga Pokok Produksi

Bulan Agustus 2014

Laporan Produksi:

 Produk masuk proses   8.000 unit

  Produk dalam proses awal      800 unit

    8.800 unit

Produk selesai ditransfer ke dept B 7. 000 unit

Produk dalam proses akhir        1.800 unit

    8.800 unit

  

Pembebanan biaya:

 Harga pokok Biaya produksi Jumlah biaya Harga pokok

  PDP awal  yang ditambahkan Produksi Per Unit

Biaya bahan $ 2.800.000 $ 28.000.000 $ 30.800.000 $ 3.500

Biaya tenaga kerja  1.312.000  10.000.000  11.312.000  1.400

Biaya overhead pabrik      2.200.000 18.000.000  20.200.000  2.500

 Jumlah biaya dibebankan  $ 6.312.000  $ 56.000.000  $ 62.312.000  $ 7.400

Perhitungan biaya:

Produk selesai di transfer ke dept. B = 7.000x $ 7.400 =   $ 51.800.000

Produk dalam proses akhir =     1.800 unit,

   Biaya bahan 1.800 x 100% x $ 3.500 =    $ 6.300.000

   Biaya tenaga kerja = 1.800 x 60% x $ 1.400 =   $ 1.512.000

   Biaya overhead pabrik = 1.800 x 60% x $ 2.500 =$ 2.700.000

           10.512.000

Jumlah biaya yang diperhitungkan     $ 62.312.000

Keterangan:
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Unit ekuivalen:

Biaya bahan = 7.000 + 1.800 (100%)  =  8.800

Biaya tk = 7.000 + 1.800 (60%)  =  8.080

Biaya FOH = 7.000 + 1.800 (60%0  =  8.080

Harga pokok per unit:

Biaya bahan = $ 30.800.000: 8.800  =  $ 3.500

Biaya tk = $ 11.312.000: 8.080  =  $ 1.400

Biaya FOH = $ 20.200.000: 8.080  =  $ 2.500
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PT Berkah

Departemen B

Laporan Harga Pokok Produksi

Bulan Agustus 2014

Laporan Produksi:

 Produk masuk proses   7.000 unit

 Produk daalm proses awal   1.200 unit

 Tambahan produk karena tambahan bahan     1.000 unit

    9.200 unit

 Produk selesai ditransfer ke gudang  8.800 unit

 Produk dalam proses akhir      400 unit

   9.200 unit

Pembebanan biaya:
  Harga pokok Biaya produksi Jumlah biaya  Harga pokok
  PDP awal yang ditambahkan Produksi Per Unit 

Harga pokok dari dept. A 
Sebelum penyesuaian $ 8.000.000  $ 51.800.000  $ 59.800.000 $ 7.293
Penyesuaian tambahan bahan (793)
Harga pokok dari dept. A 

Sesudah penyesuaian  $ 8.000.000  $ 51.800.000  $ 59.800.000  $ 6.500

Biaya yang ditambahkan di dept. B

Biaya bahan  $ 2.400.000  $ 16.000.000  $ 18.400.000  $ 2.000

Biaya tk  2.056.000 1 4.000.000  16.056.000  1.800

Biaya FOH           920.000  8.000.000  8.920.000  1.000

Jumlah tambahan biaya  $ 5.376.000 $  38.000.000  $ 43.376.000  $ 4.800

Jumlah biaya dibebankan  $ 13.376.000  $ 89.800.000  $ 103.176.000  $ 11.300

Perhitungan biaya:

Produk selesai ditransfer ke gudang = 8.800 x $ 11.300 =   $ 99.440.000

Produk dalam rposes akhir= 400 unit,

   Harga pokok dari dept. A = 400 x 100% x $ 6.500 =  $ 2.600.000

   Biaya bahan = 400 x 100% x $ 2.000 =   $ 800.000

   Biaya tk = 400 x 30% x $ 1.800 =   $ 216.000

   Biaya FOH = 400 x 30% x $ 1.000 =   $ 120.000 

     3.736.000

Jumlah biaya yang diperhitungkan    $ 103.176.000
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Keterangan:

Unit ekuivalen:

Harga pokok dari dept. A (setelah penyesuaian)

   Unit adri dept. A  7.000

   Unit PDP awal Dept. B  1.200

   Unit tambahan bahan di dept. B  1.000

    9.200 unit

 Biaya bahan= 8.800 + 400 (100%) =  9.200

 Biaya tk  = 8.800 + 400 (30%)  =  8.920

 Biaya FOH  = 8.800 + 400 (30%)  =  8.920

Harga pokok per unit:

Harga pokok adri dept. A:

 Dari Dept. A  $ 51.800.000: 7.000 =  $ 7.400

 PDP awal  8.000.000: 1.200 =  6.667

1.  Sebelum penyesuaian  $ 59.800.000: 8.200 =  $ 7.293

2.  Tambahan bahan  1.000 =  ($793)

3.  Setelah penyesuaian  $ 59.800.000: 9.200 =  $ 6500

Biaya bahan  = $ 18.400.000: 9.200  = $ 2.000

Biaya tk  = $ 16.056.000: 8.920  = $ 1.800

Biaya FOH  = $ 8.920.000: 8.920   = $ 1.000
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8. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO) 

 Perhitungan harga pokok di departemen awal:

Unit ekuivalen dihitung sbb:

Unit ekuivalen biaya bahan = 

 Unit PDP awal x (100% - tingkat penyeelsaian biaya bahan 

  pada PDP awal  =  xxxx

  Unit rpoduk selesai x 100%  =  xxxx

  Unit PDP akhir x tp biaya bahan pada PDP akhir  = xxxx 
+

    xxxx

Unit ekuivalen biaya konversi = 

  Unit PDP awal x (100% - tingkat penyelesaian biaya konversi 

  pada PDP awal  =  xxxx

  Unit produk selesai x 100%  =  xxxx

  Unit PDP akhir x tp biaya konversi pada PDP akhir =  xxxx 
+

    xxxx

Perhitungan harga pokok di departemen lanjutan:

Unit ekuivalen harga pokok produk dari departemen sebelumnya:

 Unit produk yang masuk proses di dept. lanjutan 

 Unit ekuivalen tersebut harus disesuaikan jika ada tambahan bahan yang 

menye babkan tambahan unit di dept. lanjutan.

Dari contoh diatas, maka

Unit ekuivalen harga pokok produk dari dept. A sebelum disesuaikan = 7.000  unit

Tambahan unit di dept. B karena adanya tambahan bahan  = 1.000  unit

Unit ekuivalen harga pokok rpoduk dari dept. A setelah disesuaikan =  8.000  unit

Unit ekuivalen biaya bahan:

Unit PDP awal x (100% - tp biaya bahan pada PDP awal) =  xxxx

Unit rpoduk selesai  =  xxxx

Unit PDP akhir x TP biaya bahan pada DPD akhir  =  xxxx 
+
 

   xxxx
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Dari contoh diatas, maka:

Unit ekuivalen biaya bahan dept. B 

= 1.200 (100% - 100%) + 8.800 (100%) + 400 (100%) = 9.200

Unit ekuivalen biaya konversi (biaya tk dan FOH):

Unit PDP awal x (100% - tp biaya konversi pada PDP awal)  = xxxx

Unit produk selesai  = xxxx

Unit PDP akhir x TP biaya konversi pada DPD akhir  = xxxx 
+

   xxxx

Dari contoh diatas, maka:

Unit ekuivalen biaya konversi Dept. B 

= 1.200 (100%-20%) + 8.800 (100%) + 400 (30%) = 9.980

 

Contoh laporan Biaya Produksi dengan Metode FIFO:

Contoh 1:

Data produksi dan data biaya dari Health Co adalah sbb:

Produksi:

 Unit dalam proses, 1 Juli, 75% selesai   20.000

  Unit yang terselesaikan dan ditransfer keluar   50.000 

  Unit dalam proses, 31 Juli, 25% selesai   10.000

Biaya:

  Barang dalam proses, 1 Juli   $ 3.525

  Biaya yang ditambahkan selama bln berjalan   10.125

Laporan aliran fisik:

Unit untuk dihitung:

  Unit di persediaan awal BDP (75% selesai)   20.000

  Unit mulai dikerjakan dlm periode berjalan      40.000

  Total unit yang dihitung   60.000

Unit yang telah dihitung:

  Unit yang terselesaikan

  Yang mulai dikerjakan dan diselesaikan  30.000

  Dari persediaan awal BDP  20.000     50.000

Unit di persediaan akhir BDP (25% selesai)     10.000
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Total unit untuk dihitung   60.000

Unit setara produksi: metode FIFO

  Unit yang mulai dikerjakan dan diselesaikan   30.000

  Ditambah:

  Unit di awal BDP x bagian yang akan diselesaikan

  (20.000x25%)   5.000

  Ditambah:

  Unit di akhir BDP x bagian yang diselesaikan

  (10.000x 25%)       2.500

Unit output setara   37.500

Laporan Produksi – Metode FIFO

Health Nutritional Supplements

Departemen Peracikan

Laporan Produksi bulan Juli 2014

(Metode FIFO)

INFORMASI UNIT

Unit untuk dihitung:

  Unit di persed. Awal BDP  20.000

  Unit yang mulai dikerjakan selama bln berjalan  40.000

  Total unit untuk dihitung  60.000

 ALIRAN FISIK UNIT SETARA

Unit yang telah dihitung:

 Unit yang mulai dikerjakan dan diselesaikan  30.000  $ 30.000

 Unit yang diselesaikan dari awal BDP  20.000 5.000

 Unit di persediaan akhir BDP     10.000      2.500

 Total unit yang telah dihitung  60.000  37.500
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INFORMASI BIAYA

Biaya untuk dihitung:

  Persediaan awal BDP  $ 3.525

  Yang muncul selama periode berjalan     10.125

   Total biaya untuk dihitung  $ 13.650

Biaya per unit setara  $ 0,27

  DITRANSFER KELUAR BDP AKHIR TOTAL 

Biaya yang telah dihitung:

  Unit di persediaan awal BDP

  Dari periode sebelumnya  $ 3.525  -  $ 3.525

  Dari periode berjalan

  (0,27x5.000)  1.350  -  1.350

  Unit yang mulai dikerjakan dan terselesaikan

  ($0,27x30.000)  8.100  -  8.100

  Barang di persd. Akhir BDP                -      $ 675          675

  Total biaya yang telah dihitung  $ 12.975  $ 675  $ 13.650

Perhitungan:

Pembebanan biaya:

  Biaya per unit  = $ 10.125: 37.500 = $ 0,27

  Ditransfer keluar:

  Dari BDP   $ 3.525

  BDP yang selesai

  Yang dimulai dan terselesaikan di bulan Juli

  ($0,27x30.000)   8.100

 Total   $ 12.975

  BDP akhir ($0,27x2.500)   675

  Total biaya yang dibebankan   $ 13.650 
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Contoh 2: 

PT Puspa Indah menggunakan metode harga pokok proses dalam mengum-

pulkan biaya produksinya. Berikut data produksi dan data biaya selama bulan 

Februari 2014. 

  Departemen A  Departemen B

Data biaya:
 Produk dalam proses (awal)  $ 124.250  $ 221.000
  Biaya bulan Februari 2014: 
  Bahan baku  750.000  121.000
  Tenaga kerja  240.000  385.000
  Overhead pabrik  264.000  297.000

Data produksi: 
  Produk dalam proses awal  25.000 unit  15.000 unit
  Tingkat penyelesaian: 
  Biaya bahan  3/5  662/3 %
  Biaya konversi  3/5  662/3%
  Produk masuk proses  125.000 unit  130.000 unit
  Produk selesai dan ditransfer   130.000 unit 
  Produk selesai dan dijual  100.000 unit
  Produk selesai and disimpan   5.000 unit
  Produk dalam proses (akhir)  20.000 unit  40.000 unit
  Tingkat penyelesaian: 
  Biaya bahan  25%  37 ½ %
  Biaya konversi  25%  37 ½ %

Diminta:

Buatlah laporan harga pokok produksi departemen A dan departemen B 

bulan Februari 2014 dengan metode FIFO.
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Jawab:

Puspa Indah

Laporan harga Pokok Produksi

Departemen A

Bulan Februari 2014

Laporan Produksi:

 Produk masuk proses   125.000 unit

  Produk dalam proses awal (3/5BB, 3/5BK)      25.000 unit

    150.000 unit

  Produk selesai ditransfer ke Dept. B  130.000 unit

  Produk dalam proses akhir (1/4BB, 1/4BK)  20.000 unit

   150.000 unit

Pembebanan biaya:

   Jumlah biaya   Harga pokok per unit 

Harga pokok dalam proses awal  $ 124.250  -

Tambahan biaya bln Februari 2014:

  Biaya bahan  $ 750.000  $ 6,25

  Biaya tenaga kerja  $ 240.000  $ 2

  Biaya overhead pabrik     $ 264.000     $ 2,20

Jumlah tambahan biaya  $ 1.254.000    $ 10,45

Jumlah biaya yang dibebankan  $ 1.378.250  $ 10,45

Perhitungan biaya:

Produk dalam proses awal   $ 124.250

Tambahan biaya untuk menyelesaikan PDP awal:

  Bahan baku = 25.000x2/5x$6,25   = $ 62.500

  Tenaga kerja= 25.000x2/5x$2   = $ 20.000

  Overhead pabrik = 25.000x2/5x$2,2 = $ 22.000 

    $104.500

    $ 228.750

Produk selesai yang diproses bulan ini

(130.000-25.000)x$10,45   $1.097.250

Produk selesai ayng ditransfer ke dept. B=130.000x$10,2=   $ 1326.000



60 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

Produk dalam rposes akhir 20.000 unit,

  Biaya bahan = 20.000x1/4x$6,25=  $ 31.25

  Biaya tenaga kerja= 20.000x1/4x$2=  $ 20.000

  Biaya overhead pabrik=20.000x1/4x$2,2=  $11.000                       

          $ 52.250

  Jumlah biaya yang diperhitungkan   $ 1.378.250

Keteranagn:

Produk ekuivalen:

  Biaya bahan dan biaya konversi 

 = 25.000 (5/5-3/5) + (130.000-25.000) + 20.000 (1/4) = `120.000

Harga pokok per unit:

Biaya bahan = $ 750.000 = $ 6,25

      120.000

Biaya tenaga kerja = $240.000 = $ 2

              120.000

Biaya overhead pabrik = $ 264.000 = $2,2

          120.000
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 Puspa Indah

Laporan harga Pokok Produksi

Departemen B

Bulan Februari 2014

Laporan produksi:

  Produk masuk proses   130.000 unit

  Produk dalam proses awal (662/3% BB, BK)   15.000 unit

    145.000 unit

Produk selesai  105.000 unit

Produk dalam proses akhir (371/2%BB,BK)  40.000 unit

    145.000 unit

Pembebanan biaya:

   Jumlah biaya   Harga pokok per unit 

 

Harga pokok dalam proses awal  $ 221.000  -

Harga pokok dari dept. A  $ 1.326.000    $ 10,20

Tambahan biaya bln. Feb 2014:

  Biaya bahan  $ 121.000  $ 1,10

  Biaya tenaga kerja  $ 385.000  $ 3,50

  Biaya overhead pabrik       $ 297.000       $ 2,70

Jumlah biaya yang ditambahkan  $ 803.000  $ 7,30

Jumlah biaya yang dibebankan     $ 2.350.000     $ 17,50

Perhitungan biaya:

Produk dalam proses awal   $ 221.000

Tambahan biaya untuk emnyelesaikan PDP awal:

  Biaya bahan = 15.000x331/3x$1,10 =  $ 5.500

  Biaya tenaga kerja= 15.000x331/3x$3,50=  $ 17.500

  Biaya overhead pabrik

 = 15.000x331/3x$2,70=  $ 13.500 

     $ 36.500

     $ 257.500 

Produk selesai ayng diproses bulan ini= 90.000x$17,50=    $ 1.575.000

Produk selesai dijual 100.000 dan disimpan 5.000 unit@$17,4524=  $1.832.500
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Produk dalam rposes akhir 40.000 unit,

  Harga pokok dari dept.A = 40.000x100%x$10,20=  $   408.000

 Biaya bahan = 40.000x371/2%x$1,10 = $ 16.500

  Biaya tenaga kerja = 40.000x371/2%x$3,50=  $      52.500

  Biaya overhead= 40.000x361/2%x$2,70=  $      40.500

     $    517.500

Jumlah biaya yang diperhitungkan    $ 2.350.000 

Keterangan:

Unit ekuivalen biaya bahan baku dan biaya konversi

= 15.000(100%-662/3%)+(105.000-15.000)+40.000(371/2%)= 110.000

Harga pokok per unit:

  Biaya bahan = $121.000 = $ 1,10

                           110.000

  Biaya tenaga kerja = $385.000 = $ 3,50

                                          110.000

  Biaya overhead pabrik = $297.000 = $ 2,70

                                         110.000 

Jika menggunakan metode rata-rata tertimbang:

Unit ekuivalen:

  Departemen A = 130.000 + 20.000 (1/4) = 135.000

  Departemen B = 105.000 + 40.000 (371/2%) = 120.000

Produk yang hilang di awal proses:

1.  Di departemen awal tidak diperhitungkan dalam penentuan unit ekuivalen 

depar temen tersebut, karena produk yang hilang awal rposes dinilai belum 

menye rap biaya rpoduksi.

2.  Produk yang hilang awal proses di departemen lanjutan tidak diperhitungkan 

dalam penentuan unit ekuivalen departemen tersebut, karena produk yang 

hilang di awal rposes dinilai belum menyerap biaya produksi Akan tetapi biaya 

pro duksi per unit yang berasal dari departemen sebelumnya harus disesuaikan 

dengan adanya produk hilang awal proses di departemen berikutnya. 
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Produk yang hilang di akhir proses:

1.  Produk yang hilang di akhir proses di departemen awal, tetap diperhitungkan 

da lam penentuan unit ekuivalen departemen tersebut, karena produk yang 

hilang pada akhir proses dinilai tetap menyerap biaya produksi.

2.  Produk yang hilang akhir proses di departemen lanjutan tetap diperhitungkan 

da lam penentuan unit ekuivalen departemen tersebut, karena produk yang 

hilang pada akhir proses dinilai tetap menyerap biaya produksi.

Contoh soal produk hilang awal proses:

Cendrawasih Company memproduksi suatu produk melalui tiga departemen 

produksi. Berikut ini data biaya dan produksi pada bulan Juni 2014.

  Dept.  X Dept. Y  Dept. Z

Data biaya:
 Bahan baku  $ 100.000  -  -
 Tenaga kerja langsung  $ 125.000 $ 150.000 $ 65.000
 Overhead pabrik  $ 115.000 $ 140.000 $ 160.000

Data produksi:

  Produk masuk proses  50.000  45.000  40.000

  Produk selesai ditransfer ke

  Dept lanjutan (ke gudang)  45.000  40.000  35.000

  Produk dalam proses akhir  4.000  3.000  4.000

  Produk hilang (awal proses)  1.000  2.000  1.000

Tingkat penyelesaian:

  Biaya bahan baku  100%

  Biaya konversi  50%  331/3 %  25%



64 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

Diminta:

Menyusun laporan harga pokok produksi setiap departemen.

Jawab:

Cendrawasih Company

Departemen X

Laporan harga Pokok Produksi

Bulan Juni 2014

Laporan produksi:

  Produk masuk proses   50.000 unit

Produk selesai  45.000 unit

Produk dalam proses ak hir

(100% BB, 50% biaya konversi)  4.000 unit

Produk hilang awal  1.000 unit

    50.000 unit

Pembebaban biaya:

   Jumlah biaya  harga pokok per unit

  Biaya bahan baku  $ 100.000  $ 2,04

  Biaya tenaga kerja  $ 125.000  $ 2,66

  Biaya overhead  $ 115.000  $ 2,45

  $ 340.000  $ 7,15

Perhitungan biaya:

Produk selesai ditransfer ke departemen Y = 45.000 x $ 7,15  = $ 321.750

Produk dalam rposes akhir = 4.000 unit, dengan perincian:

  Biaya bahan baku = 4.000 x 100% x $ 2,04  = $ 8.160

  Biaya tenaga kerja = 4.000 x 50% x $ 2,66  = $ 5.320

  Biaya overhead pabrik = 4.000 x 50% x $ 2,45  = $ 4.900

    $   18.380

Jumlah biaya yang diperhitungkan   $ 340.130

Keterangan:

Produk ekuivalen: 

  Biaya bahan baku = 45.000 + 4.000 (100%) = 49.000

  Biaya konversi = 45.000 + 4.000 (50%) = 47.000
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Harga pokok per unit:

  Biaya bahan baku = Rp 100.000 = $ 2,04

                                       49.000

  Biaya tenaga kerja = $ 125.000 = $ 2,66

                                     47.000

  Biaya overhead pabrik = $ 115.000 = $ 2,45

                                            47.000
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Cendrawasih Company

Departemen Y

Laporan harga Pokok Produksi

Bulan Juni 2014

Laporan produksi:

  Produk masuk proses (dari Dept. X)   45.000 unit

  Produk selseai  40.000 unit

  Produk daalm proses akhir (331/3% BK)  3.000 unit

  Produk hilang (awal)  2.000 unit ___________ 

    45.000 unit

Pembebanan biaya:

   Jumlah biaya  Harga pokok per unit

Harga pokok adri Dept X  $ 321.750  $ 7, 15

Penyesuaian produk hilang  -  $ 0,33

Harga pokok dari Dept X  ___________ ___________

setelah disesuaikan  $ 321.750  $ 7,48

Biaya yang ditambahkan:

  Biaya TK  $ 150.000  $ 3,66

  Biaya overhead pabrik      $ 140.000            $ 3,41

Jumlah yang ditambahkan       $ 290.000             $ 7,07

Jumlah biaya yang dibebankan  $ 611.750  $ 14,55

Perhitungan biaya:

Produk selesai ditransfer ke Dept. Z = 40.000 x $ 14,55 =  $ 582.000

Produk dalam proses akhir:

  Harga pokok dari dept. x

  = 3.000 x 100% x $ 7,48 = $ 22.440

  Biaya tenaga kerja 

  = 3.000 x 331/3%x $ 3,66 = $ 3.660

  Biaya overhead pabrik

  = 3.000 x 331/3%x 3,41 = $ 3.410

          $ 29.510

Jumlah biaya yang diperhitungkan   $ 611.510
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Keterangan:

Produk ekuivalen: 

  Biaya konversi = 40.000 + 3.000 (331/3%) = 41.000

Penyelesaian produk hilang = 

Cara 1 = $ 321.750 = $ 7,48 $ 7,48 - $ 7,15 = $ 0,33

           (45.000 – 2.000)

Cara 2 = 2.000 x $ 7,15 = $ 0,33

          (45.000-2.000)

Harga pokok per unit:

 Biaya tenaga kerja = $ 150.000 = $ 3,66

                                      41.000

 Biaya overhead pabrik = $ 140.000 = $ 3,41

                                             41.000



68 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

Cendrawasih Company

Departemen Z

Laporan harga Pokok Produksi

Bulan Juni 2014

Laporan produksi:

 Produk masuk proses (dari dept. Y)   40.000 unit

  Produk selesai  35.000 unit

  Produk dalam proses akhir (25% BK)  4.000 unit

  Produk hilang (awal)  1.000 unit

    40.000 unit

Pembebanan biaya:

   Jumlah biaya Harga pokok per unit

Harga pokok dari dept.  Y $ 582.000  $ 14,55

Penyesuaian produk hilang  -  $ 0,38

Harga pokok dari dept. Y 

  Setelah disesuaikan  $ 582.000  $ 14,93

Biaya yang ditambahkan: ___________ ___________

  Biaya tenaga kerja  $ 65.000  $ 1,81

  Biaya overhead pabrik       $ 160.000            $ 4,44

  Jumlah yang ditambahkan  $ 225.000  $ 6,52

Jumlah biaya yang dibebankan  $ 807.000  $ 21,45

Perhitungan biaya:

Produk selesai ditransfer ke gudang = 35.000 x $ 21,45 =  $ 750.750

Produk dalam proses akhir:

  Harga pokok dari dept. Y = 4.000x100%x$ 14,93 =$ 59.720

  Biaya tenaga kerja = 4.000x25%x$ 1,81  = $  1.810

  Biaya overhead pabrik = 4.000x25%x$4,44  = $  4.440

    $   65.970

Jumlah biaya yang diperhitungkan   $ 816.720

Keterangan:

Produk ekuivalen:

  Biaya konversi = 35.000 + 4.000 (25%) = 36.000

  Penyelesaian produk hilang = 1.000x $ 14,92 = $ 0,38

                                                 (40.000-1.000)
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Harga pokok per unit:

  Biaya tenaga kerja = $ 65.000 = $ 1,81

                                     36.000

  Biaya overhead pabrik = $ 160.000 = $ 4,44

                                            36.000

 

Contoh tambahan bahan di departemen lanjutan:

Berikut ini data biaya produksi yang berasal dari Dept. Pencampuran 2 dari 

perusahaan Puspitasari pada bulan Februari 2014.

Produk yang diterima dari dept. pencampuran   1 40.000 liter

Tambahan produk karena tambahan bahan   10.000 liter

Produk dalam proses akhir (100%BB, 60% BK)   1.500 liter

Produk hilang awal 1.000 liter

Jumlah yang dibebankan pada dept. pencampuran 2 adalah $ 386.000 

Terdiri dari:

 Harga pokok dari dept. pencampuran 1  $ 12.250.000 

  Biaya bahan baku  2.940.000

  Biaya tenaga kerja  4.114.000

 Biaya overhead pabrik  5.082.000
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Diminta:

  Membuat laporan harga pokok produksi dept. pencampuran 2.

Jawab:

Perusahaan Puspitasari

Departemen Pencampuarn 2

Bulan Februari 2014

Lapoarn Produksi:

  Produk masuk rposes (dari dept. pencampuran 1)   40.000 liter

  Tambahan produk fi dept. pencampuran 2   10.000 liter

Produk selesai ditransfer di dept. pembotolan  47.500 liter

Produk dalam rposes akhir (100%Bb, 60%BK)  1.500 liter

Produk hilang (awal Proses)   1.000 liter

    50.000 liter

Pembebanan biaya:

   Jumlah biaya  Harga pokok per unit

Harga pokok dari dept. pencampuran 1  $ 12.250.000  $ 306,25

Penyesuaian tambahan produk dan

Produk hilang awal  -  ($ 56,25) 

Harga pokok dari dept. pencampuran 1

Setelah disesuaikan  $ 12.250.000  $ 250

Biaya yang ditambahkan:

  Biaya bahan  $ 2.940.000  $105

  Biaya tenaga kerja  $ 4.114.000  $ 85

  Biaya overhead pabrik  $ 5.082.000  $ 105

  Jumlah biaya yang ditambahkan  $ 12.136.000  $ 250

Jumlah biaya yang dibebankan  $ 24.386.000  $ 500
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Perhitungan biaya:

  Produk selesai ditransfer ke dept. pembotolan

  = 47.500x $ 500 =   $ 23.750.000

  Produk dalam proses akhir: 1.500 liter,

  Harga pokok dari dept. pencampuran 1

 = 1.500 x 100%x $ 250  $ 375.000

  Biaya bahan = 1.500x100%x$60=  $ 90.000

  Biaya TK = 1.500x60%x$85=  $ 76.500

  Biaya overhead= 1.500x60%x$105=  $ 94.500

 

    $      636.000

Jumlah biaya yang diperhitungkan   $ 24.386.000

Keterangan:

Penyesuaian tambahan produk dan produk hilang awal=

          $ 12.250.000             = $ 250     $ 306,25 - $ 250 = $ 56,25

(40.000 + 10.000 – 1.000) 

Unit ekuivalen:

  Biaya bahan = 47.500 + 1.500 (100%) = 49.000

  Biaya konversi = 47.500 + `1.500 (60%) = 48.400

Harga pokok per unit:

  Biaya bahan = $ 2.940.000 = $ 60

                                   49.000

   Biaya tenaga kerja = $ 4.114.000 = $ 85

                                        48.400

  Biaya overhead pabrik = $ 5.082.000 = $ 105

                                              48.400 
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Contoh produk hilang akhir proses:

PT Puspasari memproduksi susu segar melalui 3 Departemen yaitu depart. 

Peng gilingan, dept. pemanasan dan dept. pengalengan. Bahan baku digunakan 

pada dept. penggilingan. Pada dept pemanasan setiap kilogram bahan dari dept 

peng gilingan dicampur dengan air sehingga menjadi 2 liter cairan susu kental. Tiap 

2 liter susu kental diolah di dept. pengalengan menjadi 1 kaleng susu cair yang siap 

untuk dijual. Data biaya dan produksi di dept. pemanasan pada bulan Nopember 

adalah sebagai berikut:

Produk dalam proses akhir Oktober sebanyak 1.200 liter, tingkat penyelesaian 

100% BB, 40% biaya konversi.

Biaya yang melekat pada produk etrsebut dirinci sbb:

  Harga pokok dari dept. penggilingan  $ 480.000

  Biaya tenaga kerja  84.000

  Biaya overhead  -

Produk masuk proses dari dept. penggilingan  21.300 liter

Produk selesai ditransfer ke dept. pengalengan  21.750 liter

Sisanya merupakan produk dalam proses akhir Nopember, tingkat penyelesai-

an 100% BB, 25% biaya konversi.

Sebagian data biaya dan produksi di dept. pengalengan bulan Maret 2014 

adalah sbb:

Produk dalam proses akhir bulan Februari 2014 telah menyerap 100% BB, 

60% biaya konversi dengan rincian sbb:

  Harga pokok dari dept. pemanasan  $ 1.070.000

  Biaya tenaga kerja  196.875

  Biaya overhead pabrik  83.375

Tambahan biaya bulan Nopember:

  Harga pokok adri dept. pemanasan  $ 27.187.500

  Biaya tenaga kerja  $ 10.259.375

  Biaya overhead pabrik  $ 7.683.125

Produk yang diterima dari dept. pemanasan 43.500 akleng

Produk selesai yang siap dijual 47.865 kaleng

Produk dalam rposes akhir bulan 15.000 kaleng, Tingkat penyelesaian 100% 

BB, 75 % biaya konversi.
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Tambahan data:

Di dept pengalengan susu cair yang siap dikalengkan (akhir proses) bulan 

Nopember tumpah sebesar 1% dari seluruh produk yang diproses bulan itu. 

Biaya per unit di dept pemanasan tahun 2014 mengalami kenaikan dari 

tahun 2013 sebesar 25%.

Diminta:

1.  Laporan harga pokok produksi di dept. pemanasan bulan Nopember denagn 

menggunakan metode FIFO.

2.  Laporan harga pokok produksi di dept. pengalengan bulan Nopember 2014 

dengan menggunakan metode rata-rata.
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Jawab:

Perusahaan Puspasari

Departemen Pemanasan

Laporan harga Pokok Produksi

Bulan Nopember 2014

Laporan produksi:

  Produk masuk rposes (dari dept. penggilingan)   21.300 liter 

  Produk dalam proses awal      1.200 liter

    22.500 liter

  Produk selesai   21.750 liter

  Produk dalam proses akhir (100%BB, 40%BK)         750 liter

    22.500 liter

Pembebanan biaya:

   Jumlah biaya  Harga pokok per unit

Produk dalam proses awal  $ 629.760  -

Biaya yang ditambahkan:

  Dari dept. penggilingan  $   8.520.000  $ 400

  Biaya tenaga kerja  $   3.774.750  $ 175

  Biaya overhead pabrik  $   2.955.000  $ 137

Jumlah biaya yang ditambahkan  $ 15.249.840  $ 712

Jumlah biaya yang dibebankan  $ 15.879.600  $ 712

  Perhitungan biaya:

  Produk dalam proses awal   $ 629.760

  Biaya penyelesaian PDP awal:

  Biaya tk = 1.200x60%x$175 =   126.000

  Biaya overhead pabrik= 1.200x60%x$137=   98.640

     $ 854.400

Produk selesai ditambahkan bulan ini = (21.750-1.200)x$712=  $14.631.600 

Harga pokok produk selesai ditransfer= 21.750@$712=  $ 15.486.000 

Produk dalam proses akhir = 750 liter

 Harga pokok adri departemen:
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  Penggilingan = 750x100%x$400=  $ 300.000

  Biaya tenaga kerja= 750x40%x$175=  $ 52.500

  Biaya overhead pabrik=750x40%x$137=  $ 41.100

          $393.600

Jumlah biaya yang diperhitungkan  $ 15.879.600

 

Keterangan:

Harga pokok per unit dari dept. pemanasan bulan Nopember 2013 dihitung sbb:

 Harga pokok per unit dept. pemanasan bulan Maret 2014 (lihat jawaban no. 

2) $ 445 per akleng atau 2x$445= $890 per liter.

 Harga pokok per unit dept,. pemanasan tahun 2013 = 100 x $ 890 = $ 712

                   125

Harga pokok per unit persediaan produk dalam proses dept. pemanasan 31 

Oktober 2013:

 Dari dept. penggilingan =   $ 480.000   = $ 400

                                          1.200(100%)

  Biaya tenaga kerja =   $84.000   = $ 175

                                  1.200(40%)

 Biaya overhead pabrik = $712 - $ 400 - $ 175 = $ 137

Harga pokok produk dalam proses dept. pemanasan 31 Oktober 2013

  Dari dept. penggilingan  $ 480.000

  Biaya tenaga kerja  84.000

  Biaya overhead pabrik         65.700

  Jumlah  $ 629.760

Harga pokok per unit bulan Nopember 2013 dept. pemanasan Sama dengan 

per 31 Oktober 2013 yaitu:

  Dari dept. penggilingan  $ 400

  Biaya tenaga kerja  $ 175

  Biaya overhead pabrik    $ 137

  Jumlah  $ 712 

Produk ekuivalen:

  Dari dept. penggilingan   $ 21.300

  Biaya konversi= 1.200(60%)+(21.750-1200)+750(40%) =  $ 21.570
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Biaya yang ditambahkan bulan Nopember di dept. pemanasan:

  Dari dept. penggilingan  = 21.300x$400 =  $   8.520.000

  Biaya tenaga kerja  = 21.570x$175 =  $   3.774.750

  Biaya overhead pabrik  = 21.570x$137 =  $   2.955.090

  Jumlah   $ 15.249.840
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Perusahaan Puspasari

Departemen Pemanasan

Laporan harga Pokok Produksi

Bulan Nopember 2014

Laporan Produksi:

  Produk masuk proses (dari dept. pemanasan)   43.500 kaleng

  Produk dalam proses awal (100%Bb, 40%BK)   20.000 kaleng

    63.500 kaleng

  Produk selesai  47.865 kaleng

  Produk dalam proses akhir 

 (100%BB,75%BK)  15.000 kaleng

  Produk hilang akhir           635 kaleng

   63.500 kaleng

Pembebanan biaya:
   PDP awal  Biaya yang  Jumlah biaya  Harga pokok
 Ditambahkan per unit 
Dari dept. pemanasan  $ 1.070.000  $ 27.187.500  $ 28.257.500  $ 445
Biaya tenaga kerja  $    196.875  $ 10.259.375  $ 10.456.250  $ 175
Biaya overhead pabrik  $      84.375  $   7.683.125  $   7.767.500  $ 130

Jumlah biaya yang dibebankan  $ 1.351.250  $ 45.130.000  $ 46.481.250  $ 750

Perhitungan biaya:

  Produk selesai 47.865 x $ 750 =   $ 35.898.750

  Produk hilang akhir 635 x $ 750 =   $      476.250

  Harga pokok produk selesai 47.865 @ $ 795.95=   $ 36.375.000

  Produk dalam proses akhir = 15.000 kaleng

  Harga pokok dari:

  Departemen pemanasan= 15.000X100%x$445= $ 6.675.000k dalam proses 

  Biaya tenaga kerja= 15.000x75%x$175=  $   1.968.750

  Biaya overhead pabrik= 15.000x75%x$130=  $   1.462.500

    $ 10.106.250

Jumlah biaya yang diperhitungkan   $ 46.481.250
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Keterangan:

Produk hilang dihitung sebagai berikut:

Misalkan produk hilang dalam proses awal = X,

Maka produk hilang = 1% X (43.500+X) = 435 + 0,01X

Jumlah produk yang diolah:

 43.500+X = 47.865 + 15.000 + 435 + 0,01X=

0,99X = 19.800

X = 20.000

Produk hilang = 435 + 0,01(20.000)= 635

Harga pokok per unit:

Dari dept. Pemanasan =     $ 28.257.500   = $ 445

                                  43.500+20.000

Biaya tenaga kerja =             $ 10.465.250            = $ 175

                           47.865+15.000(75%)+635

Biaya overhead pabrik =              $ 7.767.500            = $ 130

                                  47.865+15.000(75%)+635
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Latihan Soal:

2.1.  Perhom Company menggunakan metode rata-rata tertimbang, memproduksi 

suatu produk yang melewati dua departemen yaitu pencampuran dan pema-

sakan. Dalam departemen pencampuran semua bahan ditambahkan pada awal 

proses. Input manufaktur lainnya ditambahkan secara tidak seragam. Infor-

masi berikut berkaitan dengan departemen pencampuran pada bulan April 

2014:

a.  Barang dalam proses 1 April 2014 100.000 pon, 40% diselesaikan de-

ngan biaya konversi. Biaya-biaya yang dibebankan pada pekerjaan ini 

ada lah sbb:

  Bahan baku $ 20.000

  Tenaga kerja 10.000

 Overhead 30.000

b.  Barang dalam proses 30 April 2014: 50.000 pon, 60% diselesaikan de-

ngan biaya konversi. Unit-unit yang diselesaikan dan ditransfer keluar: 

370.000 pon. Biaya-biaya beirkut diambahkan selama bulan berjalan:

 Bahan $ 211.000

 Tenaga kerja 100.000

 Overhead 270.000

 Diminta:

c.  Siapkan laporan biaya produksi yang meliputi laporan aliran fisik, lapor-

an unit ekuivalen, biaya per unit ekuivalen, biaya yang ditransfer keluar 

dan biaya persediaan akhir BDP, rekonsiliasi biaya.

2.2.  Keisia Company memproduksi gantungan kunci. Gantungan kunci diproduksi 

dalam dua departemen. Data untuk Departemen 1 sebagai berikut:

 Awal barang dalam proses -

 Unit yang mulai dikerjakan  43.000

 Unit yang ditransfer keluar  33.500

 Biaya bahan baku  $ 35.000

 Biaya tenaga kerja langsung  $ 30.000

 Overhead yang dibebankan  $ 65.000

 Bahan baku bahan baku ditambahkan dengan tenaga kerja dan overhead. 

Persediaan akhir 80% selesai dengan tenaga kerja dan overhead.

 Diminta:

 Siapkan laporan produksi departemen 1.
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2.3. Casey Company memproduksi larurann pupuk tanaman. Departemen 1 

mencampurkan kimia-kimia yang dibutuhkan untuk pupuk. Data berikut 

adalah untuk athun berjalan:

 Persediaan awal BDP -

 Unit yang mulai dikerjakan 95.000

 Biaya bahan baku 190.000

 Biaya tenaga kerja langsung 50.000

 Overhead yang dibebankan 75.000

 Unit di persediaan akhir BDP (100% bahan baku, 60% biaya konversi). 

5.000

 Diminta:

a. Siapkan laporan aliran fisik.

b.  Hitung unit produksi ekuivalen 

c.  Hitung biaya per unit 

d.  Berapa total biaya unit yang ditransfer keluar, berapa biaya yang dibe-

ban k an pada unit persediaan akhir.

2.4. Matew Co. menggunakan sistem perhitungan biaya proses. Perusahaan mem-

produksi suatu produk yang diproses dalam dua departemen. Departemen A 

dan departemen B. Dalam departemen A bahan baku ditambahkan pada awal 

pro ses. Dalam departemen B bahan baku ditambahkan di akhir proses. Dalam 

kedua departemen biaya konversi muncul secara seragam melalui proses. 

Pada saat pekerjaan selesai biaya konversi ditransfer keluar. Berikut ringkasan 

aktivitas dan biaya produk pada bulan Juli 2014:

   Departemen A  Departemen B

Persediaan awal:
Unit secara fisik  6.000  9.000
Biaya:
  Yang ditransfer masuk  -  $ 45.000 
  Bahan baku langsung  $ 15.000  -
  Biaya konversi  $ 7.000  $ 17.000
Produk saat ini:
  Unit yang mulai dikerjakan  $ 25.000  -
  Unit yang ditransfer keluar  $ 30.000  $ 35.000
Biaya:
  Yang ditransfer keluar  -  -
  Bahan baku langsung  $ 60.000  $ 40.000
  Biaya konversi  $ 95.000  $ 130.000
% Penyelesaian:
  Persediaan awal  40%  50%
  Persediaan akhir  80%  50% 
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Diminta: dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang

a.  Siapkan Laporan Produksi Departemen A

b.  Siapkan ayat jurnal yang menunjukkan aliran biaya produksi dari depar-

temen A ke departemen B.

c.  Siapkan laporan Produksi Departemen B.

2.5. Robertson Company menggunakan sistem biaya produksi proses untuk meng-

hitung biaya per unit ramuan dingin stok luar yang diproduksinya. Ia memiliki 

dua departemen yaitu departemen peracikan dan pengkapsulan. Departemen 

peng kapsulan mengambil campuran bubuk dan menempatkannya dalam 

akpsul. Satu gallon campuran bubuk dapat dimasukkan ke dalam 1500 

kap sul. Setelah kapsul kapsul diisi dan dibersihkan mereka dipindahkan ke 

departemen pembotolan dimana mereka ditempatkan dalam botol botol yang 

kemudian disegel pengaman, ditutup dan diberi label. Masing-masing botol 

menerima 50 kapsul.

 Selama bulan Mei hasil-hasil berikut tersedia untuk dua departemen pertama.

    Peracikan  Pengkapsulan

Persediaan awal:
Unit secara fisik  10 galon  4.000
Biaya-biaya:
 Bahan baku  $ 272  $52
 Tenaga kerja  $ 302  $ 40
 Overhead 
 Ditransfer masuk  0  $ 240
Produksi saat ini:
  Yang ditransfer keluar  140 galon  208.000
 Persediaan akhir  20 galon  6.000
 Biaya-biaya:
   Bahan baku  $ 3.600  $ 1.500
   Ditransfer masuk 
   Tenaga kerja  $ 4.600  $ 1.900 
   Overhead
% Penyelesaian:
   Persdeiaan awal  40%  50%
   Persediaan akhir  50%  40%

Overhead daalm kedua departemen dibebankan sebagai % biaya tenaga kerja 

langsung. Dalam departemen peracikan overhead 200% dari tenaga kerja langsung. 

Dalam departemen pengakpsulan tariff overhead sebesar 150% dari tenaga kerja 

langsung.
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Diminta:

a.  Siapkan laporan produksi departemen peracikan denagn menggunakan metode 

rata-rata.

b.  Siapkan laporan produksi departemen pengkapsulan dengan menggunakan 

metode rata-rata.

c.  Siapkan laporan produksi departemen peracikan dengan menggunakan metode 

FIFO.

d.  Siapkan laporan produksi departemen pengakpsulan dengan menggunakan 

metode FIFO.
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Bab III

PERILAKU BIAYA AKTIVITAS

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mendefinisikan perilaku biaya tetap, variable dan campuran.

2.  Memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variable dengan 

menggunakan meode tinggi rendah, scatterplot dan kuadrat terkecil.

1. Mendefinisikant perilaku biaya tetap, variable dan campuran

 Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan 

perubahan penggunaan aktivitas. Biaya variable adalah biaya yang jumlah totalnya 

berubah ketika penggunaan aktivitas berubah, biasanya biaya variable meningkat 

secara proporsional dengan peningkatan penggunaan aktivitas. Biaya tetap adalah 

beban yang tidak berubah jumlah totalnya ketika penggunaan aktivitas berubah. 

Biaya campuran mengandung komponen variable dan tetap. 
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2.  Memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variable dengan 

menggunakan meode tinggi rendah, scatterplot dan kuadrat terkecil.

Contoh metode tinggi rendah:

Bulan Biaya penyetelan Waktu penyetelan (jam)

Januari $ 1.000 100

Februari  1.250 200

Maret  2.250 300

April  2.500 400

Mei  3.750 500

Biaya variable per unit  = Perubahan biaya/Perubahan output

Biaya variable per unit  = (Biaya tinggi – Biaya rendah)/ (Output tinggi – 

  Output rendah)

Dan 

Biaya tetap = Biaya total titik tinggi – (Biaya variable per unit x output tinggi) atau

Biaya tetap = Biaya total titik rendah –(Biaya variable per unit x Output rendah).

Setelah titik tinggi rendah ditentukan maka biaya tetap dan variable dapat dihitung 

sebagai berikut:

Biaya variable per unit  = ($ 3.750 - $ 1.000)/(500 – 100)

  = $ 2.750/400

  = $ 6.875

Biaya tetap = Biaya total titik tinggi – (Biaya variable per unit x output tinggi 

 = $ 3.750 – ($ 6.875 x 500)

  = $ 312,50

Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method)

 Metode ini disebut pula dengan garis regresi yang menggunakan 

persamaan garis lurus:

Y  = a + b X

Dimana:

Y  = jumlah biaya 

A  = elemen totap biaya tetap

B  = elemen biaya variable satuan

X  = tingkat kegiatan
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Slope garis b dapat dihitung dengan rumus:

B  =  ∑ X Y 

      ∑ X. X

Dimana,  X = deviasi atau penyimpangan dari X rata-rata.

  Y = deviasi atau penyimpangan dari Y rata-rata ke dalam rumus:

Setelah slope b ditentukan, a dapat dihitung dengan mensubstitusikan ke dalam rumus:

a = Y – b X Y = jumlah biaya rata-rata, X = tingkat kegiatan rata-rata

Contoh:

PT Adhi

Pemisahan Biaya Tetap dan Variabel

Tahun 2014

(Metode Kuadrat Terkecil)

(1) (2) (3)
(4) = (2) – 
Xratarata

(5) = (3) – 
Yrata-rata

(6) = 
(4).(4)

(7) = 
(4) (5)

Bulan
Jam 

Mesin

Biaya 
Reparasi 

dan Pemeli-
haraan

Deviasi 
jam (X)

Deviasi 
Biaya (Y)

X.X 
(dalam 
000)

XY 
(dalam 
000)

Januari 700 Rp 7.720 - 300 - 2.280 90 684

Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

Jumlah

600
800

1.200
1.000
1.200

900
900

1.500
1.300
1.100

800

12.000

Rp 7.000
Rp 8.480
Rp 11.500
Rp 10.100
Rp 11.260
Rp 9.340
Rp 9.430
Rp 13.750
Rp 12.250
Rp 10.750
Rp 8.420

Rp120.000

- 400
- 200

+ 200
0

 + 200
- 100
- 100

+ 500
+ 300
+ 100
- 200

0

- 3000
- 1.520

+ 1.500
 + 100

 + 1.260
- 660
- 570

+ 3.750
+ 2.250

+ 750
- 1580

0

160
40
40
0

40
10
10

250
90
10
40

780

1.200
304
300

0
252
66
57

1.875
675
75

316

5.804

X rata-rata = 12.000 = 1.000 adalah jam kegiatan rata-rata per bulan.

    12

Y rata-rata = Rp 120.000 = Rp 10.000 adalah biaya rata-rata per bulan

         12
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B = Rp 5.804.000 = Rp 7,44 adalah biaya variable per jam

  780.000 jam

A = Rp 10.000 – (Rp 7,44 x 1.000)  =  Rp 2.560 adalah biaya tetap per bulan.

Jadi biaya per bulan adalah Y  =  Rp 2.560 + Rp 7,44 (x)

Jadi biaya per tahun adalah Y  =  (Rp 2.560 x 12) + Rp 7,44 (x)

  =  Rp 30.720 + Rp 7,44 (x)

Metode kuadrat terkecil untuk beberapa variable bebas

Rumus:
Y = a + b X1 + c X2 + ………………… + Z X n

Dimana:

B, c …………….Z menunjukkan biaya variable satuan pada kegiatan X1, 

X2, Xn, X1, X2, ……….Xn menunjukkan berbagai factor v ariabilitas biaya atau 

variable bebas.

Analisa hubungan statistika
R =                   n ∑ x y – (∑x) (∑y)             
  √(n∑x.x – (∑x.∑x)) (n∑y.∑y – (∑y.∑y))

Apabila, r = 0 berarti tidak ada korelasi antara kegiatan (x )dengan biaya (y)
R =  + 1 atau mendekati +1 berarti korelasinya relative sempurna dan mempunyai 

kore lasi positif, berarti kalau kegiatan (x) naik, biaya (y) akan naik.
R =  -1 atau mendekati -1 berarti korelasinya relative sempurna dan mempunyai 

korelasi negative, berarti kalau kegiatan (x) naik, biaya (y) akan turun. 
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Bab IV

ANGGARAN BERDASARKAN 

FUNGSI DAN AKTIVITAS

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah membaca dan mengkaji  bab ini, mahasiswa akan mampu membuat:

a.  Anggaran Statis

1.  Anggaran Penjualan

2.  Anggaran Produksi

3.  Anggaran pembelian bahan baku langsung

4.  Anggaran tenaga kerja langsung

5.  Anggaran overhead

6.  Anggaran beban penjualan dan administrasi

7.  Anggaran persediaan akhir barang jadi

8.  Anggaran harga pokok penjualan

9.  Anggaran laba rugi

b.  Anggaran Fleksibel
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a.  Anggaran Statis

1.  Anggaran Penjualan

Adalah prediksi  penjualan yang disetujui oleh komite anggaran, yang menje-

las kan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Anggaran penjualan 

ini dipengaruhi oleh persaingan, iklan, kebijakan penetapan harga  dll. Contohnya 

ada lah sbb:

Laporan 1

Texas, Inc.

Anggaran Penjualan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

Kuartal
  1  2   3  4 Total

Unit   1.000 1.200 1.500  2.000  5.700
Harga jual per unit  x $10 x$10  x$10 x$10 x$10
Anggaran penjualan $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $57.000

 

2.  Anggaran Produksi

Menjelaskan berapa banyak unit harus diproduksi untuk memenuhi kebutuh-

an penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir.

Unit yang akan diproduksi = Perkiraan penjualan unit + Unit dalam persediaan 
akhir – Unit dalam persediaan awal

Laporan 2

Texas, Inc.

Anggaran Produksi

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

Kuartal
   1 2 3 4  Total

Penjualan (laporan 1) 1.000 1.200 1.500 2.000 5.700
Persd. Akhir yang diharapkan   240  300 400 200  200
    Total kebutuhan                    1.240 1.500 1.900 2.200 5.900
(-) Persediaan awal                 ( 180)  (240) (300) (400) (180)
Unit yang diproduksi        1.060 1.260 1.600 1.800 5.720
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3.  Anggaran Pembelian Bahan baku langsung

Menyatakan jumlah unit dan biaya bahan mentah yang dibeli tiap periode, 

jumlahnya tergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan 

persediaan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan.

Laporan 3

Texas, Inc.

Anggaran Pembelian Bahan Baku langsung

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

Kaos Polos                                               Kuartal
 1 2 3 4 Total

Unit yang diproduksi (laporan2) 1.060 1.260 1.600 1.800  5.720
Bahan baku langsung per unit      x  1 x 1 x 1 x  1  x 1
Produksi yang dibutuhkan               1.060 1.260 1.600 1.800 5.700
Persediaan akhir yang diharapkan     126  160 180 58 106
    Total kebutuhan                            1.186 1.420 1.780 1.858 5.826
(-) Persediaan awal                           (58)  (126) (160) (180) (58)
Bahan baku langsung yang dibeli     1.128 1.294 1.620 1.678 5.768
Biaya per kaos polos                        x $3  x$3 x$3 x$3 x$3
Total biaya pembelian
Kaos polos                                       $3.384 $3.882 $4.860 $5034 $17.304

Tinta                                                             Kuartal
                                                        1             2            3           4          Total

Unit yang diproduksi (laporan2) 1.060 1.260 1.600 1.800 5.720
Bahan baku langsung per unit              x 5        x 5        x 5       x 5         x  5
Produksi yang dibutuhkan            5.300. 6.300    8.000   9.000   28.600
Persd. Akhir yang diharapkan         630      800     900      530       530  
   Total kebutuhan                          5.930     7.100   8.900   9.530   29.130
(-) Persediaan awal                          (390)     (630)    (800)   (900)   (390)
Bahan baku langsung yg dibeli    5.540    6.470    8.100   8.630   28.740
Biaya per ons tinta                          x$0,20   x$0,20  x$0,20  x$0,20  x$0,20
Total biaya pembelian tinta        $1.108   $1.294   $1.620   $1.726  $5.748

Total biaya pembelian BBL       $4.492   $5.176   $6.480   $6.904  $23.052
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4.  Anggaran Tenaga Kerja Langsung

 Menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya 

yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi.

Laporan 4

Texas, Inc.

Anggaran Tenaga Kerja langsung

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

                                                         Kuartal
                                                             1         2         3         4        Total

Unit yang diproduksi (laporan2)    1.060    1.260   1.600   1.800   5.720
Tam TKL per unit (jam)                 x0,12    x0,12    x0,12   x0,12   x0,12
    Total jam yang dibutuhkan           127,2    151,2   192    216     $686,4
Rata-raat upah per jam                     x$10    x$10    X$10   X$10   X$10
    Total biaya TKL                           $1.272   $1.512  $1.920  $2.160  $6.864

5.  Anggaran Overhead

Menunjukkan biaya overhead yang diharapkan dari semua komponen biaya 

produksi tidak langsung.

Tarif FOH variable adalah $5 per jam TKL, FOH tetap dianggarkan  $ 6.580 

($ 1.645 per kuartal).

Laporan 5

Texas, Inc.

Anggaran Overhead

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

                                                                  Kuartal
                                                            1          2         3         4        Total

Jam TKLyang dianggarkan (lap.4)   127,2 151,2 192,0 216,0 686,4
Tarif FOH variable                            x$5 x$5 X$5 x$5 x$5
FOH var. yang dianggarkan              $636 $756 $960 $1.080 $3.432
FOH tetap yang dianggarkan             1.645 1645 1645 1645  6.580
   
    Total FOH                                      $2.281  $2.401  $2.604  $2.725  $10.012
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6. Anggaran Persediaan Akhir barang Jadi

Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk Neraca dan untuk persiapan 

ang garan harga pokok penjualan. Biaya per unit untuk memproduksi kaos berlogo 

di hitung dengan menggunakan informasi dari laporan 3,4,5. Biaya per unit kaos 

ber logo dan biaya persediaan akhir yang drencanakan dibawah ini.

Laporan 6

Texas, Inc.

Anggaran Persediaan Akhir Barang Jadi

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

Penghitungan biaya per unit:

  Bahan baku langsung ( $3 + $1)                     $ 4

Tenaga kerja langsung (0,12 jam @ $10)         1,2

Overhead:

 Variabel (0,12 jam @ $5)                        0,60

    Tetap (0,12 jam @ $9,59)                      1,15

Total biaya per unit                                  $6,95

Perhitungan:

Overhead tetap yang dianggarkan (laporan 5)  = $ 6.580/686,4 

              Jam TKL yang dianggarkan (laporan 4)  

= $9,59

                                                                      Unit            Biaya per unit        Total

Barang jadi: kaos berlogo                                200                 #6,95            $ 1.390
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7. Anggaran harga Pokok Penjualan

Misalkan persediaan awal barang jadi bernilai $ 1.251 laporan HPP dapat 

dipersiapkan dengan menggunakan laporan 3,4,5,6. 

Laporan 7

Texas, Inc.

Anggaran Harga Pokok Penjualan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

Bahan baku alngsung yang digunakan (laporan3)              $ 22.880

TKL yang digunakan (laporan 4)                                              6.864

Overhead (laporan 5)                                                                10.012     

Harga pokok produksi yang dianggarkan                              $ 39.756

Barang jadi awal                                                                     1.251 

Barang yang tersedia untuk dijual                                       $ 41.007

(-)Barangjadiakhir(laporan6)                                                   (1.390)     

Harga pokok penjualan yang dianggarkan                           $ 39.617

 

8.  Anggaran Beban Penjualan dan Administrasi       

Laporan 8

Texas, Inc.

Anggaran Beban Penjualan dan Administrasi

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

                                                       Kuartal
                                                                         1        2       3       4      Tahun

Penjualan per unit yang direncanakan
(lap.1) 1.000 1.200 1.500 2.000 5.700
Beban penj. Dan adm. Per unit 
variable         x$0,1 x$0,1  x$0,1  x$0,1  x$0,1
    Total beban variable                        $100 $120 $150 $200 $570
Beban penj. Dan adm.Tetap:
Gaji                                                    $1420  $1420      $1420     $1420     $5680
Utilitas                                                 50           50           50           50         200
Iklan                                                    100        200         300        400         1.100
Penyusutan                                          150       150          150        150          600
Asuransi                                               -             -             500          -           500
   Total beban tetap                            $1.720   $1.820   $ 2.420   $ 2.120   $8.080
Total beban penj. Dan adm.               $1.820 $1.940   $ 2.570   $2.320    $ 8.650
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9.  Anggaran Laporan laba Rugi

Laporan 9

Texas, Inc.

Anggaran Laporan laba Rugi

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

Penjualan (laporan 1) $ 57.000

(-) HPP (laporan 7)   (39.617)

Marjin kotor $ 17.383

(-)  Beban penj. Dan adm.(laporan 8)      (8.650)

Laba operasional $ 8.733

(-)  Beban bunga           (60)

Pendapatan sebelum PPh  $ 8.673

(-)  PPH                                                 (2.550)

Laba bersih                                          $ 6.123
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b.  Anggaran Fleksibel

Anggaran Produksi Fleksibel:

 BIAYA PRODUKSI BIAYA VARIABEL TINGKAT PRODUKSI 
  PER UNIT 1.000 1.200 1.400

Biaya variable: 
  Bahan baku langsung $ 4.00 $ 4.000 $4.800 $5.600
  TKL                                    1,20 1.200 1.440 1.680
 Overhead variable:
    Perlengkapan 0,45 450 540 630
   Listrik                                   0,15              150 180 210
Total biaya variable            $ 5,80 $ 5.800 $ 6.960 $ 8.120
Overhead tetap:
   Supervisi  $ 1.105 $ 1105 $ 1.105
   Penyusutan         540 540 540
Total biaya tetap                                                        $ 1.645 $ 1.645 $ 1.645
  Total biaya produksi                                                 $ 7.445   $ 8.605   $ 9.765

Berikut Anggaran Fleksibel Aktivitas

                     PENGGERAK: JAM TENAGA KERJA LANGSUNG
 RUMUS  TINGKAT AKTIVITAS
  TETAP VARIABEL 10.000 20.000
Bahan baku langsung  -  $ 10  $ 100.000 $ 200.000      
Tenaga kerja langsung  - 8 80.000 160.000
      Sub total j $ 18 $ 180.000 $ 360.000

                           PENGGERAK: JAM MESIN
 TETAP VARIABEL 25 16.000

Pemeliharaan $ 20.000 $ 5,50 $ 64.000 $ 108.000
Permesinan 15.000 2,00 31.000 47.000
   Sub Total $ 35.000  $ 7,50 $ 95.000 $ 155.000

                        PENGGERAK: JUMLAH PENYETELAN
  TETAP VARIABEL 25 30
Inspeksi   $ 80.000 $ 2.100 $ 132.500 $ 143.000
Penyetelan              - 1.800 45.000 54.000
   Sub Total        $ 80.000 $ 3.900 $ 177.500 $ 197.000

                          PENGGERAK: JUMLAH PESANAN
  TETAP VARIABEL  15.000 25.000

Pembelian  $ 211.000 $ 1  $ 226.000  $ 236.000
TOTAL     $ 678.500  $ 948.000
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Bab V

BIAYA STANDAR – FULL COSTING 

UNTUK PENGENDALIAN MANAJERIAL

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari dan mengkaji bab ini, mahasiswa akan dapat:

1.  Definisi Biaya Standar

2.  Manfaat Biaya Standar

3.  Kelemahan Biaya Standar

4.  Prosedur Penentuan Biaya Standar

5.  Jenis Standar

6.  Analisis Penyimpangan Biaya sesungguhnya dari biaya standar

1.  Definisi Biaya Standar

Biaya standar adalah biaya yang ditentukan dimuka, yang merupakan jumlah 

biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk 

mem  biayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisensi, dan 

factor-faktor lain tertentu.
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2.  Manfaat Biaya Standar

Untuk mengendalikan biaya, menilai pelaksanaan kebijakan yang telah dite-

tapkan sebeumnya, memberikan pedoman bagi manajemen berapa biaya yang se-

harusnya untuk emlaksanakan kegiatan tertentu sehingga memungki nkan mereka 

melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi.

3.  Kelemahan Biaya Standar

Keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat.

4.  Prosedur Penentuan Biaya Standar

Ada 3 bagian yaitu:

a.  Biaya bahan baku standar

b.  Biaya tenaga kerja standar

c.  Biaya overhead apbrik standar

a.  Biaya bahan baku standar

  Biaya bahan baku standar terdiri dari:

 1.  Masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran 

fisik teretntu, atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar.

 2.  Harga per satuan masukan fisik atau disebut harga standar.

 Kuantitas bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan:

a.  Penyelidikan teknis.

b.  Analisis catatan masa lalu dalam bentuk:

1.  Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau 

pekerjaan yang sama dalam periode tertentu dimasa lalu.

3.  Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam eplaksanaan 

pekerjaan yang paling baik.

 Harga standar bahan baku digunakan untuk:

a.  Mengecek pelaksanaan pekerjaan Dept. pembelian.

b.  Mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba 

perusahaan.

b.  Biaya tenaga kerja standar

  Dapat ditentukan dengan menghitung rata-rata jam kerja yang dikomsumsi dari 

kartu harga pokok periode yang lalu, data upah masa lalu, dapat ditentukan 

tariff upah.
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c.  Biaya overhead pabrik

  Tarif overhead standar dapat ditentukan dari membagi jumlah overhead yang 

dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. 

5.  Jenis Standar

Ada 4 jenis standar:

a.  Standar teoritis

b.  Standar biaya waktu yang lalu

c.  Standar normal

d.  Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai.

Standar teoritis disebut pula standar yang ideal, yang dalam pelaksanaannya 

sulit untuk dapat dicapai.

Standar yang didasarkan pada biaya waktu yang lalu merupakan standar 

yang longgar. 

Standar normal didasarkan atas taksiran biaya dimasa yang akan datang 

dibawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. 

Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai merupakan jenis standar yang mem-

perhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya.

6.  Analisis Penyimpangan Biaya sesungguhnya dari biaya standar

Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut selisih (variance). 

Selisih ini harus dianalisis, diselidiki penyebab terjadinya, kemudian dicari jalan 

untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan.

a.  Model Satu Selisih

(1)  Selisih biaya bahan baku

  (KSt x HSt) – (KS x HS)

(2)  Selisih biaya tenaga kerja

  (JKSt x TUSt) – (JKS x TUS)

  Keterangan:

  KSt  = kuantitas standar

  HSt  = harga standar

  KS  = kuantitas sesungguhnya

  HS  = harga sesungguhnya
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  JKSt  = jam kerja standar

  TUSt  = tariff upah standar

  JKS  = jam kerja sesungguhnya

  TUS  = tariff upah sesungguhnya

b.  Model Dua Selisih

(1)  Selisih biaya bahan baku

 (a)  Selisih harga bahan baku

  (HSt – HS) x KS

 (b)  Selisih kuantitas bahan baku

  (KSt – KS) x HSt

(2)  Selisih biaya tenaga kerja langsung

 (a)  Selisih tariff upah

  (TUSt – TUS) x JKS

 (b)  Selisih efisiensi upah

  (JKSt – JKS) x TUSt

  Keterangan:

  HSt  = harga standar

  HS  = harga sesungguhnya

  KS  = kuantitas sesungguhnya

  KSt  = kuantitas standar

  TUSt  = tariff upah standar

  TUS  = tariff upah sesungguhnya

  JKS  = jam kerja sesungguhnya

  JKSt  = jam kerja standar

c.  Model Tiga selisih

 (1)  Selisih biaya bahan baku

 (a)  Selisih harga bahan baku

 (HSt – HS) x KSt

 (b)  Selisih kuantitas bahan baku

  (KSt – KS) x HS

 (c)  Selisih harga/kuantitas bahan baku 

  Tidak terdapat selisih harga/kuantitas.

(2) Selisih biaya tenaga kerja

 (a)  Selisih tarif upah

 (TUSt – TUS) x JKSt
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 (b)  Selisih efisiensi upah

  (JKSt – JKS) x TUSt

 (c)  Selisih tariff/efisiensi upah

 (JKSt – JKS) – (TUSt – TUS) 

 (3)  Selisih Biaya overhead pabrik

 (a)  Model Satu selisih

  Selisih total BOP 

  = BOP sesungguhnya- BOP dibebankan

(b)  Model Dua Selisih

(1) (Selisih Terkendalikan (Controllable variance)

  = BOP sesungguhnya – BOP tetap pada kapasitas normal 

  = BOP variable sesungguhnya – BOP variable pada jam standar

(2)  Selisih volume (Volume variance)

  = Jam TK pada kapasitas normal – Jam TK standar

  = Selisih volume x tariff biaya overhead pabrik tetap 

(c) Model Tiga Selisih

(1)  Selisih Pengeluaran (Spending variance)

 = BOP sesungguhnya – BOP tetap pada kapasitas normal 

 = BOP variable sesungguhnya – BOP variable yang dianggarkan 

  Pada jam yang sesungguhnya dicapai

 (2) Selisih kapasitas (Idle capacity variance)

  = kapasitas normal – kapasitas sesungguhnya

  = kapasitas yang tidak terpakai x tarif BOP tetap

(3) Selisih efisiensi

  = jam standar – jam sesungguhnya 

  = selisih efisiensi x tarif BOP

(d)  Model Empat Selisih

(1) Selisih Pengeluaran (Spending variance)

 = BOP sesungguhnya – BOP tetap pada kapasitas normal 

 = BOP variable sesungguhnya – BOP variable yang dianggarkan 

 Pada jam yang sesungguhnya dicapai

(2) Selisih kapasitas (Idle capacity variance)

 = kapasitas normal – kapasitas sesungguhnya

 = kapasitas yang tidak terpakai x tarif BOP tetap
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(3)  Selisih Efisiensi variable

 = jam standar – jam sesungguhnya 

 = selisih efisiensi x tarif BOP variabel

(4)  Selisih Efisiensi tetap

 = jam standar – jam sesungguhnya 

 = selisih efisiensi x tarif BOP tetap

Contoh:

PT Rimedi menggunakan sistem biaya standar. Data biaya standard an biaya 

sesungguhnya dalam bulan januari 2014 adalah sebagai berikut:

Biaya
Kuantitas 
standar

Kuantitas 
sesungguhnya

Harga standar
Harga 

sesungguhnya

Bahan baku
Tenaga kerja

4.000 unit
1.000 unit

5.000 unit
2.000 unit

Rp 20,-
Rp 10,-

Rp 15.-
Rp 20,-

Perhitungan selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dengan berbagai 

model adalah sebagai berikut:

a.  Model satu selisih

(1)  Selisih biaya bahan baku

  (KSt x HSt) – (KS x HS)

  (4.000 x Rp 20) – (5.000 x Rp 15) = Rp 5.000 Laba (Favorable)

(2)  Selisih biaya tenaga kerja

  (JKSt x TUSt) – (JKS x TUS)

 (1.000 x Rp 10) – (2.000 x Rp 20) = Rp 30.000 Rugi (Unfavorable)

b.  Model Dua selisih

(1)  Selisih biaya bahan baku

(a)  Selisih harga bahan baku

 (HSt –HS) X KS

 (Rp 20 – Rp 15) x 5.000 = Rp 25.000 Laba (Favorable)

(b)  Selisih kuantitas bahan baku

 (KSt – KS) x HSt

 (4.000 – 5.000) x Rp 20 = Rp 20.000 Rugi (Unfavorable)

(2)  Selisih biaya tenaga kerja langsung

(a)  Selisih tariff upah

 (TUSt – TUS) x JKS

 (Rp 10 – Rp 20) x 2.000 = Rp 20.000 Rugi (Unfavorable)
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 (b)  Selisih efisiensi upah

  (JKSt – JKS) x TUSt

  (1.000 – 2.000) x Rp 10 = Rp 10.000 Rugi (Unfavorable)

c.  Model Tiga selisih

(1)  Selisih biaya bahan baku

 (a)  Selisih harga bahan baku

  (HSt – HS) x KSt

  (Rp 20 – Rp 15) x 4.000 = Rp 20.000 Laba (Favorable)

 (b)  Selisih kuantitas bahan baku

  (KSt – KS) x HS

  (4.000 – 5.000) x Rp 15 = Rpo 15.000 Rugi (Unfavorable)

 (c)  Selisih harga /kuantitas bahan baku

  Tidak terdapat selisih harga/kuantitas.

(2)  Selisih biaya tenaag kerja

(a)  Selisih tariff upah

 (TUSt – TUS) x JKSt

 (Rp 10 – Rp 20) x 1.000 = Rp 10.000 Rugi (Unfavorable)

(b)  Selisih efisiensi upah

 (JKSt – JKS) x TUSt

  (1.000 – 2.000) x Rp 10 = Rp 10.000 Rugi (Unfavorable)

 (c)  Selisih tariff/ efisiensi upah

  (JKSt – JKS) x (TUSt – TUS)

  (1.000 – 2.000) x (Rp 10 – Rp 20) = Rp 10.000 Rugi (Unfavorable)

Contoh berikut untuk perhitungan selisih BOP

ABC Co. memproduksi satu satuan produk memerlukan biaya produksi 

menu rut standar berikut ini:

Biaya bahan baku 5 kg @ Rp 1.000  Rp 5.000,-

Biaya tenaga kerja 20 jam @ Rp 500,-  Rp 10.000,-

Biaya overhead pabrik:

  Variabel 20 jam @ Rp 400,-  Rp 8.000,-

  Tetap 20 jam @ 300,- dg kapasitas produksi

  Direncanakan 5.200 jam TKL  Rp 6.000,-

Transaksi yang terjadi bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah bahan baku yang dibeli adalah 15.000 kg  @ Rp 1.000,-

2. Jumlah produk yang diproduksi dan selesai diproses bulan januari 2014 adalah 
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250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya sebagai berikut:

a.  Biaya bahan baku 1.050 kg @ Rp 1.100,-  Rp 1.155.000,-

b.  Biaya tenaga kerja 5.100 jam @ Rp 475  Rp 2.422.500,-

c.  Biaya overhead pabrik  Rp 3.650.000,-

 

Selisih biaya overhead pabrik:

a.  Model satu selisih

 Selisih total biaya overhead pabrik:

 BOP sesungguhnya  Rp 3.650.000,-

 BOP yang dibebankan:

 250 x 20 jam x Rp 700  Rp 3.500.000,-

 Selisih total BOP Rp  150.000,- Rugi  (Unfavorable)

b.  Model Dua selisih

(1)  Selisih terkendalikan (Controllable variance)

  BOP sesungguhnya  Rp 3.650.000,-

  BOP tetap pada kapasitas normal:

  5.200 x Rp 300    Rp 1.560.000,-

  BOP variable sesungguhnya  Rp 2.090.000,-

  BOP variable pada jam standar:

  5.000 jam x Rp 400,-  Rp 2.000.000,-

 Selisih terkendalikan  Rp         90.000 Rugi (Unfavorable) 

(2)  Selisih volume (Volume variance)

  Jam tenaga kerja pada kaapsitas normal  5.200  jam

  Jam tenaga kerja standar  5.000 jam

  Selisih volume  200 jam

  Tarif BOP tetap  Rp 300 per jam

  Selisih volume    Rp 60 000,-  Rugi               

    (Unfavorable)

c.  Model Tiga selisih

(1)  Selisih Pengeluaran (Spending variance)

  BOP sesungguhnya  Rp 3.650.000,-

  BOP tetap pada kapasitas normal:

  5.200 x Rp 300  Rp 1.560.000,-

  BOP variable sesungguhnya  Rp 2.090.000,-

  BOP variable yang dianggarkan
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  Pada jam yang sesungguhnay dicapai:

  5.100 x Rp 400  Rp 2.040.000,-

  Selisih pengeluaran  Rp      50.000,-  Rugi (Unfavorable)

(2)  Selisih kapasitas (Idle capacity variance)

Kapsitas normal  Rp     5.200  jam

Kapasitas sesungguhnya  Rp     5.100  jam

Kapasitas yang tidak terpakai  Rp        100  jam

Tarif BOP tetap  Rp  300 per  jam

Selisih kapasitas  Rp 30.000,-  Rugi (Unfavorable)

(3)  Selisih Efisiensi

Jam standar  5.000  jam

Jam sesungguhnya  5.100  jam

Selisih efisiensi  100  jam

Tarif BOP  Rp        700  per jam

Selisih efisiensi  Rp 70.000,-  Rugi (Unfavorable)

(d).  Model Empat selisih

  Selisih pengeluaran  Rp 50.000,-  R

  Selisih kapasitas  Rp 30.000,-  R

  Selisih efisiensi dipecah menjadi:

  Selisih efisiensi variable 100 jam x Rp 400  Rp   40.000,-  R

  Selisih efisiensi tetap 100 jam x Rp 300  Rp   30.000,-  R

 Total selisih BOP  Rp 150.000,-  R

7.  Akuntansi Biaya Standar dengan metode Partial Plan:

Jurnal untuk mencatat biaya produksi, biaya produk standar dan selisih biaya 

adalah sebagai berikut:

1.  Pencatatan biaya bahan baku

Barang dalam proses – Biaya bahan baku  Rp 1.155.000,-

  Persediaan bahan baku   Rp 1.155.000,-

(Pemakaian bahan baku sesungguhnya 1.050 kg @ Rp 1.000,- = Rp 1.155.000,-). 

2.  Pencatatan Biaya Tenaga Kerja langsung

Barang dalam proses – Biaya tenaga kerja langsung  Rp 2.422.500,-

 Gaji dan Upah   Rp 2.422.500,-

 (Pembebanan biaya TK sesungguhnya 5.100 jam @ Rp 475,- = Rp 2.422.500,-)
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3.  Pencatatn biaya overhead pabrik

Biaya overhead pabrik sesungguhnya  Rp 3.650.000,-

 Berbagai rekening yang dikredit   Rp 3.650.000,-

(Biaya overhead pabrik ayng sesungguhnya terjadi)

Akhir periode BOP sesungguhnya dibebankan ke produksi:

Barang dalam proses- Biaya overhead pabrik  Rp 3.650.000,-

 Biaya overhead pabrik Sesungguhnya   Rp 3.650.000,-

(Pembebanan overhead pabrik sesungguhnya ke rekening BDP).

4.  Pencatatan harga pokok produk jadi

Persediaan produk jadi  Rp 7.250.000,-

 Barang dalam proses – Biaya bahan baku   Rp 1.250.000,-

 Barang dalam proses- Biaya tenaga kerja   Rp 2.500.000,-

 Barang dalam proses- Biaya overhead pabrik   Rp 3.500.000,-

(Bahan baku = Rp 5.000 x 250 unit = Rp 1.250.000,-)

(Biaya tenaga kerja = Rp 10.000 x 250 unit = Rp 2.500.000,-)

(Biaya overhead pabrik = Rp 14.000 x 250 unit = Rp 3.500.000,-)

5.  Pencatatan harga pokok produk dalam proses

Persediaan produk dalam proses  xxxx

 Barang dalam proses – Biaya bahan baku   xxxx

 Barang dalam proses – Biaya tenaga kerja   xxxx

 Barang dalam proses – Biaya overhead pabrik   xxxx

6.  Pencatatan harga pokok produk yang dijual

Harga pokok penjualan  xxxx

 Persediaan produk jadi   xxxx

7.  Pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar

 a.  Selisih biaya bahan baku

 Selisih harga bahan baku  Rp 105.000

 Barang dalam proses-Biaya bahan baku  Rp   95.000

  Selisih kuantitas bahan baku   Rp 200.000,-

 b.  Selisih biaya tenaga kerja langsung

 Model dua selisih:

 Selisih efisiensi upah  Rp   50.000

 Barang dalam proses-biaya TKL  Rp   77.500

  Selisih tariff upah   Rp 127.500
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 Model tiga selisih:

 Selsih efisiensi upah  Rp   47.500

  Barang dalam proses- Biaya TKL  Rp   77.500

  Selisih tariff upah   Rp 125.000

 c.  Selisih biaya overhead pabrik

 Selisih pengeluaran  Rp 50.000

 Selisih kapasitas  Rp 30.000

 Selisih Efisiensi  Rp 70.000

  Barang dalam proses – Biaya overhead pabrik   Rp 150.000 

Akuntansi Biaya Standar dengan metode Single Plan:

1.  Pencatatan Biaya bahan Baku dibagi menjadi tiga yaitu:

a.  Selisih bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli

b.  Selisih harga bahan baku dicatatn pada saat bahan baku dipakai

c.  Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai.

Contoh:

 PT Rimedi menggunakan biaya standar, biaya bahan baku standar per satuan 

produk adalah sbb:

Kuantitas standar  50  kg

Harga standar per kg  Rp 100 ,-

 Dalam bulan Januari 2014 jumlah rpoduk ayng dihasilkan 2.000 satuan, yang 

mengonsumsi bahan baku sebanyak 120.000 kg. Dalam bulan etrsebut kuan-

titas bahan baku yang dibeli 150.000 kg, dengan harga beli Rp 90 per kg. 

Perusahaan menggunakan dua selisih dalam menganalisis selisih biaya sesung-

guhnya dari biaya standar.

Perhitungan selisih biaya bahan baku adalah sbb:

Selisih harga pembelian bahan baku:

  Harga pembelian standar:

  150.000 x Rp 100,-  Rp 15.000.000,-

  Harga pembelian sesungguhnya:

  150.000 x Rp 90,-  Rp 13.500.000,-

  Selisih harga pemeblian bahan baku  Rp   1.500.000,-  Laba
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 Selisih pemakaian bahan baku:

 Pemakaian standar:

 2.000 x Rp 50kg x Rp 100,-  Rp 10.000.000,-

 Pemakaian sesungguhnya:

 120.000 kg x Rp 100,-  Rp 12.000.000,-

 Selisih pemakaian bahan baku  Rp   2.000.000,-  Rugi

 Selisih harga bahan baku yang dipakai:

 Kuantitas bahan baku yang dipakai sesungguhnya

 Pada harga standar: 

120.000kg x Rp 100,-  Rp 12.000.000,-

 Kuantitas bahan baku yang dipakai sesungguhnya

 Pada harga sesungguhnya 

120.000 kg x Rp 90,-  Rp 10.800.000,-

 Selisih harga bahan baku ayng dipakai  Rp   1.200.000,-  Laba

a.  Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli;

Persediaan bahan baku  Rp 15.000.000,-

 Utang dagang   Rp 13.500.000,-

 Selisih harga pembelian bahan baku   Rp   1.500.000,-

(Mencatat pembelian bahan baku)

Barang dalam rposes – Bahan baku  Rp 10.000.000,-

Selisih Pemakaian Bahan baku  2.000.000,-

 Persediaan bahan baku   Rp 12.000.000,-

b.  Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai:

Persediaan bahan baku  Rp 13.500.000,-

 Utang dagang   Rp 13.500.000,-

(Mencatat transaksi pembelian bahan baku)

Barang dalam proses  Rp 10.000.000,-

Selisih kuantitas bahan baku  2.000.000,-

 Persediaan bahan baku   Rp 10.800.000,-

 Selisih harga bahan baku yang dipakai Rp   1.200.000,-

(Mencatat pemakaian bahan baku)

c.  Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai:

Persediaan bahan baku Rp  15.000.000,-

  Utang dagang   Rp 13.500.000,- 

  Selisih harga pembelian bahan baku   Rp   1.500.000,-

 (Mencatat pembelian bahan baku)
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Barang dalam proses-Bahan baku  Rp 10.000.000,-

Selisih pemakaian bahan baku  Rp   2.000.000,-

 Persediaan bahan baku   Rp 12.000.000,-

(Mencatat epmakaian bahan baku)

Selisih harga pembelian bahan baku Rp   1.200.000,-

 Selisih harga bahan baku yang dipakai   Rp 1.200.000,-

2. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung

  Pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan emlalui 3 tahap yaitu:

a.  Pencatatan utang upah langsung

b.  Pencatatan distribusi upah langsung

c.  Pencatatan pembayaran upah alngsung

a.  Pada saat daftar upah langsung selesai dibuat, bag. Akuntansi keuangan 

membuat jurnal:

Gaji dan Upah  xxxx

  Utang Gaji dan Upah   xxxx

b.  Distribusi upah langsung dicatat dengan mendebet rekening BDP sebesar 

jam std x tariff upah std. dan mengkredit Rek. Gaji dn upah sebesar jam 

kerja sesungguhnya x tariff upah sesungguhnya, selisihnya merupakan 

selisih tariff upah dan selisih tariff efisiensi. Jurnal:

Barang dalam rposes  xxxx

Selisih tariff upah  xxxx

Selisih Efisiensi Upah  xxxx

 Gaji dan Upah   xxxx 

c.  Pembayaran upah alngsung dijurnal:

Utang gaji dan Upah  xxxx

 Kas   xxxx

Contoh:

Biaya tenaga kerja langsung standar:

250 x 20 jam x Rp 500  Rp 2.500.000,-

Biaya tenaga kerja sesungguhnya:

5.100 jam x Rp 475,-  Rp 2.422.500,-

Selisih biaya tenaga kerja langsung  Rp      77.500,-
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 Dari perhitungan diatas, selisih tariff upah sebesar Rp 127.500 Laba dan 

selisih efisiensi upah Rp 50.000,- Rugi, maka jurnal:

Barang dalam proses  Rp 2.500.000,-

Selisih Efisiensi Upah  Rp      50.000,-

  Gaji dan Upah   Rp    422.500,-

  Selisih tariff upah   Rp    127.500,-

3.  Pencatatan Biaya Overhead Pabrik

(a)  Metode Dua Selisih

  Jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk:

Barang dalam proses  Rp 3.500.000,-

 Biaya overhead pabrik yang dibebankan   Rp 3.500.000,-

(250 x 20 jam x Rp 700= Rp 3.500.000,-)

Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya:

Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp 3.650.000,-

 Berbagai rekening yang dikredit   Rp 3.650.000,-

 Jurnal untuk mencatat penutupan rek. BOP yang dibebankan ke rek. BOP 

sesungguhnya:

BOP yang dibebankan  Rp 3.500.000,-

 BOP sesungguhnya   Rp 3.500.000,-

Jurnal untuk mencatat selisih BOP:

Selisih terkendalikan  Rp      90.000,-

Selisih Volume  Rp      60.000,-

 BOP sesungguhnya   Rp   150.000,-

(b)  Metode Tiga Selisih

Jurnal pembebanan BOP kepada produk:

Barang dalam rposes  Rp 3.500.000,-

Selisih Efisiensi  Rp      70.000,-

  BOP yang dibebankan   Rp 3.570.000,-

(5.000 jam x Rp 700,- = Rp 3500.000,-)

(5.100 jam x Rp 700,- = Rp 3.570.000,-)

Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya:

BOP sesungguhnya  Rp 3.650.000,-

  Berbagai reknening yang dikredit   Rp 3.650.000,-
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 Jurnal untuk mencatat penutupan rekening BOP yang dibebankan ke 

rek. BOP sesungguhnya:

BOP yang dibebankan  Rp 3.570.000,-

  BOP sesungguhnya   Rp 3.570.000,-

Jurnal untuk mencatat selisih BOP:

Selisih penegluaran  Rp     50.000,-

Selisih kapasitas  Rp     30.000,-

  BOP sesungguhnya   Rp     80.000,-

(c)  Metode Empat Selisih 

Jurnal untuk mencatat empat selisih BOP dari 3 selisih ditambahkan:

Barang dalam proses  Rp 3.500.000,-

Selisih Efisiensi Variabel  Rp      40.000,-

Selisih Efisiensi Tetap  Rp      30.000,-

  BOP dibebankan   Rp 3.570.000,-

Pencatatan harga pokok rpoduk jadi:

Persediaan produk jadi  Rp 7.250.000,-

  Barang dalam proses   Rp 7.250.000,-

(250.000 unit x Rp 29.000,- = Rp 7.250.000,-)

8. SELISIH KOMPOSISI BAHAN BAKU DAN SELISIH HASIL (MATERIAL 

MIX VARIANCE AND YIELD VARIANCE)

Bahan baku yang dipakai perusahaan seringkali terdiri atas berbagai macam 

jenis dan mutu. Untuk merendahkan biaya kadang perusahaan mengubah komposisi 

bahan baku yang dipakai. 

Selisih komposisi adalah selisih yang terjadi atau penyimpangan yang terjadi 

antara komposisi standar dengan komposisi sesungguhnya. 

Selisih hasil adalah penyimpangan dari hasil sesungguhnya dengan standar, 

misalnya untuk menghasilkan 10 satuan produk dibutuhkan 20 kg bahan baku, 

maka % hasil adalah 50% (10/20x100%). Jika % hasil sesungguhnya menyimpang 

dari standar maka penyimpangannya disebut selisih hasil.

Contoh:

Untuk menghasilkan 5 satuan produk A dibutuhkan bahan baku menurut 

komposisi standar berikut ini:
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Jenis bahan baku
Kuantitas
Jumlah %

Harga standar per 
kg

Biaya bahan 
baku per 5 satuan 

produk

X
Y

6 kg 60
4 kg 40

10kg 100

Rp  15
 Rp   20

Rp   90
Rp   80
Rp 170

Misal jumlah produk A yang dihasilkan dalam bulan April 2014 berjumlah 

4.550 satuan dengan pemakaian bahan baku X = 5.200 kg dan Y = 3.800 kg.

Maka perhitungan selisih komposisi bahan baku adalah:

Jenis 

bahan 

baku

Kompo

sisi 

standar

Kuantitas bahan baku 

yang dipakai

Mnt. Mnt. Komposisi 

 komposisi sesungguhnya 

 standar

 (2)x9000

Selisih 

komposisi 

bahan baku 

dalam

(3) – (4)

Harga stan-

dar bahan 

baku per kg

Selisih 

komposisi 

bahan baku

(5) x (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

X

Y

60%

40%

5200kg 5400kg

3800kg 3600kg

9000kg 9000kg

200

200

Rp15

Rp20

Rp 3000 L

Rp  4000R

Rp 1000 R

Perhitungan Selisih Hasil Bahan Baku adalah sbb:

Untuk menghasilkan 5 satuan produk selesai dibutuhkan 10 kg bahan baku 

(X dan Y) atau % hasilnya 50%, misalnya bahan baku X dan Y yang diolah sebanyak 

9 000 kg, maka menurut % hasil standar menghasilkan 50% x 9 000 = 4.500 

unit produk selesai. Padahal hasil sesungguhnya berjumlah 4.550 satuan, sehingga 

selisih hasil = 50 satuan. Perhitungannya sbb:

Hasil sesungguhnya  4.550 satuan

Hasil standar 50% x 9. 000 satuan =  4.500 satuan

 Selisih hasil (dlm kuantitas)  50 satuan

Selisih hasil dalam Rp 50 x Rp 34  Rp 1.700,-

(Rp 170: 5 = Rp 34)
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Misalkan untuk menghasilkan 5 satuan produk dibutuhkan biaya tenaga kerja 

Standar Rp 150,- dan biaya overhead pabrik standar Rp 200,- maka selisih hasil 

dihitung sbb:

Selisih hasil biaya tenaga kerja

Hasil sesungguhnya x biaya TK standar per satuan

Produk = 4.550 x Rp 30,-  Rp 136.500,-

Hasil standar x biaya TK standar per satuan

Produk = 4.500 x Rp 30,-  Rp 135.000,- 

Selisih hasil biaya tenaga kerja  Rp     1.500,-  Laba

Selisih hasil overhead pabrik

Hasil sesungguhnya x biaya FOH per 

Satuan produk = 4.550 x Rp 40 =  Rp   182.000,-

Hasil standar x biaya FOH per

Satuan produk = 4.500 x Rp 40,- =  Rp   180.000,-

Selisih hasil FOH  Rp         2.000  Laba 

Pencatatan Selisih Komposisi Bahan Baku dan Selisih Hasil

Dari perhitunagn diatas didapatkan selisih komposisi dan selisih hasil bahan baku sbb:

Selisih hsil bahan baku  Rp   1.700  Laba

Selisih komposisi bahan baku  Rp   1.000  Rugi

   Rp      700  Laba

Jurnalnya sbb:

Barang dalam proses- Biaya bahan baku  Rp  153.000,-

Selisih komposisi bahan baku  Rp        1.000

 Persediaan bahan baku   Rp  154.000,-

Persediaan produk jadi  Rp  154.700,-

 Selisih hasil bahan baku   Rp      1.700,-

  Barang dalam proses-Biaya bahan baku   Rp  153.000,-

Perhitungan:

4.550 satuan x Rp 34,- =  Rp 154.700,-

5.400 satuan x Rp 15,- =  Rp   81.000,-

3.600 satuan x Rp 20,- =  Rp   72.000,-

   Rp 153.000,-
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Pencatatan Selisih hasil biaya tenaga kerja dan selisih hasil overhead pabrik

Jurnal:

Persediaan Produk jadi  Rp 136.500,-

  Selisih hasil biaya tenaga kerja   Rp     1.500,-

  Barang dalam proses- Biaya Tk   Rp 135.000,-

Persediaan produk jadi  Rp 136.500,-

  Selisih hasil Overhead pabrik   Rp     2.000,-

  Barang dalam proses-Biaya overhead pabrik   Rp 180.000,-

Perlakuan terhadap Selisih

1.  Selisih ditutup ke laba rugi

2.  Dipakai untuk menyesuaikan rekening harga pokok penjualan, persediaan 

produk jadi dan persediaan barang dalam proses.

 

Selisih ditutup ke laba rugi

Dari perhitungan diatas didapatkan selisih sebagai berikut:

Jenis selisih Jumlah

Selisih harga bahan baku
Selisih kuantiats bahan baku
Selisih tariff upah
Selisih efisiensi upah
Selisih pengeluaran
Selisih kapasitas
Selisih efisiensi overhead

Rp 105.000 Rugi
Rp 200.000 Laba
Rp 127.500 Laba
Rp   50.000 Rugi
Rp   50.000 Rugi
Rp   30.000 Rugi
Rp   70.000 Rugi

Jurnal:

Selisih kuantitas bahan baku  Rp 200.000,-

Selisih tariff upah  Rp 127.500,-

  Selisih harga bahan baku   Rp 105.000,-

  Selisih efisiensi upah   Rp   50.000,-

  Selisih pengeluaran   Rp   50.000,-

  Selisih kapasitas   Rp   30.000,-

 Selisih efisiensi overhead   Rp   70.000,-

 Laba Rugi   Rp   22.500,- 
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PT Eliona Sari

Laporan laba Rugi

Untuk Bulan Januari 2014

Hasil penjualan   Rp 10.000.000,-

Harga pokok penjualan (standar)   Rp   7.250.000,-

  Laba bruto standar   Rp  2.750.000,-

Selisih Rugi:

 Selisih harga bahan baku  Rp     105.000,-

  Selisih efisiensi upah  Rp       50.000,-

  Selisih pengeluaran  Rp       50.000,-

  Selisih kapasitas  Rp       30.000,-

  Selisih efisiensi overhead  Rp       70.000,-

  Jumlah selisih rugi   Rp     305.000,-

Selisih laba:

  Selisih kuantitas bahan baku  Rp     200.000,-

  Selisih tarif upah  Rp     127.500,- 

  Jumlah selisih laba   Rp     327.500,-

Jumlah selisih    Rp       22.500,-

Laba bruto sesungguhnya   Rp  2.772.500,- 

Latihan Soal:

1.  Analisis Varian s Bahan Baku.

  Biaya standar per unit dari Uli Company untuk bahan baku A-1 adalah sebesar 

Rp 13.500,- per pon. Selama bulan tersebut 4.500 pon A-1 dibeli dengan total 

biaya sebesar Rp 60.300,-. Selain itu 4.000 pon A-1 digunakan selama bulan 

ter sebut tetapi kuantitas standar yang diperbolehkan untuk produksi actual 

adalah sebesar Rp 3.800,- pon. 

 Diminta: Hitung Varians harga pembelian bahan baku, varians harga peng-

gunaan bahan baku, dan vaarians kuantitas, dan indikasikan apakah varians 

tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan.

2.  Analisis Varians Bahan Baku.

  Perusahaan Carlton menggunakan biaya standar untuk mencatat persediaan 

bahan baku. Biaya standar per unit untuk komponen R-1 adalah sebesar Rp 

22.500,- Selama bulan berjalan 5.000 unit komponen R-1 dibeli dengan total 



116 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

biaya sebesar Rp 110.000,- Selain itu 4.400 unit komponen R-1 dikeluarkan 

ke produksi selama bulan tersebut. Kuantitas standar untuk produksi actual 

adalah sebesar Rp 4.300 unit. 

 Diminta: Hitung varians harga pembelian bahan baku, varians harga peng-

gunaan bahan baku, dan vaarians kuantitas dan indikasikan apakah varians 

tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan. 

3.  Analisis varians Harga Bahan Baku.

 Biaya standar per unit dari Barcly Co. untuk komponen B-1 adalah Rp 4.000,- 

Selama bulan berjalan 6.000.000 unit B-1 dibeli dengan total biaya sebesar Rp 

25.200.000,- Selain itu 7.100.000 unit B-1 digunakan selama bulan tersebut. 

Tetapi kuantitas standar yang diperbolehkan untuk produksi actual adalah 

se besar 6.900.000 unit. Persediaan bahan baku dicatatt pada biaya actual dan 

persediaan awal dari B-1 terdiri atas 2.000.000 unit dengan total biaya sebesar 

Rp 8.240.000,-.

 Diminta: Hitung varians harga pembelian bahan baku, varians kuantitas bahan 

baku, varians harga penggunaan bahan baku denagn asumsi menggunakan 

biaya rata-rata untuk persediaan bahan baku, tentukan apakah varians tersebut 

meng untungkan atau tidak menguntungkan.

4.  Analisis Varians Tenaga Kerja.

  Selama bulan berjalan 1.200 unit produk C-1 diproduksi. Tenaga kerja actual 

yang dibutuhkan adalah 650 jam tenaga kerja langsung dengan total biaya 

actual sebesar Rp 6.370. Menurut kartu biaya standar untuk C-1 setengah 

jam dari waktu tenaga kerja diperlukan untuk setiap unit C-1 yang diproduksi 

dengan biaya standar sebesar Rp 10,- per jam tenaga kerja.

 Diminta: Hitung varians tariff dan efisiensi tenaga kerja dan indikasikan 

apakah varians menguntungkan atau tidak menguntungkan.

5.  Analisis Varians Overhead Pabrik: Metode Dua Varians.

  Kapasitas normal dept. Perakitan dari Howard Co. adalah 12.000 jam mesin 

per bulan. Pada kapasitas normal tariff overhead pabrik standar adalah 

sebesar Rp 12.50 per jam mesin, berdasarkan Rp 96.000,- biaya tetap yang 

di anggarkan per bulan dan tariff biaya overhead variable sebesar Rp 4.5 per 

jam mesin. Selama bulan April departemen tersebut beroperasi pada 12.500 

jam mesin, dengan overhead pabrik actual sebesar Rp 166.000,-. Jumlah jam 

mesin standar yang diperbolehkan untuk rpoduksi actual yang dicapai adalah 

11.000. 
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 Diminta: Hitung varians overhead pabrik keseluruhan yaitu varians terkendali 

dan varians volume. Indikasikan apakah varians menguntungkan atau tidak 

menguntungkan.

6.  Analisis Varians Overhead pabrik.: Metode Tiga Varians.

  Kapasitas normal Departemen Pemotongan dari D-1 Co. adalah 4.500 jam 

mesin per bulan. Pada kapasitas normal tariff overhead pabrik standar adalah 

sebesar Rp 24.8 per jam mesin. Berdasarkan Rp 85.500,- biaya tetap yang di-

anggarkan per bulan dan tariff biaya variable sebesar Rp 5.8 per jam mesin. 

Selama bulan Juli departemen tersebut beroperasi pada 4.600 jam mesin, 

dengan overhead pabrik actual sebesar Rp 121.000,-. Jumlah dari jam mesin 

standar yang diperbolehkan untuk produksi yang dicapai secara actual adalah 

4.200. 

 Diminta: Hitung varians overhead pabrik yaitu varians pengeluaran, efisiensi, 

volume, dan indikasikan apakah varians tersebut menguntungkan atau tidak 

menguntungkan.

7.  Analisis Varians Overhead pabrik: Metode Empat varians.

  Jam tenaga kerja langsung standar yang dianggarkan oleh White Co. untuk 

pro duksi bulan April adalah sebesar Rp 2.400,- dengan overhead pabrik pada 

tingkat etrsebut dianggarkan sebesar Rp 33.600,- dimana sejumlah Rp 9.600,- 

diantaranya adalah biaya varaibel sementara Rp 24.000,- adalah biaya tetap. 

Jam tenaga kerja actual untuk bulan tersebut adalah 2.240 jam tenaga kerja 

lang sung standar untuk bulan april adalah 2.340 Overhead pabrik actual 

bulan tersebut adalah Rp 31.600,- 

 Diminta:

 Hitung varians overhead pabrik keseluruhan yaitu varian pengeluaran, 

varian efisiensi varaibel, varian efisiensi tetap, varian kapasitas menganggur. 

Dan indikasikan apakah varians tersebut menguntungkan atau tidak meng-

untungkan. 
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Bab VI

VARIABEL COSTING

UNTUK PENGENDALIAN MANAJERIAL

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1.  Metode Full costing

2.  Metode Variabel costing

3.  Laporan Laba rugi- Full costing

4.  Laporan laba rugi-variabel costing

5.  Jurnal dengan metode variable costing

6.  Manfaat variable costing

7.  Kelemahan variable costing

1.  Definisi Full Costing

 Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang 

mem bebankan semua biaya produksi baik biaya variable maupun biaya tetap, 

dengan metode Full costing harga pokok produksi adalah:
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Biaya bahan baku  xxxx

Biaya tenaga kerja langsung  xxxx

Biaya overhead pabrik tetap  xxxx

Biaya overhead pabrik variable    xxxx

Harga pokok produksi  xxxx

2.  Definisi Variabel Costing

 Metode variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang 

hanya membebankan biaya-biaya produksi variable saja ke dalam harga pokok 

produk, dengan metode variable costing harga pokok produksi adalah:

Biaya bahan baku  xxxx

Biaya tenaga kerja variable  xxxx

Biaya overhead pabrik variable    xxxx

Harga pokok produk  xxxx

3.  Laporan laba rugi- Full costing

 Hasil penjualan   Rp  500.000,-

 HPP (termasuk BOP tetap)            250.000,-

 Laba bruto   Rp  250.000,-

 Biaya administrasi dan umum  Rp   50.000,-

 Biaya pemasaran           75.000,-

           125.000,-

 Laba bersih usaha   Rp 125.000,-

4.  Laporan laba rugi- Variabel costing

Contoh 1:

Hasil penjualan   Rp 500.000,-

(-)  Biaya-biaya variable:

Biaya produksi variable  Rp 150.000,-

Biaya pemasaran variable  50.000,-

Biaya administrasi dan umum variable  30.000,-

   (Rp 230.000,-)

Laba kontribusi (Contribution margin)   Rp  270.000,-

(-)  Biaya-biaya tetap:

Biaya produksi tetap  Rp 100.000,-

Biaya pemasaran tetap  25.000,-

Biaya administrasi dan umum tetap           20.000,- 

   (Rp 145.000,-)

Laba bersih usaha   Rp 125.000,-



121AKUNTANSI MANAJEMEN

Contoh 2:

Hasil penjualan   Rp 6.400.000,- 

HPP:

 Biaya produksi:

  Biaya bahan baku  Rp 1.250.000,-

  BTKL  2.500.000,-

  BOP Variabel        2.000.000,-

HP produk yang diproduksi Rp  5.750.000,-

Persediaan akhir produk jadi        1.909.000,-

HPP variable standar   Rp 3.841.000,-

Penyesuaian selisih:

  Selisih harga BB yang dipakai  Rp 105.000,-

  Selisih pemakaian BB  (200.000,-)

  Selisih tariff upah  (127.500,-)

  Selisih efisiensi upah  50.000,-

  Selisih pengeluaran BOP var.  102.000,-

  Selisih efisiensi BOP variable  40.000,-

   Rp      30.500,-

HPP variable yang sesungguhnya  Rp 3.810.500,-

Biaya pemasaran variable  250.000,-

Biaya administrasi dan umum variable           100.000,-

Total biaya variable   Rp 4.160.500,-

Laba kontribusi   Rp 2.239.500,-

Biaya tetap:

  BOP tetap  Rp 1.508.000,-

  Biaya pemasaran tetap  150.000,-

  Biaya adm dan umum tetap           200.000,-

Total biaya tetap   Rp 1.858.000,-

Laba bersih   Rp    381.500,-

5.  Manfaat metode variable costing yaitu:

a.  Untuk perencanaan laba jangka pendek

b.  Untuk pengendalian biaya

c.  Untuk pembuatan keputusan 
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6.  Kelemahan metode variable costing yaitu:

a.  Pemisahan biaya ke dalam variable dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan.

b.  Metode variable costing tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau 

PABU. Oleh karena itu untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum digu-

nakan full costing.

c.  Dalam metode variable costing naik turunnya laba dihubungkan dengan 

perubahan dalam penjualan. Ilai persediaan lebih rendah. Dan harga pokok 

persediaan yang mengakibatkan n

d.  Tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan

7.  Jurnal

a.  Jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tariff 

yang ditentukan di muka adalah:

Barang dalam proses- Biaya Overhead Pabrik  xxxx

 BOP Variabel yang dibebankan   xxxx

b.  Jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi adalah:

Biaya overhead pabrik sesungguhnya  xxxx

  Berbagai rekening yang dikredit   xxxx

c.  Jurnal untuk mencatat BOP variable dan tetap yang sesungguhnya terjadi 

adalah:

BOP variable sesungguhnya  xxxx

BOP tetap sesungguhnya  xxxx

  BOP sesungguhnya   xxxx

d.  Jurnal untuk mencatat biaya pemasaran dan administrasi yang terjadi adalah:

Biaya pemasaran  xxxx

Biaya administrasi dan umum  xxxx

  Berbagai rekening yang dikredit   xxxx

e.  Jurnal untuk mencatat biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum 

menurut perilakunya adalah:

Biaya pemasaran variable  xxxx

Biaya pemasaran tetap  xxxx

Biaya administrasi dan umum variable  xxxx

Biaya administrasdi dan umum tetap  xxxx

  Biaya pemasaran   xxxx

  Biaya administrasi dan umum   xxxx
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f.  Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku adalah:

Barang dalam proses-Biaya bahan baku  xxxx

 Persediaan bahan baku   xxxx

g.  Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah:

Barang dalam proses-Biaya tenaga kerja  xxxx

BOP sesungguhnya  xxxx

Biaya pemasaran  xxxx

Biaya administrasi dan umum  xxxx

  Gaji dan Upah  xxxx

h.  Jurnal untuk mencatat tenaga kerja dan berbagai rekening yang dikredit 

adalah:

BOP –Biaya tenaga kerja  xxxx

BOP sesungguhnya  xxxx

Biaya administrasi dan umum  xxxx

Biaya pemasaran  xxxx

  Persediaan bahan penolong   xxxx

  Persediaan bahan habis pakai kantor   xxxx

  Akumulasi depresiasi   xxxx

  Persekot asuransi   xxxx

  Kas   xxxx

i.  Jurnal untuk mencatat produk yang selesai diproduksi adalah:

Persediaan produk jadi xxxx

  Barang dalam proses- Biaya bahan baku   xxxx

  Barang dalam proses- Biaya tenaga kerja   xxxx

  Barang dalam proses-Biaya overhead pabrik   xxxx

j.  Jurnal untuk mencatat barang dalam proses adalah:

Persediaan barang dalam proses  xxxx

    Barang dalam proses- Biaya bahan baku     xxxx

    Barang dalam proses-Biaya tenaga kerja      xxxx

    Barang dalam proses- Biaya overhead pabrik   xxxx

k.  Pembebanan lebih/kurang BOP adalah:

Pembebanan kurang/lebih BOP  xxxx

    BOP sesungguhnya variable         xxxx
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Bab VII

ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA:

ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL

CAPAIANA PEMBELAJARAN

1.  Titik Impas dalam Unit

2.  Titik Impas dalam dolar Penjualan

3.  Analisis Multiproduk

4.  Penyajian secara grafis hubungan CVP

5.  Perubahan dalam Variabel CVP

6.  Analisis CVP dan Perhitungan Biaya berdasarkan Aktivitas

1.  Titik Impas dalam Unit

Titik Impas (break-event-point) adalah titik dimana total pendapatan sama 

dengan total biaya, titik dimana laba sama dengan nol. 

Dalam analisis Biaya-volume-laba melibatkan studi hubungan timbale balik 

antara factor berikut:
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a.  Harga produk

b.  Volume atau tingkat aktivitas

c. Biaya variable per satuan

d. Biaya tetap total

e.  Komposisi produk yang terjual.

Analisis CVP penting untuk keputusan pemilihan jenis produk, penentuan 

harga pokok, strategi pemasaran dan pemanfaatan fasilitas produktif. 

Penggunaan laba operasi dalam Analisis CVP

 Laba operasi = Pendapatan penjualan – Beban variable – Beban 

 Tetap atau

 Laba operasi = (Harga x Jumlah unit terjual) – (Biaya variable per unit x 

Jumlah unit terjual) – Total biaya tetap.

Contoh:

Whiter Co. memproduksi mesin pemotong rumput dengan proyeksi laporan 

laba rugi sebagai berikut:

Penjualan (1.000 unit @ $ 400) $ 400.000

(-)  Beban variable  325.000

 Margin kontribusi $ 75.000

(-)  Beban tetap  45.000

 Laba operasi $ 30.000

Harga per unit = $ 400

Biaya variable per unit= $ 325.000/1.000 = $ 325

Biaya tetap= $ 45.000 Maka pada titik impas, Laba operasi =

0 = ($400x Unit) – ($325x Unit) - $45.000

0 = (($75 x Unit)- $45.000

$75.000x Unit = $45.000

Unit = 600

Jadi pada titik impas volume penjualan = 600 unit, maka laporan laba rugi-

nya adalah sbb:



127AKUNTANSI MANAJEMEN

Penjualan (600 unit @$400) $ 240.000

(-)  Beban variable 195.000

 Margin kontribusi $ 45.,000

(-)  Beban tetap 45.000 

  Laba operasi 0 

Rumus lain untuk menghitung Unit Impas:

Impas dalam Jumlah unit =  Beban tetap/Margin kontribusi per unit atau

Impas dalam Unit =  Biaya tetap/ Harga jual per satuan- Biaya variable 

per satuan.

Margin kontribusi per unit = ($75.000/1.000) = $ 75 

Atau ($400 - $ 325)  = $75

Maka Jumlah unit  = $ 45.000/($400 - $ 325)

   = $45.000/$75

   = 600

Misalkan target laba $ 60.000 maka unit yang terjual adalah:

Laba operasi = Pendapatan penjualan – Beban variable – Beban 

 Tetap atau

 Laba operasi = (Harga x Jumlah unit terjual) – (Biaya variable per unit x Jumlah 

unit terjual) – Total biaya tetap

Maka,

$60.000  = ($400xUnit) – ($325xUnit) - $45.000

$105.000  = $75 x Unit

Unit   = 1.400 atau

Unit   = ($45.000+ $60.000)/($400-$325)

Unit   = $105.000/$75

Unit   = 1.400

Whiter CO. harus menjual 1.400 mesin pemotong rumput untuk menghasilkan 

laba $60.000, laporan laba rugi adalah sbb:
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Penjualan (1.400unit @$400)  $560.000

(-)  Beban variable       455.000

 Margin kontribusi  $ 105.000

(-)  Beban tetap         45.000

  Laba operasi  $ 60.000

(-)  Pajak 10%          6.000

 Laba bersih  $ 54.000

2.  Titik Impas dalam Dolar Penjualan

Rumus:

Impas dalam $ Penjualan =                                 Biaya tetap                          

      1 - VCper satuan/Harga jual per satuan. Atau

Impas dalam $ penjualan =       Biaya tetap    

             1 _ Biaya variable

        Hasil penjualan

Impas dalam $ penjualan =                Biaya tetap          

              Contribution margin ratio

Margin of Safety (M/S) adalah selisih antara volume penjualan yang diang-

garkan dengan volume penjualan impas.

Contoh:

Penjualan (1.000 unit @ $ 400)  $ 400.000  100%

(-)  Beban variable      325.000  81,25%

 Margin kontribusi  $ 75.000  18,75%

(-)  Beban tetap        45.000

  Laba operasi  $ 30.000

Maka Impas dalam $penjualan adalah:

Impas dalam $ penjualan =          Biaya tetap            

           Contribution margin ratio

0 =  $ 45.000

        18,75%

  =  $240.000
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Penjualan impas = $ 240.000

Jika perusahaan menginginkan laba $60.000 maka penjualan adalah:

Penjualan  = ($45.000 + $60.000) /0,1875

   = $105.000/0,1875

   = $560.000

Maka penjualan  = $560.000

3. Analisis Multiproduk

WhIter Co. memproduksi 2 macam mesin pemotong rumput yaitu manual 

dengan harga jual $ 400 dan otomatis dengan harga jual $800. Hasil penjualan manual 

1.200 mesin dan otomatis 800 mesin. Adapun laporan laba rugi adalahsbb:

Mesin manual Mesin otomatis Total

Penjualan
(-) Beban variable
 Margin kontribusi
(-) Beban tetap langsung
 Margin produk
(-) Beban tetap umum
 Laba operasi

$480.000
 390.000
$ 90.000

 30.000
$ 60.000

$640.000
 480.000

$ 160.000
 40.000

$ 120.000

$1.120.000
 870.000

$ 250.000
 70.000

$ 180.000
 26.250

$ 153.750

Unit impas mesin manual = Beban tetap/(harga-beban variable per unit)

= $30.000/($400 - $325)

= 400 unit

Unit impas mesin otomatis = Beban tetap/(harga – beban variable per unit)

= $ 40.000/($800 - $600)

= 200 unit

Bauran Penjualan dan Analisis CVP untuk menentukan paket Impas

Produk
Harga 

jual per 
unit

Biaya 
variable 
per unit

Margin 
penjualan

Bauran 
kontribusi 
per unit 
paket

Margin

Mesin manual 
Mesin otomatis
Total paket

$ 400
$ 800

$ 325
$ 600

$75
$ 200

3
2

$ 225
$ 400
$ 625
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$225 = $75x3

$400 = $200x2 

Paket Impas  =  Beban tetap/Margin kontribusi per paket

  =  $96.250/$625

  =  154 paket

Whiter harus menjual 462 mesin pemotong rumput manual (3x154) dan 

308 mesin pemotong rumput otomatis (2x154) untuk mencapai titik impas. 

Berikut laporan laba rugi solusi Impas

Mesin manual Mesin otomatis Total

Penjualan
(-) Beban variable
 Margin kontribusi
(-) Beban tetap 
 langsung
 Margin segmen
(-) Beban tetap umum 
 Laba operasi

$184.800

$ 150.150

$ 34.650

$ 30.000
$ 4.650

$ 246.400

$184.800

$ 61.600

$ 40.000
$ 21.600

$ 431.200

$ 334.950

$ 96.250

$ 70.000
$ 26.250
$ 26.250

 0

Untuk menghitung penjualan impas dari data laporan laba rugi diatas, maka

Penjualan impas adalah = Beban tetap/Rasio margin kontribusi

0  = $ 96.250/0,2232 0.2232 = $250.000/$1.120.000

  = $ 431.228

4.  Penyajian secara grafis hubungan CVP

Total beban tetap $ 100

Beban variable per unit $ 5

Harga jual per unit $ 10 Total pendapatan
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                                        Total pendapatan 

 

Pendapatan                                                              Total Beban 

                                                           

 400                                           Laba ($100)                       

                                                                  Beban variabel 

                                                                  ($200, $5 per unit) 

200                       Titik Impas (20,$200) 

 

  100   Rugi                                             Beban tetap ($100)             

 

                                                                                                                                                          

                          20                                     Unit yang terjual 

 

 

Asumsi asumsi yang mendasari analisis CVP

a.  Pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear

b.  Harga, total beban tetap dan beban variable per unit dapat diidentifikasikan 

secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan

c.  Apa yang diproduksi dapat dijual

d.  Untuk analisis multiproduk, diasumsikan bahwa bauran penjualan diketahui

e.  Harga jual dan biaya diketahui dengan pasti.

5.  Perubahan dalam Variabel CVP Analysis

Whiter Co. melakukan studi pasar tentang mesin pemotong rumput manual 

denagn 3 alternatif sbb:

a.  Alternatif 1: Jika pengeluaran iklan meningkat $8.000, penjualan akan naik 

dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit.

b.  Alternatif 2: Penurunan harga dari $400 menjadi $375 per mesin pemotong 

rumput manual akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 1.900 

unit.

c.  Alternatif 3: Menurunkan harga menjadi $375 dan meningkatkan pengeluaran 

iklan sebesar $ 8.000 akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 

2.600 unit.



132 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

Ikhtisar Pengaruh Alternatif 1

Sebelum kenaikan iklan Setelah kenaikan iklan

Unit yang terjual
Margin kontribusi per unit
Total margin kontribusi
(-) Beban tetap

  Laba

1.600
X $75

$120.000
$45.000
$75.000

1.725
X $75

$129.375
$53.000
$ 76.375

Selisih laba

Perubahan volume penjualan
Margin kontribusi per unit
Perubahan margin kontribusi
(-) Perubahan beban tetap

  Kenaikan laba

125
X $75

$9.375
$ 8.000
$ 1.375

Ikhtisar Pengaruh alternative 2

Sebelum penurunan 
harga yang diusulkan

Dengan penurunan 
harga yang diusulkan

Unit yang terjual
Margin kontribusi per unit
Total margin kontribusi
(-) Beban tetap

  Laba

1.600

X $ 75

$ 120.000
$ 45.000
$ 75.000

1.900

X $ 50

$ 95.000
$ 45.000
$ 50.000

 

Selisih laba

Perub. Margin kontribusi ($95.000-$120.000)
(-) Perub. Beban tetap
  Penurunan laba

$ (25.000)
-

$ (25.000)
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Ikhtisar pengaruh alternative 3

Sebelum perubahan harga 
yang diusulkan dan iklan

Dengan penurunan harga 
yang diusulkan dan 
peningkatan iklan

Unit yang terjual
Margin kontribusi per 
unit
Total margin kontribusi
(-) Beban tetap
 Laba

1.600

X      $ 75

$  120.000
$    45.000
$    75.000

2.600

X      $ 50

$ 130.000
$   53.000
$   77.000

Selisih laba

Perub. Margin kontribusi ($130.000-$120.000)
(-) Perub. Beban tetap ($53.000-$45.000)
 Kenaikan laba

$ 10.000

$   8.000
$   2.000

5.  Margin pengaman (Margin of Safety /MS)

Jika volume impas perusahaan adalah 200 unit, perusahaan saat ini menjual 

500 unit, maka margin pengaman adalah 300 unit (500-200).dan pendapatan saat 

ini adalah 

Jika volume impas adalah $ 200.000 dan pendapatan saat ini $ 350.000 

maka margin pengaman adalah $ 150.000.

6.  Tingkat pengungkit operasi = Margin kontribusi/Laba

Contoh:

Penjualan (1.000 unit @ $ 400) $ 400.000

(-)  Beban variable 325.000

 Margin kontribusi $ 75.000

(-)  Beban tetap 45.000

  Laba operasi $ 30.000

Maka Tingkat pengungkit operasi  = $75.000/$30.000

   = 2,5
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7.  Analisis CVP dan Perhitungan Biaya Berdarkan Aktivitas

Sebagai ilustrasi Delta American Airlines, biaya perusahaanya dapat dijelas-

kan dengan tiga variable: penggerak aktivitas tingkat unit, yaitu unit yang dijual, 

penggerak aktivitas tingkat batch yaitu jumlah pengaturan, dan penggerak aktivitas 

ting kat produk yaitu jam rekayasa.

Persamaan biaya ABC selanjutnya dapat dinyatakan sbb:

Total biaya = Biaya tetap + (Biaya variable per unitx jumlah unit) + (Biaya 

pengaturan x jumlah pengaturan) + (Biaya rekayasa x jumlah jam 

rekayasa) .

Laba operasi = Total pendapatan – (Biaya tetap + (Biaya variable per unit x jumlah 

unit) + (Biaya pengaturan x jumlah pengaturan) + (Biaya rekayasa 

x jumlah jam rekayasa)).

Unit impas = (( Biaya tetap + (Biaya pengaturan x jumlah pengaturan) + (Biaya 

rekayasa x jumlah jam rekayasa))/(Harga – Biaya variable per 

unit).

Contoh perbandingan analisis Konvensional dan ABC

Penggerak aktivitas Biaya variable per unit
Tingkat penggerak 

aktivitas

Unit yang terjual
Pengaturan
Jam rekayasa
Data lainnya:
Total biaya tetap (konven-
sional)
Total biaya tetap (ABC)
Harga jual per unit

$      10
1.000

30

-
20

1.000

$ 100.000

$   50.000
$ 20

Dengan menggunakan analisis CVP, Untuk menghasilkan laba sebelum pajak 

sebesar $ 20.000, jumlah unit yang terjual adalah:
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Jumlah unit  =  (Target laba + Biaya tetap)/(Harga – Biaya variable per unit)

   =  ($20.000 + $ 100.000)/($20 - $ 10)

   =  $ 120.000/$10

   =  12.000 unit

Dengan menggunakan persamaan ABC, jumlah unit terjual untuk 

menghasilkan laba operasi $ 20.000 adalah:

Jumlah unit = ($20.000 + $ 50.000 + ($1.000x20) + ($30x 1.000)/($20 - $ 10)

Jumlah unit terjual = 12.000 unit.

8.  Latihan Soal:

1.  Proyeksi laba dari Cutlas Co. untuk tahun yang akan datang adalah sebagai 

berikut:

   Total  Per Unit 

 Penjualan Rp  200.000,-  Rp 20,-

(-)  Beban variable  120.000,-  12,-

 Margin kontribusi  Rp 80.000,-  8,-

(-)  Beban tetap  64.000,-

 Laba operasi  Rp 16.000,-

Diminta:

1.  Hitunglah titik impas dalam unit.

2.  Berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar Rp 30.000,-

3.  Hitunglah rasio margin kontribusi. Jika tanmbahan penjualan Rp 

25,000,-

4.  Jika diinginkan laba operasi 20% dari penjualan, berapa unit yang harus 

dijual , susunlah laporan laba rugi untuk membuktikan.

5.  Untuk proyeksi tingkat penjualan diatas, hitunglah margin pengamannya.

2.  Dory Co. memproduksi kaos dengan logo berbagai macam tim olahraga. 

Setiap kaos dikenakan harga Rp 10,-. Biaya-biayanya adalah sebagai berikut:
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 Penggerak biaya  Biaya variable per unit  Tingkat penggerak biaya 

 Unit yang dijual  Rp 5,-

 Pengaturan  450   80

 Jam rekayasa  20   500

 Data lainnya:

  Total biaya tetap (konvensional)   Rp 96.000,-

  Total biaya tetap (ABC)   50.000,-

Diminta:

1. Hitunglah titik impas dalam unit dengan menggunakan analisis 

konvensional.

  Unit impas = Biayab tetap/(Harga – Biaya variable per unit)

2.  Hitunglah titik impas dalam unit dengan menggunakan analisis ABC.

  Unit impas = (Biaya tetap + (PengaturanxBiaya pengaturan) + (jam 

rekayasa x Biaya rekayasa))/(Harga – Biaya variable per unit)lam kasus 

ini?

3.  Jika Dory mampu mengurangi biaya pengaturan sebesar Rp 150,- per 

peng aturan dan jumlah jam rekayasa menjadi 425. Berapakah banyak 

unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas dalam kasus ini ?

3. Pengawas Kerik Co. mempersiapkan proyeksi laporan laba rugi sebagai 

berikut:

Penjualan (5.000 unit @ Rp 15,-)  Rp 75.000,-

(-)  Biaya variable        60.000,-

 Margin kontribusi Rp  15.000,-

(-)  Biaya tetap         10.350,-

 Laba operasi  Rp 4.650,-

Diminta:

1.  Hitunglah jumlah impas dalam unit.

2.  Buatlah laporan laba rugi untuk Kerrik pada impas.

3.  Berapa banyak unit yang harus Kerrik jual untuk mendapatkan laba 

operasi Rp 9.900,-

4.  Berapa mrgin kontribusi per unit bagi Kerrik Co? Berapakah rasio margin 

kontribusinya?

5.  Berapakah rasio variable bagi Kerrik Co?

6.  Hitung pendapatan impasnya.

7.  Berapa banyak pendapatan yang harus didapatkan oleh Kerrik untuk 

mem peroleh laba operasi Rp 9.900,-
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8.  Berapa banyak unit yang harus Kerrik jual untuk mendapatkan laba 

operasi sebesar 15% dari pendapatan ?

9.  Buatlah laporan laba rugi berdasarkan jumlah unit yang anda hitung 

dalam pertanyaan 8 untuk membuktikan jawaban anda.

4.  Informasi berikut untuk ke empat perusahaan yang tidak saling berhubungan. 

Hitunglah jumlah yang tepat untuk setiap tanda Tanya.

  A  B  C  D 

Penjualan  Rp 10.000  ?  ?  Rp 18.000

Biaya variable  8.000  Rp 2 3.400  Rp 19.500  ?

Margin kontribusi  2.000  7.800  ?  ?

Biaya tetap  ?  8.000  ?  750

Laba (rugi ) operasi  1000  ?  800  5.700

Unit yang terjual  ?  2.600  250  180

Harga/unit  5  ?  260  ?

Biaya variable/unit ?  18  ?  ?

Margin kontribusi /unit  ?  6  ?  ?

Rasio margin kontribusi  ?  ?  80%  ?

Titik impas dalam unit  ? ?  ?  ?

 

5.  Aven Co,. memiliki pendapatan Rp 1500.000,- tahun lalu dengan total biaya 

variable Rp 750.000,- dan biaya tetap Rp 650.000,-

Diminta:

1.  Berapakah rasio biaya variable bagi Aven? Berapakah rasio margin 

kontribusinya?

2.  Berapakah itik impas dalam pendapatan penjualan? 

3.  Berapakah margin pengaman bagi Aven tahun lalu?

4.  Aven sedang memepertimabngkan untuk memulai suatu iklan multimedia 

yang seharusnya meningkatkan penjualan sebeasr Rp 10.000,- Apakah 

iklan tersebut merupakan suatu ide yang bagus, jelaskan.

6.  Titik impas Sarah Co. adalah 3.000 unit. Biaya variable per unit adalah Rp 

600,- Total biaya tetap adalah Rp 240.000,- per tahun. Berapakah harga yang 

dibebankan oleh Sarah?

 Jesper Co. menghargai produknya senilai Rp 7,- total biaya tetap Rp 320.000,- 

per tahun. Dan titik impas adalah 256.000 unit. Berapakah biaya variable per 

unit?
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7.  Laporan laba rugi untuk dua perusahaan yang berbeda dalam industry yang sama 
adalah sebagai berikut:

  Perusahaan A  Perusahaan B 
 Penjualan  Rp 1000.000,-  Rp 1.000.000,-

(-)  Biaya variable  800.000,-  400.000,-

 Margin kontribusi  Rp 200.000,-  Rp 600.000,-

(-)  Biaya tetap  100.000,-  500.000,-

 Laba operasi  100.000,-  100.000,-

Diminta:

1.  Hitunglah tingkat pengungkit operasi untuk tiap perusahaan.

2.  Hitunglah titik impas tiap perusahaan. Jelaskanlah mengapa titik impas 

bagi perusahaan B lebih tinggi ?

3.  Anggaplah bahwa kedua perusahaan mengalami peningkatan 50% da-

lam perolehan pendapatan , hitunglah % perubahan laba untuk tiap per-

usahaan. Jelaskan mengapa % peningkatan laba perusahaan B jauh lebih 

besar daripada perusahaan A 
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Bab VIII

BIAYA DIFERENSIAL 

DAN BIAYA RELEVAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1.  Keputusan membuat atau membeli

2.  Keputusan meneruskan atau menghentikan

3.  Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus

4.  Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut

5.  Penetapan harga

Definisi biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada masing-

masing alternative pengambilan keputusan. 

Ada beberapa contoh alternative pengambilan keputusan yaitu:

1.  Keputusan Membuat atau Membeli

 Contoh PT X dengan produksi 10.000 komponen, biaya penyerapan penuh 

(full absorption cost) sbb:
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Total Biaya Biaya per unit
Sewa peralatan
Penyusutan peralatan
Bahan baku langsung
Tenaga kerja langsung
Overhead variable
Overhead tetap umum
 Total

$  12.000
 2.000

 10.000
 20.000

 8.000
     30.000
 $ 82.000

$ 1,20
 0,20
 1,00
 2,00
 0,80

    3,00
$ 8,20

Daftar total biaya relevan untuk masing-masing alternative adalah sbb:

Alternatif
Membuat Membeli

Perbedaan biaya untuk 
membuat

Sewa peralatan
Bahan baku langsung
TKL
Overhead variable
Biaya pembelian
TK paruh waktu
Total biaya relevan

 $ 12.000  -
 $   5.000  -

 $ 20.000  -
 $   8.000  -

 -  $ 47.500
 -  $   8.500

 $ 45.000  $ 56.000

$ 12.000
$   5.000

$ 20.000
$   8.000

($47.500)
    ($8.500)
$(11.000)

Analisis menunjukkan bahwa membuat sendiri adalah $ 11.000 lebih murah 

daripada membeli. 

Biaya relevan per unit untuk membuat sendiri adalah $45.000/10.000 = $ 

4,50, sedangkan untuk membeli adalah $ 56.000/10.000 = $ 5,60.

2.  Keputusan meneruskan atau menghentikan produk.

Misalkan suatu perusahaan memproduksi 3 macam produk yaitu produk 

A,B,C. Adapun laporan keuangan perusahaan menunjukkan produk C mengalami 

kerugian sbb:

Produk A Produk B Produk C Total

Penjualan
VC
FC
TC
L/R

$ 500.000
$ 295.000
$ 165.000
$ 460.000
$   40.000

$ 400.000
$ 280.000
$   90.000
$ 370.000
$   30.000

$ 100.000
$   75.000
$ 45.000*
$ 120.000
($ 20.000)

$ 1.000.000
$    650.000
$    300.000
$    950.000
$      50.000

* Termasuk biaya khsusu untuk C $ 10.000 yang sifatnya fixed.
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Karena produk C menyebabkan kerugian, maka sepintas lebih menguntungkan 

menghentikan produk C, Betulkah ini? jika menghentikan produk C maka laporan 

keuangannya adalah sbb:

Produk A Produk B Produk C Total

Penjualan
VC
FC
TC
Laba

$ 500.000
$ 295.000
$ 165.000
$ 460.000
$   40.000

$ 400.000
$ 280.000
$   90.000
$ 370.000
$   30.000

 -
 -

 $ 35.000
 $ 35.000

   ($ 35.000) -

$ 900.000
$ 575.000
$ 290.000
$ 865.000
$   35.000

Ternyata kalau kita menghentikan produk C laba malah menurun $ 15.000 

menjadi $ 35.000.

Persoalannya akan menjadi lain, jika kapasitas yang dahulunya dipakai untuk 

C, setelah produksi C dihentikan bisa dipakai untuk produksi A. Jadi sebagai 

gantinya penjualan $ 100.000 untuk produk C akan dijual $ 100.000 untuk produk 

A. Maka analisis differential cost memberikan angka sbb:

Mempertahankan 
C

Menghentikan C dan menambah A
Menghentikan    C  Menambah A  Total

Penjualan
VC
FC

TC
Laba

$1.000.000
$650.000
$290.000
$940.000
$60.000

 100.000  + 100.000  !.000.000- 

 75.000  + 59.000*  634.000- 

  -  290.000- 

 75.000  +   59.000  924.000- 

 25.000  +   41.000  76.000- 

* Biaya variable untuk A bertambah = 100.000/500.000 x 295.000 = $ 59.000.

Dalam hal ini keuntungan akan naik $ 76.000.

3.  Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus

Contoh Perusahaan Es Krim beroperasi pada kapasitas produksi 80%. Per-

usahaan memiliki kapasitas 20.000.000 unit ukuran setengah gallon. Total biaya 

ber kaitan dengan pembuatan dan penjualan 16.000.000 unit adalah sbb:
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Total Biaya per unit

VC:
Bahan bahan susu
Gula
Penyedap
TKL
Pengemasan
Komisi
Distribusi
Lain-lain
 Total VC 
FC:
Gaji 
Penyusutan 
Utilitas 
Pajak 
Lain-lain
 Total FC
 TC
Harga jual grosir

$11.200
 1.600
 2.400
 4.000
 3.200

 320
 480
 800

$24.000

$960
 320 

 80
 32 

 160
$1.552

$ 25.552
$ 32.000

$0,70 
 0,10
 0,15
 0,25
 0,20
 0,02
 0,03
 0,05

$1,50

$0,060
 0,020
 0,005 
 0,002
 0,010

$ 0,097
$ 1.597

$ 2,00

Sebuah perusahaan distributor es krim yang biasanya tidak dilayani perusa -

haan, ingin membeli 2.000.000 unit dengan harga $ 1,55 per unit. Apakah anda 

akan menerima atau menolak pesanan tersebut?

Jika pesanan diterima, analisis biaya relevan adalah sbb:

Menerima Menolak
Perbedaan ke-
untungan jika 

menerima

Pendapatan
Bahan-bahan susu
Gula
Penyedap
TKL
Pengemasan
Lain-lain
 Laba

$ 3.100.000
(1.400.000)

(200.000)
(300.000)
(500.000)
(400.000)
(100.000)
$ 200.000

-
-
-
-
-
-
-
-

$3.100.000
(1.400.000)

(200.000)
(300.000)
(500.000)
(400.000)
(100.000)
$200.000

Jadi menerima pesanan khusus akan menaikkan laba sebesar $ 200.000.
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4.  Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut

Misalkan perusahaan Apel menghasilkan produksi apel yang dijual dengan 

harga $ 150, sedangkan kalau apel tersebut diproses lebih lanjut menjadi makanan 

olahan apel laku dijual $ 450 dengan biaya pemrosesan sebesar $ 120, maka analisis 

biaya relevannya adalah sbb:

Memproses lebih 
lanjut

Menjual
Perbedaan jumlah 
jika memproses 

lebih lanjut

Pendapatan
Biaya pemrosesan
 Laba

$450
$120
$330

$150
-
-

$300
$120
$180

5.  Penetapan harga

Penetapan harga berdasarkan biaya adalah menghitung biaya produk dan 

menambahkan laba yang diinginkan atau markup dari harga pokok penjualan. 

Asalkan laba yang diinginkan masih dapat menutup biaya adminstrasi dan umum 

serta biaya penjualan.ihan Soal:

6. Latihan Soal:

1.  Blackfood Co. memproduksi tiga produk: A,B dan C. Laporan laba rugi 

segmen dalam ribuan adalah sebagai berikut:

  A  B  C  Total

Pendapatan Penjualan  Rp 800  Rp 1.950  Rp 200  Rp 2.950 

Dikurangi: Beban variable       350  1.000  140  1.490

Margin kontribusi  450  950  60  1.460

Dikurangi: Beban tetap langsung  150  300  70  520

Margin segmen  Rp 300  Rp 650  Rp (10)  Rp 940

Dikurangi:Beban tetap umum           340

Laba operasi     Rp 600

 Beban tetap langsung termasuk penyusutan perlengkapan yang dipakai untuk 

lini produk Asebesar Rp 20.000,- B sebesar Rp 120.000,- C sebesar Rp 25.000,- 

Tidak satupun perlengkapan yang dapat dijual.

 Diminta:
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1.  Pengaruh apakah yang terjadi pada laba dari diberhentikannya Produk C?

2.  Sekarang anggaplah 10% pelanggan produk B memilih untuk membeli 

dari Blackfood karena menawarkan rentang produk yang lengkap, 

termasuk pro duk C. Jika C tidak lagi etresedia dari Blackfood para 

pelanggan akan pergio ke tempat lain untuk memilih B. Sekarang apakah 

pengaruh pada laba jika pro duk C dihentikan?

2.  Alburty Co. telah didatangi seorang pelanggan baru dengan suatu tawaran 

untuk membeli 3.800 unit produk seharga Rp 7.50 masing-masingnya. 

Alburty secara normal memrpoduksi 12.000 unit namun hanya berencana 

memproduksi dan menjual 8.000 unit di tahun mendatang. Harga penjualan 

normal Rp 12 per unit. Informasi biaya per unit adalah:

Bahan baku langsung  Rp 2.00

Tenaga kerja langsung  3.10

Overhead variable  1.80

Overhead tetap          2.00

Total   Rp 8.90

1.  Jika Alburty menerima pesanan ini, tidak adaerapa banyakkah laba akan 

me ningkat atau menurun jika pesanan ini diterima?

2.  Jika gudang beroperasi dengan kapasitas penuh memerlukan tambahan 

biaya Rp 1.000,- untuk setiap 5.000 unit yang dipak dan dikapalkan. 

Haruskah ia mene rima pesanan khusus ini? Berapakah peningkatan atau 

penurunan laba jika perusahaan menerima pesanan ini?

3.  Serwood Co. saat ini memproduksi suku cadang A sebanyak 40.000 unit 

setiap tahun. Suku cadang digunakan dalam produksi beberapa produk 

yang dibuat oelh Serwood. Biaya per unit untuk A adalah:

 Bahan baku langsung  Rp 9.00

 Tenaga kerja langsung  3.00

 Overhead variable  2.50

 Overhead tetap           4.00

 Total  Rp 18.50 

 Dari total overhead yang dibebankan pada A Rp 88.000,- adalah overhead 

tetap langsung (sewa mesin rpoduksi dan gaji supervisor lini produksi yang 

tidak akan dibutuhkan jika lini rpoduk dihentikan). Sisa overhead tetap adalah 

overhead tetap umum. Seoranfg pemasok luar telah menawarkan untuk men-

jual suku cadang pada Serwood seharga Rp 16,-b Tidak terdapat kegunaan 
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alternative untuk fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku 

cadang tersebut. 

Diminta:

1.  Haruskah Serwood Co untuk membuat atau membeli suku cadang A?

2.  Berapakah jumlah tertinnggi yang seharusnya dibayar untuk Serwood 

pada pemasok luar?

3.  Jika Serwood membeli suku cadang berapa banyakkah pendapatan 

meningkat atau menurun?
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Bab IX

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 

BIAYA KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS: 

PENGUKURAN, PELAPORAN 

DAN PENGENDALIAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1.  Pengukuran Biaya Kualitas

2.  Pelaporan Informasi Biaya Kualitas

3.  Penggunaan Informasi Biaya Kualitas

4.  Produktivitas:  Pengukuran dan Pengendalian

1. Pengukuran Biaya Kualitas

Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas, melalui dua cara:

a.  Dengan meningkatkan permintaan pelanggan.

b.  Dengan mengurangi biaya
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Definisi kualitas adalah derajad atau tingkat kesempurnaan, produk atau jasa 

yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, dengan 

delapan dimensi berikut:

1.  Kinerja

2.  Estetika berhubungan dengan penampilan wujud produk

3.  Kemudahan perawatan dan perbaikan

4.  Fitur adalah karakteristik produk yang berbeda dari produk-produk sejenis 

yang fungsinya sama

5.  Keandalan adalah probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi

6.  Tahan lama

7.  Kualitas kesesuaian

8.  Kecocokan penggunaan

Definisi biaya kualitas adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 

kegiat an-kegiatan sampai dengan biaya yang mungkin timbul karena produk yang 

buruk kualitasnya. 

Ada 4 kategori biaya kualitas yaitu:

a.  Biaya pencegahan terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk 

atau jasa yang dihasilkan.

 Contoh: biaya rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, perencanaan 

kuali tas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, audit kualitas, 

siklus kualitas, uji lapangan dan peninjauan design.

b.  Biaya penilaian terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai 

dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contoh: biaya pemeriksaan 

dan pengujian bahan baku, pemeriksaan kemasan, pengawasan kegiatan 

penilaian, penerimaan produk, penerimaan proses, peralatan pengukuran

  (pemeriksaan dan pengujian), pengesahan dari pihak luar. 

c.  Biaya kegagalan internal terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Contoh: sisa bahan, 

pengerjaan ulang, penghentian mesin (karena danya produk buruk yang di-

hasilkan oleh mesin), pemeriksaan ulang, pengujian ulang, perubahan design. 

Biaya-biaya diatas tidak terjadi jika tidak terdapat produk cacat.

d.  Biaya kegagalan eksternal terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan 

gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan 

setelah produk disampaikan ke pelanggan. 
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 Contoh: biaya penarikan produk dari pasaran, biaya kehilangan penjualan 

karena kinerja produk yang buruk serta retur dan potongan penjualan karena 

kuali tas yang buruk, biaya garansi, perbaikan, tanggungjawab hokum yang tim-

bul, ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pangsa pasar, biaya untuk mengatasi 

keluhan pelanggan. 

Mengukur biaya kualitas

Biaya kualitas dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati dan 

tersembunyi. Biaya yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat 

diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya kualitas yang tersembunyi ada-

lah biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk. 

Misal nya biaya kehilangan penjualan, biaya ketidakpuasan pelanggan, biaya 

kehilangan pangsa pasar. 

2.  Pelaporan Informasi Biaya Kualitas

Jensen Product

Laporan Biaya Kualitas

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Maret 20014

Biaya pencegahan   % dari penjualan

 Pelatihan kualitas  $35.000

 Rekayasa keandalan 80.000 $ 115.000  4,11%

Biaya Penilaian

 Pemeriksaan bahan baku  $20.000    

 Penerimaan produk             10.000

 Penerimaan proses              38.000 $ 68.000 2,43%

Biaya kegagalan internal

 Sisa bahan                         50.000     

 Pengerjaan ulang        35.000  $ 85.000 3,04%

Biaya kegagalan eksternal  

 Keluhan pelanggan             25.000    

 Garansi                                25.000

 Perbaikan                            15.000 $ 65.000    2,32%

Total biaya kualitas  $333.000 11,90%
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Strategi untuk menekan biaya kualitas adalah :

1.  Lakukan serangan langsung terhadap biaya kegagalan untuk memaksanya 

menuju titik nol.

2.  Lakukan investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk menghasilkan 

perbaikan.

3.  Kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai.

4.  Lakukan evaluasi secara berkelanjutan dan arahkan kembali upaya pencegahan 

untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. 

Strategi ini didasarkan pada premis bahwa:

a.  Dalam setiap kegagalan selalu ada akar penyebabnya.

b. Penyebab dapat dicegah

c.  Pencegahan selalu lebih murah.

Manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal

Manajemen berbasis kegiatan (activity-based management-ABM) mengklasi-

fikasi kan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah serta 

hanya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Prin-

sip ini dapat diaplikasikan pada biaya kualitas. Kegiatan-kegiatan kegagalan dan 

penilaian serta biaya-biaya yang terkait tidak menghasilkan nilai tambah harus 

dihilangkan. Kegiatan pencegahan yang dilakukan secara efisien dapat diklasifikasi-

kan sebagai kegiatan bernilai tambah dan perlu dipertahankan. 

3.  Penggunaan Informasi Biaya Kualitas

Tujuan utama dari pelaporan biaya kualitas adalah untuk memperbaiki dan 

mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan mana-

jerial.  

4.  Produktivitas: Pengukuran dan Pengendalian

     Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien, dan 

secara spesifik mengacu pada hubungan antara output  dan input yang digunakan 

untuk memproduksi output. 
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Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan pro-

duk tivitas. Tujuan pengukuran untuk menilai apakah efisiensi produktif telah me-

ningkat atau menurun.  

Rasio produktivitas = Output/Input

Kualitas dan produktivitas

Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya.  

Contoh jika pengerjaan ulang berkurang karena menurunnya unit  maka lebih sedi-

kit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama.  

Penu runan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sementara pengurangan jumlah 

input yang digunakan akan meningkatkan produktivitas. 

5.  Latihan Soal:

1.   Selama tahun 2014 dan 2015 Norton Co. mencatat penjualan Rp 18.000.000,- 

(untuk masing-masing tahun).  Norton membuat daftar biaya-biaya kualitas 

beri kut ini untuk dua tahun terakhir.  Anggaplah bahwa semua perubahan 

da lam biaya kualitas disebabkan oleh program peningkatan kualitas.

  2014  2015

Uji  coba lapangan Rp 450.000,- Rp 900.000,-

Penarikan produk 600.000,- 300.000,-

Pemeriksaan ulang 300.000,-  150.000,-

Pemeriksaan pengepakan 180.000,- 120.000,-

Pelatihan kualitas 120.000,- 300.000,-

Penilaian proses - 150.000,-

Pengujian ulang  435.000,- 105.000,-

Penjualan yang hilang (diperkirakan)  900.000,-  600.000,-

Pemeriksaan produk 150.000,-  90.000,-

Penyelesaian keluhan 465.000,-  285.000,-

Total  Rp  3.600.000,-  Rp 3.000.000,-

Diminta:

1.  Siapkan laporan biaya kualitas untuk masing-masing tahun.

2.  Pihak manajemen Norton yakin bahwa biaya kualitas dapat diturunkan 

menjadi 2,5 % dari penjualan. Dengan menganggap penjualan tetap berada 

pada tingkat Rp 18.000.000,- hitunglah potensi kenaikan laba. 
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2.   Pada akhir tahun 2015 Carbon Co. memulai memfokuskan pada biaya-biaya 

kualitas. Sebagai langkah awal perusahaan mengidientifikasi biaya-biaya 

berikut pada catatan akuntansi mereka yang berkaitan dengan biaya kualitas:

                                                                                                                                    

  2015

 Penjualan (50.000 unit @ Rp 120,-)  Rp 6.000.000,-

 Sisa bahan baku 180.000,-

 Pengerjaan ulang 240.000,-

 Program pelatihan 72.000,-

 Keluhan pelanggan 120.000,-

 Garansi    240.000,-

 Tenaga kerja penguji  180.000,-

 Tenaga kerja pemeriksa   150.000,-

 Evaluasi pemasok 18.000,-

Diminta:

1. Susunlah laporan biaya kualitas menurut kategori biaya kualitas.

3.   Marlin Co. menghasilkan penjualan Rp 96.000.000,- pada tahun 2010.  

Tahun 2015 penjualan meningkat menjadi Rp 120.000.000,- SEbuah program 

pening katan kualitas diimplementasikan pada tahun 2010.  Sasaran utama 

pro gram ini adalah perbaikan kualitas kesesuaian secara emnyeluruh.  Biaya 

kualitas tahun 2010 dan 2015 adalah sebagai berikut, anggaplah biaya kualitas 

menyebabkan peningkatan kualitas.

  2010  2015

 Biaya kegagalan internal Rp 7.200.000,-     Rp 360.000,-

 Biaya kegagalan eksternal 9.600.000,-           240.000,-

 Biaya penilaian 4.320.000,-           900.000,-

 Biaya pencegahan          2.880.000,-        1.500.000,-

 Total biaya kualitas Rp 24.000.000,-     Rp 3.000.000,-

 Diminta:

 1.  Hitung rasio biaya kualitas / penjualan untuk masing-masing tahun.
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Bab X

MANAJEMEN BIAYA LINGKUNGAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1.  Mengukur Biaya Lingkungan

2.  Membebankan Biaya Lingkungan

3.  Penilaian Biaya Siklus Hidup

4.  Akuntansi Pertanggungjawaban Lingkungan Berbasis Strategi

1.  Mengukur Biaya Lingkungan
 

 

                                                                            

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Permintaan Pelanggan akan 

Produk yang lebih Bersih 

Pengurangan Biaya dan 
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Inovasi dan Peluang Baru 
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Perusahaan menjadi Lebih Baik 
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Produktivitas yang Lebih 
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Rendah dan Asuransi yang 

lebih Rendah 

Gambar: Penyebab-penyebab dan Insentif-insentif untuk Ekoefisiensi
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Ekoefisiensi pada intinya bahwa organisasi dapat memproduksi barang 

dan jasa yang lebih bermanfaat sambil secara simultan mengurangi dampak ling-

kungan yang negative, konsumsi sumber daya, dan biaya. Ekoefisiensi mengan-

dung tiga hal penting yaitu: 1) perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi, 2) per-

baikan kinerja lingkungan, 3) pelengkap yang mendukung pengembangan yang 

ber kesinambungan. 

2.  Pengertian Biaya Kualitas Lingkungan 

Adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang 

buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. 

Maka biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan 

pen cegahan degradasi lingkungan. 

Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu:

1.  Biaya pencehagan lingkungan (environmental prevention cost) adalah biaya-

biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah 

dan atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh 

evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengen-

dalikan polusi, desain proses dan rpoduk untuk mengurangi atau menghapus 

limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko 

lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan sistem mana-

jemen lingkungan, daur ulang produk, pemerolehan sertifikat ISO 14001.

2. Biaya deteksi (detection cost) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dila-

kukan untuk menentukan apakah produk, proses dan aktivitas lainnya di per-

usahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar 

lingkungan dan rposedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan dalam 

tiga cara: a) peraturan pemerintah, b) standar sukarela (ISO 14001) yang 

dikembangkan oleh International standar organization, c) kebijakan ling-

kungan yang dikembangkan oleh manajemen. Contoh aktivitas deteksi adalah 

audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah ling-

kungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian 

pen cemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, pengukuran tingkat 

pencemaran. 

3.  Biaya Kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure cost) 

adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah 

dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contoh pengoperasian 
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peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan 

pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas 

untuk memproduksi limbah, daur ulang sisa bahan. 

4.  Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure cost) 

adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah 

atau sampah ke dalam lingkungan. 

Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah biaya yang dialami dan di-

bayar oleh perusahaan. Contoh pembersihan danau yang tercemar, pembersihan 

minyak yang tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, penggunaan bahan baku 

dan energy secara tidak efisien, penyelesaian klaim kecelakaan pribadi dan praktek 

kerja yang tidak ramah lingkungan, penyelesaian klaim kerusakan property, pem-

beharuan tanah ke keadaan laminya, hilangnya penjualan karena reputasi ling-

kungan yang buruk. Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan atau biaya 

social disebabkan oleh perusahaan tetapi dan dialami dan dibayar oleh pihak-pihak 

di luar perusahaan. Biaya social dapat diklasifikasikan menjadi: a) biaya yang ber-

asal dari degradasi lingkungan, b) biaya yang berhubungan dengan dampak buruk 

terhadap property atau kesejahteraan masyarakat. Contoh perawatan medis ka-

rena karena udara yang terpolusi (kesejahteraan individu), hilangnya kegunaan 

danau sebagai tempat rekreasi karena pencemaran (degradasi), hilangnya lapangan 

peker jaan karena pencemaran (kesejahteraan individu), rusaknya ekosistem karena 

pembuangan sampah padat (degradasi). 

3.  Klasifikasi Biaya Lingkungan Menurut Aktivitas

AKTIVITAS PENCEGAHAN

Mengevaluasi dan memilih pemasok

Mengevaluasi dan memilih alat untuk mengendalikan polusi

Mendesain proses

Mendesain produk

Melaksanakan studi lingkungan

Mengaudit risiko lingkungan

Mengembangkan sistem manajemen lingkungan

Mendaur ulang produk

Memperoleh Sertifikasi ISO 14001
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AKTIVITAS DETEKSI

Mengaudit aktifitas lingkungan

Memeriksa produk dan proses

Mengembangkan ukuran kinerja lingkungan

Menguji pencemaran

Memverifikasi kionerja lingkungan dan pemasok

Mengukur tingkat pencemaran

AKTIVITAS KEGAGALN INTERNAL

Mengoperasikan peralatan pengendali polusi

Mengolah dan membuang sampah beracun

Memelihara peralatan polusi

Mendapatkan lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah

Mendaur ulang sisa bahan

AKTIVITAS KEGAGALAN EKSTERNAL

Membersihkan danau yang tercemar

Membersihkan minyak yang tumpah

Yelesaikan klaim kecelakaan pribadi

Membersihkan tanah yang tercemar

Menyelesaikan klaim kecelakaan pribadi (yang berhubungan dengan lingkungan)

Merestorasi tanah ke keadaan alaminya

Hilangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk

Menggunakan bahan baku dan listrik secara tidak efisien

Menerima perawatan medis karena polusi udara

Hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran

Hilangnya manfaat danau sebagai tempat rekreasi

Rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat
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4.  Laporan Biaya Lingkungan

Numade Corporation

Laporan Biaya Lingkungan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

   Biaya lingkungan  % dari biaya operasional

Biaya pencegahan: 

  Pelatihan pegawai  $    60.000

  Desain produk  180.000

  Pemilihan peralatan  40.000  $   280.000  1,4%

Biaya Deteksi:

  Pemeriksaan proses  $  240.000

  Pengembangan ukuran  80.000  $   320.000  1,6%

Biaya kegagalan internal:

  Pengoperasian peralatan polusi  $  400.000

  Pemeliharaan peralatan polusi  200.000  $   600.000  3,00%

Biaya kegagalan eksternal:

  Pembersihan danau  $  900.000

  Restorasi tanah  500.000

  Penyelesaian klaim kerusakan 

 property        400.000      1.800.000     9,00%

     $ 3.000.000  15,00%

Numade Corporation

Laporan Keuangan Lingkungan

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014

Keuntungan lingkungan:

  Pengurangan biaya pencemaran  $300.000

  Pengurangan biaya, pembuangan limbah yang betrbahaya  400.000

  Pemasukan daur ulang  200.000

  Penghematan biaya konservasi energy  100.000

  Pengurangan biaya pengemasan  150.000

   Total keuntungan lingkungan  $ 1.150.000

Biaya lingkungan:

  Biaya pencegahan  $280.000

  Biaya deteksi  320.000 

  Biaya kegagalan internal  600.000

  Biaya kegagalan eksternal  1.800.000

  Total biaya lingkungan  $ 3000.000
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5. Membebankan Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan pascapembelian seringkali ditanggung oleh masyarakat, 

dan bukan oleh perusahaan, sehingga merupakan biaya social.

Biaya produk Lingkungan

Penghitungan biaya lingkungan penuh adalah pembebanan semua biaya 

lingkungan baik yang bersifat privat maupun social ke produk. 

Penghitungan Biaya Lingkungan ABC

Aktivitas Pembersih A Pembersih B

Mengevaluasi dan memilih pemasuk  $ 0,20 $ 0,05 

Mendesain proses (untuk mengurangi polusi  0,10  0,10

Memeriksa proses (untuk masalah polusi)  0,25  0,15

Menangkap dan menghilangkan racun  0,05  1,00

Memelihara peralatan lingkungan  0,00  0,50

Membuang limbah beracun  0,10  1,75

Menggunakan bahan baku secara berlebihan  0,08  0,25

Biaya lingkungan per unit  $ 0,78  $3,80

Biaya manufaktur lainnya  9,02  16,20

Biaya unit  $ 9,80  $ 20,00

Unit yang diproduksi  100.000  100.000

6.  Tahapan Siklus Hidup Produk

EPA mendefinisikan 4 tahap dalam siklus hidup produk yaitu: 

Ekstrasi sumberdaya, pembuatan produk, penggunaan produk, daur ulang 

dan pembuangan. 

Tahapan siklus hidup produk adalah sbb:
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                                                                               Dikendalikan oleh pemasok 

             

 

                                               

 

 

                                                                                                           Dikendalikan oleh 

                                                                                                                  produktif 

 

 

                                     

                                                                           

 

 

 

 

Bahan baku 

Produksi 

Pengemasan  

 

Daur ulang 

Penggunaan 

dan 

pemeliharaan 

produk  

Pembuangan  

Tahapan penilaian siklus hidup ada 3 tahapan formal:

1) analisis persediaan, 2) analisis dampak, 3) analisis perbaikan. 

7.  Akuntansi Pertanggungjawaban Lingkungan berbasis strategi.

  Perspektif Lingkungan

Ada 5 tujuan inti dari perspektif lingkungan:

1.  Meminimalkan penggunaan bahan baku atau bahan yang masih asli.

2.  Meminimalkan penggunaan bahan berbahaya

3.  meminimalkan kebutuhan energy untuk produksi dan penggunaan produk

4.  meminimalkan pelepasan residu padat, cair dan gas.

5.  memaksimalkan peluang untuk daur ulang.
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Latihan Soal:

1.  Berikut biaya lingkungan dari Kleaner Co. untuk tahun 2014 dan 2015.

   2014  2015

Penjualan  Rp 20.000.000,-  Rp 20.000.000,-

Mengevaluasi dan memilih pemasok  0  600.000,-

Mengolah dan membuang bahan peracun  1.200.000,-  800.000,-

Proses pemeriksaan  200.000,-  300.000,-

Restorasi tanah (kontribusi dana tahunan)  1.600.000,-  1.200.000,-

Memelihara peralatan polusi  400.000,-  300.000,-

Menguji pencemaran lingkungan  150.000,-  100.000,-

Diminta:

1.  Klasifiaksikan biaya-biaya tersebut sebagai biaya pencegahan, deteksi, 

kegagalan internal dan kegagalan eksternal.

2.  Buatlah laporan biaya lingkungan untuk tahun terakhir, nyatakan biaya-

biaya sebagai % penjualan (bukan biaya operasional).

2. Pada akhir tahun 2015 Maleat Co. mengimplementasikan suatu program 

manajemen kualitas lingkungan. Berikut Biaya yang berhubungan denagn 

lingkungan :

  2015

Penggunaan bahan yang tidak efisien  Rp 1.200.000,-

Pengolahan dan pembuangan limbah beracun  4.800.000,-

Pembersihan tanah yang tercemar zat kimia  1.800.000,-

Pengujian pencemaran  600.000,-

Pengoperasian peralatan pengendali polusi  840.000,-

Pemeliharaan peralatan pengendali polusi  360.000,-

Pelaksanaan studi lingkungan  20.000,-

Verifikasi kinerja lingkungan pemasok  60.000,-

Pelatihan (yang berhubungan dengan lingkungan)  75.000,-

Diminta:

1.  Buatlah laporan biaya lingkungan berdasarkan kategori. Anggaplah total 

biaya operasional adalah Rp 60.000.000,-

2.  Hitunglah % distribusi relative untuk setiap kategori biaya lingkungan .
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Bab XI

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN 

BERDASARKAN STRATEGI 

DAN AKTIVITAS

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1.  Membandingkan dan membedakan sistem akuntansi pertanggungjawaban 

berdasarkan fungsional, aktivitas dan strategi.

2.  Menjelaskan analisis nilai proses.

3.  Mendiskripsikan pengukuran kinerja aktivitas.

4.  Membahas ciri-ciri dasar Balance Scorecard.

Model akuntansi pertanggungjawaban didefinisikan dengan 4 elemen inti: 1) 

menugaskan tanggungjawab, 2) membuat ukuran kinerja atau criteria, 3) mengeva-

luasi kinerja, 4) memberikan penghargaan.
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1.  Akuntansi Pertanggungjawaban Berdasarkan Fungsi dan Berdasarkan 

Aktivitas.

Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi menugaskan tang-

gung jawab pada unit organisasional dan menyatakan ukuran kinerja berdasarkan 

factor keuangan. Hal ini menekankan pada perspektif keuangan. 

Sistem ini dikembangkan pada kebanyakan perusahaan yang beroperasi pada 

lingkungan yang stabil. 

Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitasdikembangkan bagi 

para perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang terus menerus menuntut 

per baikan. Sistem ini menempatkan tanggungjawab pada proses dan menggunakan 

kinerja keuangan dan nonkeuangan. Pendekatan ini menekankan pada perspektif 

ke uangan dan proses. 

Tampilan 11.1 Elemen Sistem Pertanggungjawaban Berdasarkan fungsi
 

Individu yang                                                                          Unit           Organisasional 

Bertanggungjawab 

 

Efisiensi Operasional                                                                                Hasil keuangan 

 

 

Anggaran unit                                                                                      Penghitungan biaya std 

 

 

Std static                                                                                                    Std yg dpt dicapai 

                                                                                                                   Saat ini 

 

Efisiensi keuangan                                                             Biaya        yg dpt dikendalikan 

 

 

Aktual vs  std                                                                                       Finansial measures 

 

 

 

Promosi                                                                                                   Bonus 

 

Pembagian laba                                                                Kenaikan gaji 

 

                

   Tanggungjawab  diidentifikasikan 

                                                                     

          Ukuran Kinerja Ditetapkan 

 

                     Kinerja Diukur 

        Individu diberi Penghargaan         

       Berdasarkan Kinerja Keuangan  
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Tampilan 11.2. Elemen Sistem Pertanggungjawaban Berdasarkan Aktivitas
  

     Tim                                                                                                        Proses 

 

 

Rantai Nilai                                                                                                Keuangan 

 

Optimal                                                                                                      Dinamik 

 

 

Orientasi Proses                                                                                         Nilai Tambah 

 

                                                               

Pengurangan Waktu                                                                                   Perbaikan Kualitas 

 

 

Pengurangan Biaya                                                                                    Ukuran Trend 

 

Promosi                                                                                                     Bonus 

 

Upah Premi                                                                                               Kenaikan Gaji 

 

 

 

Tanggungjawab didefinisikan 

 

 Ukuran Kinerja Ditetapkan 

 

           Kinerja Diukur 

Individu Diberi 

Penghargaan Berdasarkan 

Kinerja Multi Dimensi 

Ada 3 metode untuk mengubah cara sesuatu dilakukan yaitu: perbaikan 

proses misalnya dalam perusahaan sepatu memperbaiki pemotongan, jahitan, bagi-

an belakang; inovasi proses misalnya perusahaan suku cadang menurunkan waktu 

pengembangan prototype suku cadang; dan pembuatan proses misalnya memahami 

segmen pelanggan, mengembangkan produk baru, penjualan silang lini produk.
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Tampilan 11.4. Model ManaJemen Berdasarkan Aktivitas Dua Dinmensi

Keuangan                                                                                               Pelanggan 

 

Proses                                                                                                     Infrastruktur 

 

 

Mengkomunikasikan                                                                              Ukuran seimbang 
Strategi 
 
Pensejajaran Tujuan                                                                            Hubungan dg strategi 
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Promosi                                                                                                 Bonus 

 

Upah Premi                                                                                           Kenaikan gaji 

 

Tanggungjawab      

Didefinisikan 

 

Ukuran Kinerja Ditetapkan 

 

            KInerja Diukur 

Individu Diberi 

Penghargaan Berdasarkan 

Kinerja Multi Dimensi 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                       

    Apa                       

   Mengapa ?                                                                                             Seberapa baik ? 

 

 

 

 

 

               Dimensi Biaya     

 

        Sumber Daya 

 

             Aktivitas 

 

Produk dan Pelanggan 

Analisis 

Penggerak 

Analisis 

Kinerja 

Tampilan 11.3. Elemen Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Berdasarkan Strategi
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2.  Analisis Nilai Proses

Analisis nilai proses mengacu pada: 1) analisis penggerak, 2) analisis aktivitas, 

3) pengukuran kinerja aktivitas.

Analisis Penggerak

Setiap aktivitas mempunyai input dan output. Input aktivitas adalah sumber-

sumber yang dipakai oleh aktivitas dalam memproduksi output. Output aktivitas 

ada lah hasil atau produk suatu aktivitas. Contoh untuk aktivitas menulis program 

komputer inputnya adalah programmer, komputer, printer, kertas komputer, 

disket. Sedang outputnya adalah program komputer. Ukuran output aktivitas adalah 

jumlah program untuk penulisan program. Ukuran permintaan yang ditempatkan 

pada aktivitas disebut pengerak aktivitas. 

Analisis Aktivitas

Analisis aktivitas adalah pengidentifikasian, penjelasan, pengevaluasian akti-

vitas yang perusahaan lakukan. 

Analisis aktivitas seharusnya mengeluarkan 4 hasil yaitu: 1) aktivitas apa 

yang dilakukan, 2) berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, 3) waktu dan 

sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, 4) penghitungan nilai 

aktivitas untuk organisasi. Termasuk rekomendasi untuk memilih dan hanya mem-

pertahankan aktivitas yang menambah nilai. Aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai 

aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. 

Aktivitas Bernilai Tambah

Aktivitas yang perlu dipertahankan dalam bisnis disebut aktivitas bernilai 

tambah. Aktivitas bernilai tambah jika memenuhi 3 kriteria sbb: 1) aktivitas yang 

meng hasilkan perubahan, 2) perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas 

sebelumnya, 3) aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain untuk dilakukan. 

Biaya nilai tambah adalah biaya untuk emlakukan aktivitas nilai tambah dengan 

efisiensi yang sempurna.

Aktivitas Tak Bernilai Tambah

Merupakan aktivitas yang tidak dapat memenuhi salah satu dari ketiga kon-

disi yang didefinisikan sebelumnya. Biaya tak bernilai tambah adalah biaya yang 

disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja yang tidak efisien dari 

aktivitas bernilai tambah. 
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Contoh aktivitas tak bernilai tambah pemesanan ulang suku cadang, mem-

produksi secara terburu-buru, pengerjaan ulang karena suku cadang yang cacat, 

penanganan keluhan pelanggan, pelaporan produk cacat, 5 aktivitas utama yang 

disebut sia-sia dan tidak perlu: 1) penjadwalan, 2) pemindahan, 3) penantian, 4) 

peng awasan, 5) penyimpanan. 

Pengurangan Biaya

Usaha pengurangan biaya atau menurunkan biaya dari produk dan proses 

yang ada disebut sebagai penghitungan biaya Kaizen. 

Analisis aktivitas dapat menurunkan biaya dengan 4 cara:

1.  Penghapusan aktivitas

2.  Pemilihan aktivitas

3.  Pengurangan aktivitas

4.  Pembagian aktivitas

Penghapusan aktivitas berfokus pada aktivitas tidak bernilai tambah. Pemilihan 

aktivitas melibatkan pemilihan aktivitas yang berbeda biayanya sehingga standar 

Kaizen memilih aktivitas dengan pilihan biaya yang lebih rendah. Pengurangan 

akti vitas mengurangi waktu dan sumebr daya yang dibutuhkan oleh aktivitas, 

contoh nya mengurangi biaya persiapan. 

Pembagian aktivitas meningkatkan efisiensi aktivitas yang diperlukan dengan 

menggunakan skala ekonomi. 

Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama yaitu: 1) 

efisiensi, 2) kualitas, 3) waktu.

3.  Ukuran Kinerja Aktivitas

Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi: 

1.  laporan biaya aktivitas bernilai tambah dan tak bernilai tambah

2.  trend dalam laporan biaya aktivitas

3.  latar standar Kaizen

4.  bendmarking

5.  penghitungan biaya daur hidup
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Pelaporan Biaya Bernilai tambah dan Tak Bernilai Tambah

Untuk memperbaiki kinerja aktivitas membutuhkan penghapusan aktivitas 

tak bernilai tambah dan mengoptimalkan aktivitas bernilai tambah. 

Rumus biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah

Biaya bernilai tambah = SQ x SP 

Biaya tak bernilai tambah = (AQ – SQ) x SP

Dimana:

SQ  =  tingkat output bernilai tambah aktivitas (standar quantity)

SP  =  harga standar per unit ukuran output aktivitas (standar price)

AQ  =  kuantitas actual yang digunakan untuk sumber daya yang fleksibel 

  (activity quantity) atau kapasitas aktivitas praktis yang dibutuhkan untuk 

sumber daya yang terkait. Contoh:

Aktivitas Penggerak Aktivitas SQ AQ SP

Pengelasan
Pengerjaan ulang
Persiapan
Pengawasan

Jam pengelasan
Jam pengerjaan ulang
Jam persiapan
Jumlah pengawasan

10.000
0
0
0

12.000
10.000

6.000
4.000

$ 40
9

60
15

Contoh  laporan Biaya Bernilai Tambah dan Tak Bernilai Tambah Untuk Tahun 

Yang Berakhir 31 Desember 2014.

Aktivitas
Biaya Bernilai 

Tambah
Biaya Tak Bernilai 

Tambah
Biaya Aktual

Pengelasan
Pengerjaan ulang
Persiapan
Pengawasan

$ 400.000
0
0

                     0
$ 400.000

$ 80.000
 90.000

 360.000
          60.000

$ 590.000

$ 480.000
 90.000

 360.000
           60.000

$ 990.000

Laporan Trend Biaya Tak Bernilai Tambah

Aktivitas
Biaya Tak Bernilai Tambah

 2013  2014  Perubahan

Pengelasan
Pengerjaan ulang
Persiapan
Pengawasan

 $ 80.000 $50.000  $ 30.000
  90.000 70.000 20.000
 360.000  200.000  160.000
 60.000  35.000  25.000
 $ 590.000  $355.000  $ 235.000
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Peranan Standar Kaizen

Penghitungan biaya standar Kaizen difokuskan pada pengurangan biaya tak 

bernilai tambah. Proses pengurangan biaya dipenuhi melalui penggunan 2 subsiklus 

utama yaitu: 1) siklus perbaikan berkelanjutan atau Kaizen, 2) siklus pemeliharaan. 

Sub siklus Kaizen didefinisikan dengan urutan Rencana-Lakukan-Periksa-Bertindak 

(Plan-Do-Check-Act). Sedangkan siklus pemeliharaan mengikuti urutan Standar-

Lakukan-Periksa-Bertindak (Standar-Do-Check-Act). 

Proses Pengurangan Biaya Kaizen 

Tampilan 11.5. 

 

 

 

 

 

                     Pencarian                    Membatasi 

 

           Subsiklus Kaizen                              Subsiklus Pemeliharaan 

 

Periksa 

Bertindak Lakukan 

Rencana 

Lakukan 

Periksa 

Bertindak 

Standar 

Contoh: misalkan biaya actual inspeksi per unit adalah $ 3,75, sedangkan 

pengurangan biaya yang direncanakan adalah $1,25 per unit, maka biaya 

standar Kaizen per unit adalah $ 2,50.

Benchmarking

Benchmarking adalah praktek terbaik sebagai standar terbaik untuk meng-

evaluasi kinerja aktivitas denagn mengidentifikasi peluang perbaikan aktivitas. 

Prak tek terbaiknya adalah unit dapat membagi informasi dengan unit yang lain 

untuk mencapai hasil yang baik. 

Contoh: Biaya aktivitas pembelian adalah $ 90.000, output aktivitas 4.500 

pesanan pembelian, biaya per unit $ 20 per pesanan, biaya unit terbaik adalah $ 15 

per pesanan pembelian, maka pabrik dapat efisien aktivitas $ 5 per unit.

Tampilan 11.6. Selisih kapasitas Aktivitas

AQ  = kapasitas aktivitas yang didapatkan (kapasitas praktis)

SQ  = kapasitas aktivitas yang seharusnya digunakan
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AU  = penggunaan actual kapasitas

SP  = tariff tetap aktivitas
  

SP x SC                                SQ x AQ                             SP x AU 

$ 2.000 x 0                           $ 2.000 x 60                     $ 2.000 x 40 

$ 0                           $ 120.000                         $ 80.000 

 

       Selisih Volume Aktivitas                      Selisih Kapasitas 

                                                                     Yang tidak digunakan 

       $ 120.000  UnF                                      $ 40.000 F 

 

 

Penghitungan Anggaran Biaya Daur Hidup

Daur hidup produk adalah waktu keberadaan produk, dari pengkonsepan 

hingga tidak terpakai.

Biaya daur hidup adalah semua biaya yang berhubungan dengan produk 

untuk keseluruhan daur hidupnya.

Biaya hidup keseluruhan adalah biaya daur hidup suatu produk plus biaya 

pasca-pembelian oleh pelanggan yang meliputi operasional, dukungan, pemeliharaan, 

dan pembuangan. Penghitunagn biaya hidup keseluruhan menekankan pada 

mana jemen keseluruhan rantai nilai. Rantai nilai adalah kumpulan aktivitas yang 

dibutuhkan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan dan 

mela yani suatu produk atau jasa. Jadi manajemen biaya daur hidup memfokuskan 

pada aktivitas pengelolaaan rantai nilai sehingga terbentuk keunggulan bersaing 

jangka panjang. Untuk itu manajer harus menyeimbangkan biaya hidup keseluruhan 

pro duk, metode pengiriman, inovasi, berbagai atribut produk termasuk kinerja, 

keistimewaan yang ditawarkan, keandalan, kecocokan, ketahanan, keindahan, 

kualitas yang dimilikinya. 

Biaya Keseluruhan Hidup Produk memiliki 4 elemen yaitu:

1.  Biaya yang tidak muncul lagi ( perencanaan, perancangan, pengujian)

2.  Biaya manufaktur

3.  Biaya logistic

4.  Biaya pasca-pembelian dari pelanggan
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Peranan Penghitungan Biaya Target

 Biaya target adalah perbedaan antara harga penjualan yang dibutuhkan 

untuk menangkap pangsa pasar yang telah ditentukan terlebih dahulu dan laba per 

unit yang diinginkan. 

Model Penghitungan Biaya Target 
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Contoh:  Penghitungan Biaya Daur Hidup, Biaya yang Dianggarkan dan Pendapatan 

Informasi Biaya Unit dan Harga

 Biaya Unit dan Informasi Harga

 Biaya produksi unit  $   6
 Biaya daur hidup unit  $ 10
 Biaya keseluruhan hidup unit  $ 12
 Harga jual unit yang dianggarkan  $ 15

 Item
Biaya yang dianggarkan

 2012  2013  2014  Total item

Biaya pengembangan
Biaya produksi
Biaya logistic
Subtotal tahunan
Biaya pasca-pembelian
Total Tahunan
Unit yang diproduksi

 $200.000  -  -  $200.000
 -  $240.000  $360.000  $600.000
 -  $80.000  $120.000  $300.000
 $200.000 $320.000 $480.000  $1.000.000
 -  $80.000  $120.000  $200.000
 $200.000 $400.000 $600.000  $ 1.200.000
   40.000  60.000

Laporan Laba Rugi Produk Yang Dianggarkan

Tahun Pendapatan Biaya
Penghasilan 

Tahunan
Penghasilan 
Kumulatif

2012
2013
2014

-
$600.000
900.000

$(200.000)
(320.000)
(480.000)

$(200.000)
280.000
420.000

$(200.000)
80.000

500.000

Tampilan 11.7. Laporan Kinerja Biaya Daur Hidup

Tahun Item Biaya Aktual
Biaya yang 

dianggarkan
Selisih

2012
2013

2013

Pengembangan
Produksi Logistik
Produksi
Logistik

$190.000
$300.000

$75.000
$435.000
$110.000

$200.000
$240.000

$80.000
$460.000
$120.000

$10.000 F
$60.000 U

$5.000 F
$75.000 U
$10.000 F

4.  Balance Scorecard: Konsep Dasar

 Balance scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan 

sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan startegi. 
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Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tuju-

an operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif yaitu: perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan (infrastruktur). Perspektif keuangan menjelaskan konsekuensi 

eko nomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif yang lain. Perspektif pelanggan 

mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan dimana unit bisnis akan bersaing. 

Perspektif proses bisnis internal menjelaskan proses internal yang diperlukan un-

tuk memberikan nilai pada pelanggan dan pemilik. Perspektif pembelajaran dan 

per tumbuhan (infrastruktur) mendefinisikan kemampuan yang diperoleh oleh 

organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. 

Pengertian Strategi dalam balance scorecard adalah ……….. pemilihan segmen 

pasar dan pelanggan yang unit bisnis akan layani, pengidentifikasian proses kritikal 

inter nal dan bisnis yang unit harus ungguli guna memberikan proposisi nilai pada 

pelanggan dalam segmen pasar sasaran dan memilih kemampuan individual dan 

organisasional yang dibutuhkan untuk tujuan internal, pelanggan dan keuangan. 

Tampilan 11. 8. Proses Penerjemahan Strategi 
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Menghubungkan Ukuran Kinerja dengan Strategi

Jika para perekayasa desain menerima pelatihan kualitas, maka mereka 

dapat merancang ulang produk untuk menurunkan jumlah unit yang cacat, jika 

jum lah unit yang cacat turun, maka kepuasan pelanggan akan meningkat, jika ke-

puasan pelanggan meningkat, maka pangsa pasar akan meningkat, jika pangsa pasar 

meningkat, maka penjualan akan meningkat, jika penjualan meningkat, maka laba 

akan meningkat. 

Tampilan 11. 9. Ilustrasi Strategi yang Diuji
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Tampilan 11.10. Ringkasan Tujuan dan Ukuran: Perspektif Keuangan

Tujuan Ukuran

Pertumbuhan Pendapatan
Kenaikan jumlah produk baru
Membuat aplikasi baru
Mengembangkan pelanggan dan pasar 
baru
Mengadopsi strategi harga baru

 Penurunan Biaya
Penurunan biaya produk per unit
Penurunan biaya pelanggan per unit
Penurunan biaya jalur distribusi

 Pemanfaatan ASet
Perbaikan pemanfaatan aset

% pendapatan dari produk baru
% pendapatan dari aplikasi baru
% pendapatan dari sumber baru
Profitabilitas produk dan pelanggan

Biaya produk per unit
Biaya pelanggan per unit
Biaya per jalur distribusi

Laba atau investasi
Nilai tambah ekonomi

Tampilan 11.11. Ringkasan Tujuan dan Ukuran: Perspektif Pelanggan

Tujuan Ukuran

Utama:
Peningkatan pangsa pasar
Peningkatan retensi pelanggan
Peningkatan pembelian pelanggan
Peningkatan kepuasan pelanggan
Peningkatan profitabilitas pelanggan

Nilai Kinerja:
Penurunan harga
Penurunan biaya pasca-pembelian
Perbaikan fungsi produk
Perbaikan kualitas produk
Peningkatan keandalan pengiriman

Perbaikan kesan dan reputasi produk

Pangsa pasar (% pasar)
% pertumbuhan bisnis dari pelanggan yang ada
% pelanggan yang kembali
Jumlah pelanggan baru
Tingkat dari survey eplanggan
Profitabilitas pelanggan

Harga
Biaya pasca-pembelian
Tingkat dari survey pelanggan
% pengembalian
% pengiriman tepat waktu
Jadwal yang tidak terpenuhi

Tingkat dari survey pelanggan
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Tampilan 11.12. Ringkasan Tujuan dan Ukuran: Perspektif Proses

Tujuan Ukuran

Inovasi:
Peningkatan jumlah produk baru
Peningkatan produk yang dimiliki
Penurunan waktu pengembangan 
produk baru

Operasional:
Peningkatan kualitas proses

Peningkatan efisiensi rposes

Penurunan waktu proses

Pelayanan pasca-penjualan:
Peningkatan kualitas pelayanan
Peningkatan efisiensi pelayanan

Penurunan waktu pelayanan

Jumlah produk baru vs yang direncanakan
% pendapatan dari produk yang dimiliki

Waktu pemasaran (dari awal hingga akhir)

Biaya kualitas
Hasil output
% unit cacat

Trend biaya unit
Output/input

Waktu siklus dan velositas
MCE

Pertama langsung berhasil
Trend biaya

Output/input
Waktu siklus

Velositas adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam suatu 

periode waktu tertentu (unit yang diproduksi/waktu).

MCE = manufacturing cycle effectiveness (efektivitas siklus manufaktur).

Tampilan 11.13.  Ringkasan Tujuan dan Ukuran: Perspektif Pembelajaran dan 

Pertumbuhan

Tujuan Ukuran

Peningkatan kemampuan 
pegawai

Peningkatan motivasi dan 
pensejajaran

Peningkatan kemampuan 
sistem informasi

Tingkat kepuasan pegawai
% pergantian pegawai
Produktivitas pegawai (pendapatan/pegawai)
Rasio strategis cakupan pekerjaan ( % kebutuhan 
krtikal pekerjaan yang dipenuhi)
Saran per pegawai
Saran per pegawai yang dilaksanakan
% proses dengan kemampuan merespon balik 
dalam waktu nyata

% pegawai menghadapi pelanggan dengan akses 
on-line ke informasi pelanggan dan produk
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1. Perspektif Keuangan

 Perspektif keuangan (financial) merupakan hasil dari semua perspektif 

scorecard lainnya. 

 Dapat diukur dengan:

 ROI (Return on Investment)

 Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan 

aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan guna mengetahui profitabilitas 

perusahaan.

 

 
ROI =  

����  !"#$ℎ

Total Asset
× 100% 

Sumber: Abdullah (2001: 57) 
 Sumber: Abdullah (2001: 57)

 Laba bersih yaitu keuntungan operasi yang diperoleh perusahaan dari jumlah 

aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. 

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan.

a. NPM (Net Profit Margin)

 Digunakan untuk mengukur tingkat laba bersih dibandingkan dengan 

volume penjualan. Net Profit Margin berguna untuk mengukur tingkat 

efek tivitas perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas dengan melihat 

besarnya laba bersih setelah pajak.

 

  
NPM =  

Laba Bersih

Penjualan Bersih
× %100 

Sumber: Abdullah (2001: 57) 
  Sumber: Abdullah (2001: 57)

2. Perspektif Pelanggan

a. Akuisisi Pelanggan

 Digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam 

menarik pelanggan baru/ meningkatkan jumlah penjualan kepada 

pelanggan baru disegmen yang ada.

CA =
Jumlah Pelanggan Baru

Total  Pelanggan 
× 100% 

Retensi Pelanggan 
b. Retensi Pelanggan

 Digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan pelanggan lama dan mengukur persentase pertumbuhan 

bisnis dengan pelanggan yang dimiliki.

 
CR =

Jumlah Pelanggan Lama

Total Pelanggan
× 100% 

Kepuasan Pelanggan 
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c. Kepuasan Pelanggan

 Digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan atas layanan 

produk atau jasa yang diberikan perusahaan serta kondisi tempat dan 

lingkungan perusahaan. 

3.  Perspektif Proses Bisnis Internal

a Proses Inovasi

 Digunakan untuk mengetahui seberapa kreatif perusahaan dalam 

menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang 

selalu berganti – ganti.

 
Inovasi Produk =

Total Jenis Produk Baru 

Total Jenis Produk 
× 100% 

Produk Cacat 
b. Produk Cacat

 Digunakan untuk mengetahui banyaknya produk cacat/rusak saat proses 

produksi berlangsung.

Produk Cacat =
Jumlah Produk Cacat

Jumlah Total Produksi
× 100% 

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

4. Dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dikembangkan untuk 

memperoleh hasil yang optimal pada perspektif proses bisnis internal, 

pelanggan, dan keuangan. Pengukuran yang digunakan dalam perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan adalah sebagai berikut:

a. Retensi Karyawan 

 Digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan selama mungkin pekerja yang diminati oleh 

perusahaan.

 
Retensi Karyawan =

Jumlah Karyawan Keluar

Jumlah Total Karyawan
× 100% 

Produktivitas Karyawan  

Rata− Rata Absensi

b. Produktivitas Karyawan 

 Digunakan untuk mengetahui produktivitas karyawan dalam periode 

tertentu.

Produktivitas Karyawan =
Rata− Rata Absensi

Hari Kerja (Tahun)
× 100% 

Kepuasan Karyawan  c. Kepuasan Karyawan 

 Digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan selama bekerja 

diorganisasi tersebut. 
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Bab XII

EVALUASI KINERJA 

PADA PERUSAHAAN 

YANG TERDESENTRALISASI 

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Akuntansi Pertanggungjawaban 

2.  Desentralisasi

3.  Pengukuran kinerja pusat Investasi

4.  Pengukuran dan penghargaan Kinerja Manajer

5.  Penetapan Harga Transfer

1. Akuntansi Pertanggungjawaban

Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban da 4 yaitu:

a.  Pusat biaya (Cost center) adalah suatu pusat pertanggungjawaban dimana 

manajernya bertanggungjawab pada hanya terhadap biaya.

b.  Pusat pendapatan (Revenue center) adalah suatu pusat pertanggungjawaban 

yang manajernya bertanggungjawab hanya terhadap penjualan.
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c.  Pusat laba (profit center) adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang 

menejer nya bertanggungjawab terhadap pendapatan dan biaya.

d.  Pusat investasi (investment center) adalah suatu pusat pertanggungjawaban 

yang manajernya bertanggungjawab terhadap pendapatan, biaya dan investasi.

2.  Desentralisasi

Desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputus-

an kepada jenjang yang lebih rendah.

Alasan melakukan desentralisasi adalah:

1)  kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi local.

2)  focus manajemen pusat

3)  melatih dan memotivasi para manajer segmen

4)  meningkatkan daya saing, membuka segmen-segmen kepada berbagai kekuatan 

pasar.

3.  Pengukuran Kinerja Pusat Investasi

Ada 2 macam pengukuran kinerja pusat investasi yaitu:

a.  Pengembalian atas investasi (return on investment- ROI )

 ROI = Laba operasi/Aktiva operasi rata-rata

 Laba operasi adalah laba sebelum bunga dan pajak

 Aktiva operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba 

operasi, termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gedung dan  

 peralatan. 

 Aktiva operasi rata-rata adalah = (Nilai buku bersih awal + Nilai buku 

bersih 

 akhir)/2.

ROI = Margin x Perputaran

 = (Laba operasi/penjualan) x (Penjualan/Aktiva operasi rata-rata)

Keunggulan ROI:

1)  Mendorong manajer untuk memfokuskan pada hubungan antara pen-

jualan, beban dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari manajer 

pusat investasi.
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2)  Mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi biaya.

3)  Mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi aktiva operasi.

Kelemahan ROI:

1)  ROI mengakibatkan fokusan yang sempit pada profitabilitas divisi 

dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan.

2)  ROI mendorong para manajer untuk berfokus pada kepentingan jangka 

pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang.

b.  Laba Residu (economic-value- added-EVA)

 EVA Adalah laba operasional setelah pajak dikurangi dengan total biaya 

modal.

 EVA = Laba operasional setelah pajak – (Biaya tertimbang rata-rata atas modal 

x total modal terpakai).

 Contoh:

 Ada 4 alternatif pilihan yaitu:

Alternatif

 Pilih                      Pilih         Pilih Kedua    Tidak Ada

 Proyek 1              Proyek 2    Proyek           Proyek

Aktiva Operasional

Laba Operasional

Biaya Modal

Eva

 $60.000.000  $ 54.000.000 $ 64.000.000 $ 50.000.000

 $8.800.000   $ 8.140.000 $ 9.440.000 $ 7.500.000

 $ 6.000.000 $ 5.400.000 $ 6.400.000 $ 5.000.000

 $ 2.800.000 $ 2.740.000 $ 3.040.000 $ 2.500.000

Biaya modal 0.01 x Aktiva Operasional

Memilih kedua proyek menghasilkan peningkatan EVA terbaik.

4. Pengukuran dan Penghargaan Kinerja Manajer

Dapat berupa pembayaran insentif manajer, kompensasi manajemen atau 

peng hargaan manajerial berupa kenaikan gaji, bonus berdasarkan laba perusahaan, 

opsi saham, kompensasi non keuangan. 

5.  Penetapan Harga Transfer

Ada 3 metode penetapan harga transfer yaitu:

a.  Harga pasar 

b.  Harga transfer yang dinegosiasi

c.  Harga transfer berdasarkan biaya: 1) biaya penuh, 2) biaya penuh ditambah 

markup, 3) biaya variable ditambah biaya tetap
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Bab XIII

KEPUTUSAN INVESTASI MODAL

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1.  Model Nondiskonto: Payback period (PP)

2.  Model Nondiskonto: Accounting rate of return (ARR)

3.  Model Diskonto: Net present value (NPV)

4. Model Diskonto: Internal rate of return (IRR)

1.  Payback Period (Periode pengembalian)

Adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh 

kembali investasi awalnya. 

Misalnya seorang praktek dokter gigi melakukan investasi awal Rp 

100.000.000,- dan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar Rp 50.000.000,- per 

tahun, maka periode pengembaliannya adalah Rp 100.000.000,-/Rp 50.000.000,- 

= 2 tahun. 

Jika arus kas nya terdiri dari beberapa tahun dan tidak sama per tahunnya 

maka peride pengembaliannya dihitung sebagai berikut:

Investasi awal usaha cuci mobil Rp 100.000.000,- sedangkan arus kas tahunan 

adalah Rp 30.000.000,-, Rp 40.000.000,-, Rp 50.000.000,-, Rp 60.000.000,-, Rp 
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70,.000.000,- maka periode pengembaliannya adalah Rp 30.000.000,-(1 tahun) + 

Rp 40.000.000,-(1 tahun) + Rp 30.000.000,-(6 bulan) = 2,6 tahun. 

Rumus: Periode pengembalian= Investasi semula/Arus kas tahunan.

2.  Accounting rate of return (Tingkat pengembalian akuntansi)

 Adalah mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, 

bukan dari arus kas proyek. 

Tingkat Pengembalian investasi = Laba rata-rata/Investasi awal atau investasi 

rata-rata.

Laba rata-rata dapat ditaksir melalui pengurangan penyusutan rata-rata dari 

arus kas rata-rata. 

Investasi rata-rata = (I+S)/2

I = investasi awal

S = nilai sisa (salvage value)

Misalnya suatu investasi biaya awal Rp 100.000.000,- umur investasi 5 

tahun dengan arus kas per tahun adalah Rp 30.000.000,-, Rp 30.000.000,-, Rp 

40.000.000,-, Rp 30.000.000,-, Rp 50.000.000,- Total arus kas 5 tahun adalah 

Rp 180.000.000,- maka arus kas rata-rata per tahun adalah Rp Rp 36.000.000,- 

(Rp 180.000.000,-/5). Penyusutan rata-rata adalah Rp 100.000.000,-/5= Rp 

20.000.000,- maka laba bersih rata-rata adalah Rp 36.000.000,- - Rp 20.000.000,- 

= Rp 16.000.000,-. 

Dengan menggunakan investasi rata-rata maka Tingkat pengembalian investasi 

= Rp 16.000.000,-/Rp 50.000.000,- = 32%. 

3.  Net present value (NPV)

 Adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar 

yang berhubungan dengan suatu proyek. 
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NPV = [₍∑ CF t / (I+i ) ] – I 

        = [∑ CF t df t ] - I 

        = P – I 

Dimana: Dimana:

I  = nilai sekarang dari biaya proyek (biasanya pembiayaan awal).

CF t = arus kas masuk yang diterima dalam periode t dengan t = 1 ….. n

N  = umur manfaat proyek

I  = tingkat pengembalian yang diperlukan

T  = periode waktu

P  = nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan

Df t  = I/(1+i), factor diskonto

Jika NPV positif maka proyek itu / investasi menguntungkan dan layak dite-

rima, jika NPV negative maka proyek itu / investasi harus ditolak. 

Contoh: Bran Co. mengembangkan usaha earphone baru dengan pendapatan 

tahun an Rp 300.000.000,- Biaya peralatan Rp 320.000.000,- setelah 5 tahun 

peralatan dapat dijual Rp 40.000.000,- modal kerja bertambah Rp 40.000.000,- 

Beban operasional kas tahunan diperkirakan Rp 180.000.000,- dengan asumsi 

ting kat pengembalian 12 % haruskah perusahaan memproduksi earphone baru 

ter sebut?

Maka langkah solusinya adalah:

1.  arus kas per tahun harus diidentifikasi

2.  NPV harus dihitung dengan menggunakan arus kas dari langkah 1
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                                      Langkah 1. Identifikasi Arus Kas                                     

Tahun  Uraian  Arus Kas

0  Peralatan  Rp (320.000.000,-)

 Modal kerja  (40.000.000,-)

 Total Rp  (360.000.000,-)

1-4  Pendapatan  Rp    300.000.000,-

 Beban operasional  (180.000.000,-)

 Total  Rp    120.000.000,-

5  Pendapatan  Rp    300.000.000,-

  Bebvan operasional  (180.000.000,-)

  Nilai sisa  40.000.000,-

  Perolehan modal kerja  40.000.000,-

  Total  Rp    200.000.000,-

                                           Langkah 2A. Analisis NPV                                          

Tahun  Arus Kas  Faktor Diskonto  Nilai Sekarang

0  Rp (360.000.000,-)  1,000  Rp (360.000.000,-)

1  120.000.000,-  0,893  107.160.000,-

2  120.000.000,-  0,797  95.640.000,-

3  120.000.000,-  0,712  85.440.000,-

4  120.000.000,-  0,636  76.320.000,- 

5  200.000.000,-  0,567          113.400.000,-

NPV    Rp   117.960.000,-

 

                                          Langkah 2B. Analisis NPV                                          

Tahun  Arus Kas  Faktor Diskonto  Nilai Sekarang

0  Rp (360.000.000,-)  1,000 Rp  (360.000.000,-)

1-4  120.000.000,-  3,037  365.440.000,-

5  200.000.000,-  0,567  113.400.000,-

NPV    Rp 117.840.000,-

NPV positif maka pengembangan usaha earphone baru tersebut diterima
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4.  Internal rate of return (IRR) 

Adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek 

sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut atau IRR adalah suku bunga 

yang mengatur NPV proyek sama dengan nol. 

IRR  = I - ∑ CF t / (I + i) 

Dimana t  = 1 ……. n

Contoh:  Investasi suatu rumah sakit adalah Rp 120.000.000,- dan arus kas masuk 

bersih adalah Rp 49.950.000,- setiap akhir tahun selama tiga tahun. Maka 

IRR nya adalah Rp 120.000.000,-/Rp 49.950.000,- = 2,403. Dilihat 

dalam table nilai sekarang maka suku bunganya ketemu 12%.

Latihan Soal:

1.  Kenn sedang menyelidiki kemungkinan kuisisi beberapa peralatan pengujian 

baru. Untuk mendapatkan peralatan itu diperlukan pengeluaran awal sebesar 

Rp 300.000,- Untuk mendapatkan modal tambahan Ken akan menjual 

saham seharga Rp 200.000,- (saham ini akan memberikan deviden sebesar 

Rp 24.000,- per tahun). Dan meminjam Rp 100.000,- dengan suku bunga 

pinjaman 6%. Kenn memperkirakan biaya modal tertimbangnya sebesar Rp 

10% (merupakan tingakt diskonto yang akan digunakan untuk kepentinagn 

investasi modal). Arus kas masuk dari investasi ini adalah Rp 50.000,- Peralatan 

tersebut dapat digunakan selama 20 tahun. 

Diminta:

1.  Hitunglan peeriode pengembalian.

2.  Jika penyusutan Rp 14.000,- per tahun, hitunglah tingkat pengembalian 

akuntansi (atas total investasi).

3.  Hitunglah NPV dari peralatan pengujian tersebut.

4.  Hitunglah IRR dari peralatan pengujian tersebut.

5.  Apakah sebaiknya Kenn membeli peralatan ersebut.
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Penyelesaian:

1.  Periode pengembalian adalah Rp 300.000/Rp 50.000 = 6 tahun.

2.  Tingkat pengembalian investasi adalah (Rp 50.000 – Rp 14.000)/Rp 300.000 

= 12%.

3.  Dari tampilan table nilai sekarang 18B-2 diskonto anuitas dengan I sebesar 

10% dan n sebanyak 20 tahun adalah 8,514 jadi NPV adalah (8,514xRp 

50.000) – Rp 300.000 = Rp 125.700,-.

4.  Faktor diskonto yang berkaitan dengan IRR adalah 6,00 (rp 300.000/Rp 

50.000) dari tampilan 18B-2 IRR adalah antara 14% dan 16% (denagn 

menggunakan baris pada periode 20 tahun).

5.  Karena NPV adalah positif dan IRR lebih besar dari biaya modal Kenn, maka 

peralatan pengujian merupakan investasi yang baik. 
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