
II.  LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Klasifikasi Biaya

2.1.1 Pengertian Biaya

Dalam akuntansi  biaya  satuan  yang  digunakan  untuk  menyatakan  nilai 

uang  dari  berbagai  sumber  ekonomi  yang  digunakan  disebut  dengan  istilah 

“cost”/biaya.  “Cost”  secara  umum  didefinisikan  sebagai   suatu  pengorbanan 

materi  (biasa  diukur  dengan  uang)  untuk  memperoleh  barang  atau  jasa  yang 

diharapkan  akan  memberikan  manfaat  di  masa  sekarang  dan  masa  yang  akan 

datang. Artinya pada saat perolehannya,  cost  yang dibebankan adalah   manfaat 

sekarang dan masa yang akan datang. Jika manfaat telah diterima,  cost  menjadi 

beban/ongkos (expense). 

Menurut pendapat Mulyadi (2000:8) biaya adalah pengorbanan ekonomis 

yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Definisi  lain  tentang  biaya  juga  dikemukakan  The  Comitte  on  Cost  

Concept  and  Standarts  of  The  American  Accounting  Association  sebagaimana 

dikutip dalam Matz dan Usry (1996: 19), yaitu:

“Biaya  sebagai  suatu  nilai  tukar,  prasyarat  atau  pengorbanan  yang 
dilakukan guna memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau 
pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan dinyatakan dengan pengurangan kas 
atau aktiva lainnya pada saat ini atau di masa mendatang”
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Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya mempunyai 

arti suatu harga pertukaran yang telah disepakati untuk mendapatkan barang atau 

jasa yang dimanfaatkan di masa sekarang atau potensial untuk masa mendatang 

yang dikeluarkan oleh  perusahaan berupa pengorbanan dalam bentuk kas dan 

kekayaan  lain  setara  kas  yang  dipindahkan  dan  dikeluarkan  dalam  bentuk 

keuangan (monetary terms).

2.1.2 Klasifikasi Biaya

Untuk  membantu  pihak  manajemen  dalam  mencapai  tujuannya,  suatu 

klasifikasi  biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya.  Menurut Halim 

(1997: 5) biaya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hubungan dengan produk, biaya digolongkan menurut:

a. Biaya  produksi,  yaitu  biaya-biaya  yang  berhubungan  langsung  dengan 

produksi dari suatu produk dan akan dipertemukan dengan penghasilan di periode 

produk  itu  dijual.  Sebelum  laku  dijual,  biaya  produksi  diperlakukan  sebagai 

persediaan. Biaya ini terdiri atas: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik. 

b. Biaya periodik, yaitu biaya-biaya  yang lebih berhubungan dengan waktu 

dibanding  dari  unit  yang  diproduksi  (produk).  Seluruh  biaya  ini  dibebankan 

kepada  penghasilan  (revenue)  di  periode  mana  biaya  tersebut  terjadi.  Biaya 

periodik ini dinamakan juga biaya komersiil. Contoh dari biaya ini adalah: biaya 

administrasi dan umum, biaya pemasaran (biaya iklan/promosi, biaya upah sales 

girl/salesman).  Khusus  biaya  pemasaran  ini  akuntan  tidak  konsisten 

melakukannya, seperti iklan sering ditunda pembebanannya (di “deffered”) karena 
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masih dianggap bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan 

datang.

2. Berdasarkan periode akuntansi/pembukuan, biaya digolongkan menurut:

a. Pengeluaran  modal  (capital  expenditure),  yaitu  biaya-biaya  yang 

dikeluarkan  yang  manfaatnya  dinikmati  oleh  lebih  dari  satu periode  akuntansi 

(biaya  satu  tahun).  Pengeluaran  ini  membentuk  “cost”  (harga  pokok).  Contoh 

biaya ini: biaya perbaikan gedung yang relatif besar yang manfaatnya lebih dari 

satu tahun.

b. Pengeluaran  penghasilan  (revenue  expenditure),  yaitu  biaya-biaya  yang 

dikeluarkan yang hanya bermanfaat  dalam satu periode akuntansi  (kurang atau 

sama dengan satu tahun).  Pengeluaran ini  akan menjadi  “expense”  (biaya)  di 

periode saat terjadinya biaya ini.

3. Berdasarkan hubungannya dengan volume produksi/kegiatan perusahaan, 

biaya digolongkan menurut:

a. Biaya variabel, yaitu biaya-biaya yang selalu berubah secara proporsional 

sesuai dengan perbandingan volume kegiatan perusahaan. 

Contoh utama biaya  ini:  biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

sebagian  biaya  overhead  seperti  biaya  listrik,  gas,  dan air  yang  dibayar 

dengan pemakaian. 

b. Biaya  semivariabel,  yaitu  biaya-biaya  yang  selalu  berubah  tetapi 

perubahannya tidak proporsional dengan perubahan kegiatan/volume perusahaan.

Contoh  biaya  ini:  gaji  salesman/salesgirl  yang  sistem  penggajiannya 

dengan gaji tetap plus persentase tertentu dari penjualan, biaya reparasi dan 

10



pemeliharaan  dan  lain-lain.  Biaya  ini  tetap  jumlahnya  dalam  kisaran 

(range) tertentu.

c. Biaya tetap, yaitu biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar 

kecilnya  volume kegiatan perusahaan.  Contoh: biaya  penyusutan yang dihitung 

dengan metode garis lurus dan upah yang tetap untuk beberapa periode tertentu. 

4. Berdasarkan  dalam  hubungannya  untuk  tujuan  pengawasan,  biaya 

digolongkan menurut:

a. Biaya  standar,  yaitu  biaya  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu 

(diperkirakan akan terjadi) dan apabila terjadi penyimpangan terhadapnya, biaya 

standar ini yang dianggap benar.

b. Biaya taksiran, yaitu biaya yang ditaksir terlebih dahulu (diperkirakan akan 

terjadi)  dan  apabila  terjadi  penyimpangan  terhadapnya,  yang  dianggap  betul 

adalah biaya sesungguhnya. 

c. Biaya sesungguhnya, yaitu biaya yang sungguh-sungguh terjadi atau biaya 

yang dibebankan.

5. Berdasarkan  dalam  hubungannya  dengan  departemen  produksi,  biaya 

digolongkan menurut:

a. Biaya  departemen  produksi,  yaitu  biaya   yang  dibebankan  atas 

diperhitungkan  pada  bagian/departemen  yang  secara  langsung  menangani 

pembuatan barang (produk). Contoh: biaya baku departemen X.

b. Biaya  departemen  pembantu,  yaitu  biaya   yang  dibebankan  pada 

departemen  yang  menyediakan  fasilitas/memberikan  servis  untuk  departemen 
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lain(dengan departemen  produksi  atau  departemen pembentu  lainnya).  Contoh: 

biaya  gaji departemen pembantu listrik.

c. Biaya langsung departemen, yaitu biaya-biaya yang langsung terjadi pada 

tiap-tiap departemen.

d. Biaya tidak langsung departemen,   yaitu biaya-biaya yang diperhitungkan 

terhadap  suatu  departemen  karena  departemen  tersebut  menggunakan  fasilitas 

departemen lain.

6. Berdasarkan  dalam  hubungannya  dengan  fungsi-fungsi  yang  ada 

perusahaan, biaya terdiri atas:

a. Biaya produksi, yaitu total biaya  bahan baku, biaya  tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik dalam rangka memproduksi produk.

b. Biaya pemasaran, yaitu biaya  yang dikeluarkan dalam rangka memasarkan 

produk yang dihasilkan. Misalnya: biaya  iklan, gaji penjual dan lain-lain.

c. Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya  yang dikeluarkan dalam rangka 

mengarahkan, mengendalikan dan mengoperasikan perusahaan. Misalnya: biaya 

gaji direksi, biaya  surat, telepon dan lain-lain.

d. Biaya keuangan, yaitu biaya  yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan 

dana untuk operasi perusahaan. Misalnya: biaya  bunga.

2.2 Pengertian Biaya Produksi

Menurut Mulyadi (2000:14) biaya produksi didefinisikan sebagai:
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“Biaya  produksi  merupakan  biaya-biaya  yang  terjadi  untuk 
mengolah bahan baku menjadi produk jadi siap untuk dijual. Biaya 
produksi  ini  dibagi  menjadi  biaya  bahan baku,  biaya  tenaga  kerja 
langsung dan biaya overhead pabrik”.

Sementara itu, menurut Horngren dan Foster (1995:26), dikatakan bahwa:

“Many companies recognize three major categories of the cost of a 
manufactured product.

1. Direct  material  cost.  The  Acquitition  cost  of  all  materials  
that are identified as a part of the finish good and may be traced  
to be the finished good in an economically feasible manner.
2. Direct  labor  cost.  The  wages  of  all  labor  that  can  be  
identified  in  an  economically  feasible  manner  with  the  
production of finished goods.
3. Indirect  manufacturing  cost.  All  cost  other  than  direct  
material  and  direct  labor  that  are  associated  with  the  
manufacturing  process.  Other  terms  describing  this  category  
include  factory  overhead,  factory  borden,  manufacturing  
overhead and manufactuirng expenses.”

Dari  definisi-definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  biaya  produksi 

terdiri atas tiga elemen, yaitu:

1. Biaya  bahan  baku,  yaitu  biaya   untuk  memperoleh  bahan  baku 

yang dapat diidentifikasikan dan ditelusuri  secara langsung terhadap 

produk.

2. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah tenaga kerja yang dapat 

ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke produk jadi.

3. Biaya  overhead  pabrik,  yaitu  biaya-biaya  yang  mempunyai 

hubungan  tidak  langsung  dengan  produk,  termasuk  seluruh  biaya 

pabrikasi  selain  dari  yang  digolongkan  sebagai  biaya  bahan  baku 

langsung dan biaya tenaga kerja langsung.

2.3 Perencanaan dan Pengendalian
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2.3.1 Pengertian dan Peranan Perencanaan

Perencanaan sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. 

Menurut  Supriyono  (2000:4),  perencanaan  pada  dasarnya  adalah  memilih 

alternatif-alternatif  yang  mungkin  dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan 

tujuan perusahaan serta sumber-sumber  ekonomi yang dimiliki  perusahaan dan 

kendala-kendala (constrains)  yang dihadapi.  Untuk tujuan tersebut,  manajemen 

harus mengetahui data yang relevan terutama yang menyangkut penghasilan dan 

biaya  di masa yang akan datang.  Dengan adanya suatu perencanaan yang baik 

maka pencapaian tujuan dan kegiatan-kegiatan lain perusahaan dapat terlaksana 

dengan baik. Suatu perencanaan yang efektif didasarkan pada analisis atas fakta 

dan  membutuhkan  cara  berpikir  yang  reflektif,  imajinasi,  dan  visi  ke  depan 

(Carter  dan  Usry,  2004:4).  Suatu  perencanaan  yang  efektif  membutuhkan 

partisipasi  dan koordinasi  yang baik dari  semua bagian dalam entitas  tersebut. 

Perencanaan  juga  termasuk  menentukan  tujuan  perusahaan,  berupa  target  atau 

hasil yang terukur. 

Perencanaan sendiri mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Proses manjerial

2. Menetapkan tujuan organisasi

3. Memperkirakan masa depan

4. Membentuk arah dan tindakan

5. Untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan

Manfaat penting adanya perencanaan yang baik di dalam suatu perusahaan 

menurut Supriyono (2000:5), adalah:
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a) Karena  tujuan  yang  ingin  dicapai  telah  ditetapkan 

(dirumuskan),  pelaksanaan  kegiatan  dapat  diusahakan  dengan 

efektivitas dan efisiensi setinggi mungkin

b) Dapat  untuk  mengetahui  apakah  tujuan  yang  telah 

ditetapkan tersebut dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi-koreksi 

atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin

c) Dapat  mengidentifikasi  hambatan-hambatan  yang  timbul 

dan mengatasinya secara terarah

d) Dapat menghindarkan adanya kegiatan, pertumbuhan, dan 

perkembangan yang tidak terarah dan terkontrol

2.3.2 Pengertian dan Peranan Pengendalian Biaya

Selain  membuat  suatu  perencanaan  maka  suatu  perusahaan  juga  perlu 

melakukan pengendalian. Menurut Carter dan Usry (2004:6) pengendalian adalah 

usaha sistematis manajemen untuk mencapai tujuan. Aktivitas-aktivitas dimonitor 

terus  menerus  untuk  memastikan  bahwa  hasilnya  berada  pada  batasan  yang 

diinginkan. Hasil aktual untuk setiap aktivitas dibandingkan dengan rencana dan 

jika ada perbedaan yang signifikan, tindakan perbaikan dapat dilakukan. 

Pengendalian  biaya  merupakan  suatu  program.  Oleh  karena  itu,  harus 

dilaksakan dengan cermat dan terus-menerus sebagai bagian dari operasi harian. 

Salah  satu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengendalikan  biaya  adalah 

pengurangan  biaya.  Pengendalian  dengan  pengurangan  bukan  merupakan  hal 

yang  sama.   Pengendalian  biaya  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  sebagai 

berikut:
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1. Program harus berdasarkan siklus manajemen

2. Sebagai landasannya adalah organisasi manajemen yang kokoh

3. Harus  merupakan  pekerjaan  sistematis  yang  dilengkapi  pada  kegiatan 

perusahaan

4. Merupakan  tanggung  jawab  lini  yang  berkesinambungan  dan  setiap 

pegawai ikut memikul tanggung jawab tersebut

5. Tanggung jawab pengendalian biaya dengan demikian harus dilimpahkan 

lengkap dengan wewenang yang berkaitan

6. Program harus dinilai dan didesain ulang dalam tindak lanjut yang terus-

menerus

2.3.3 Hubungan Perencanaan dan Pengendalian

Perencanaan  dan  pengendalian  merupakan  dua  hal  yang  saling 

berhubungan.  Perencanaan  merupakan  pandangan  ke  depan  untuk  melihat 

tindakan apa yang seharusnya  dilakukan agar  dapat  mewujudkan tujuan-tujuan 

tertentu, sedangkan pengendalian melihat ke belakang, memutuskan apakah yang 

sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan 

sebelumnya. 

2.3.4 Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi

Salah  satu  fungsi  terpenting  dalam  usaha  untuk  mencapai  tujuan 

perusahaan  adalah  perencanaan  dan  pengendalian  biaya  produksi  karena  pada 

umumnya tujuan perusahaan adalah:

a. Berproduksi dengan sukses

b. Berproduksi dengan ekonomis
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c. Berproduksi  dengan  menyelesaikan  pembuatan  barang  atau  jasa 

tepat pada waktunya dan juga pada saat penyerahannya

d. Berproduksi dengan harapan memperoleh keuntungan 

Perencanaan  dan  pengendalian  biaya  produksi  merupakan  usaha 

manajemen untuk menetapkan di muka dasar-dasar dari arus bahan dan prosesnya 

sehingga menghasilkan tepat pada waktunya dengan biaya serendah mungkin dan 

mengatur  serta  menganalisis  mengenai  pengorganisasian  dan  pengordinasian 

bahan-bahan,  mesin  dan  peralatan,  tenaga  manusia  dan  tindakan-tindakan  lain 

yang dibutuhkan. 

2.3.4.1 Perencanaan dan Pengendalian Biaya Bahan Baku

Pengelolaan  bahan  baku  secara  efektif  sangat  penting  artinya  untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan, berproduksi dengan 

efisiensi  semaksimum mungkin,  dan mengatur  jumlah persediaan pada tingkat-

tingkat  yang  telah  ditentukan agar  dana yang  tertanam pada persediaan  stabil. 

Untuk dapat mengelola persediaan dengan baik, diperlukan adanya perencanaan 

dan pengendalian bahan baku. Perencanan dan pengendalian bahan baku dimulai 

dengan penyusunan suatu anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku meliputi 

meliputi  anggaran  pemakaian  bahan,  rencana  pembelian  bahan,  dan  rencana 

persediaan akhir untuk suatu jangka waktu tertentu. 

Rencana pembelian  bahan baku disesuaikan  dengan rencana pemakaian 

bahan baku dan jangka waktu pengiriman mulai dari saat bahan tersebut bahan 

tersebut  dipesan  sampai  dengan  diterima  di  pabrik.  Penyusunan  anggaran 

pemakaian  bahan  harus  disesuaikan  dengan  rencana  produksi.  Untuk  tujuan 
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pengendalian,  anggaran  pemakaian  bahan  harus  disusun  berdasarkan  standar 

pemakaian untuk tiap unit produk yang dihasilkan. Jadi, ada dua macam standar 

yang  digunakan,  yaitu  standar  kuantitas  dan  standar  harga  bahan baku.Tujuan 

diadakannya  standar  pemakaian bahan adalah untuk mengukur  efisiensi  bagian 

produksi,  sedangkan tujuan diadakannya  standar  harga adalah  untuk mengukur 

hasil kerja bagian pembelian dan mengukur pengaruh kenaikan atau penurunan 

harga terhadap keuntungan perusahaan. 

Pengertian pengendalian persediaan secara umum adalah suatu kegiatan 

untuk  menentukan  tingkat  komposisi  persediaan  bahan  baku,  barang  dalam 

proses, atau barang jadi sehingga perusahaan dapat mempertahankan kelancaran 

produksi secara efektif dan efisien. Pengendalian persediaan akan berjalan dengan 

sukses  apabila  kenaikan/penurunan  persediaan  mengikuti  pola  yang  telah 

ditentukan.  Pola  tersebut  mengaitkan  jumlah  dan  waktu  bagi  penjualan  yang 

dikehendaki dengan skedul produksi. Keberhasilan perusahaan dalam melakukan 

pengendalian  persediaan  dapat  diketahui  dari  laporan  yang  membandingkan 

tingkat persediaan sesungguhnya bagi tingkat persediaan yang dianggarkan serta 

harga  aktual  bahan  baku  per  unit  dengan  harga  bahan  baku  per  unit  yang 

dianggarkan. 

2.3.4.2 Perencanaan dan Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung

Perencanaan biaya tenaga kerja langsung dimulai dengan adanya rencana 

produksi yang telah disesuaikan dengan rencana penjualan. Dari rencana produksi 

tersebut disusun rencana kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah unit  yang 

diproduksi dikalikan dengan standar jam kerja. Setelah itu, baru disusun anggaran 
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biaya tenaga kerja langsung berdasarkan standar biaya tenaga kerja langsung atau 

jam kerja untuk tiap periodenya. 

Jadi,  untuk  pengendalian  tenaga  kerja  langsung,  terdapat  dua  macam 

standar yang harus ditetapkan, yaitu standar tarif tenaga kerja langsung per jam 

kerja dan standar efisiensi jam kerja. Standar tarif tenaga kerja langsung per jam 

kerja  ditentukan  oleh  perjanjian  antara  pekerja  dengan  bagian  personalia  atau 

berdasarkan kontrak  kerja.  Oleh  karena  itu,  pada dasarnya  pengendalian  biaya 

tenaga  kerja  langsung dimaksudkan  untuk  mengukur  tingkat  produktivitas  dan 

efisiensi  kerja,  serta  memperkirakan perbedaan antara  yang diharapkan dengan 

yang sesungguhnya terjadi. 

2.3.4.3 Perencanaan dan Pengendalian Biaya Overhead 

Biaya overhead didefinisikan sebagai bahan baku tidak langsung, tenaga 

kerja  tidak  langsung,  dan  biaya  pabrik  lainnya  yang  tidak  secara  mudah 

diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi, 

atau  tujuan  biaya  akhir  tertentu  seperti  kontrak-kontrak  pemerintah.  Overhead 

pabrik mempunyai dua ciri khas yang harus dipertimbangkan dalam pembebanan 

pada  hasil  produksi  secara  layak.  Ciri-ciri  ini  menyangkut  hubungan  khusus 

antara overhead pabrik dengan produk itu sendiri dan jumlah volume produksi. 

Ciri  yang kedua menyangkut  perubahan sebagian unsur biaya  overhead karena 

adanya  perubahan  volume  produksi,  yaitu  overhead  tetap,  variabel,  dan 

semivariabel. 

Proses perencanaan overhead pabrik dimulai dari pembagian pusat-pusat 

pertanggungjawaban  agar  pembebanan  biayanya  menjadi  lebih  akurat  dan 
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pengendalian  dapat  dilakukan  dengan  lebih  baik.  Pimpinan  dari  tiap  pusat 

pertanggungjawaban  diberi  wewenang  atas  anggaran  dan  melakukan 

pengendalian  terhadap  kejadian  yang  telah  menjadi  tanggung  jawabnya. 

Selanjutnya,  ditentukan  dasar  pembebanan  biaya  overhead  pabrik  dengan 

memperhatikan sifat dari operasinya. Setelah itu, ditentukan tingkat kapasitas atau 

volume  produksi.  Untuk  tahap  yang  terakhir  dihitung,  jumlah  semua  biaya 

overhead pabrik. Pada tiap akhir periode secara berkelanjutan dibuat laporan hasil 

pelaksanaan anggaran dan analisis varian yang terjadi.

2.4 Anggaran dan Biaya Standar Sebagai Tolak Ukur Pengendalian Biaya

2.4.1 Anggaran 

Anggaran  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  bagi  perusahaan. 

Anggaran merupakan alat bantu manajemen menyusun perencanaan, koordinasi, 

dan  pengendalian.  Anggaran  juga  merupakan  suatu  perencanaan  keuangan 

perusahaan  yang  sekaligus  dipakai  dasar  sistem  pengendalian  (pengawasan) 

keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Definisi anggaran menurut 

Hansen  dan  Mowen  (2006:355),  yaitu  rencana  keuangan  untuk  masa  depan; 

rencana tersebut mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk 

mencapainya. 

Sehubungan dengan itu, Supriyono (1993:251) mendefinisikan anggaran 

sebagai:

“Rencana yang disusun secara kuantitatif, umumnya dalam ukuran satuan 
moneter, yang mencakup jangka waktu tertentu yang biasanya satu tahun.”

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 

suatu rencana kuantitatif  untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan tindakan-
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tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. Anggaran disusun secara sistematis 

yang  meliputi  seluruh  kegiatan  perusahaan  yang  berlaku  untuk  jangka  waktu 

tertentu  yang  akan  datang  dan  pelaksanaannya  merupakan  tanggung  jawab 

manajemen.

2.4.2 Biaya Standar 

Pada umumnya standar biaya diartikan sebagai alat pembanding, misalnya 

biaya  standar.  Standar  biaya  dipakai  untuk  membandingkan  biaya   yang 

dikeluarkan. Standar merupakan suatu ukuran baik kualitatif maupun kuantitatif 

dari suatu tindakan yang harus dijalankan. Menurut  Milton F. Usry (1996:95) 

pengertian biaya   standar  adalah biaya   yang ditentukan terlebih  dahulu untuk 

memproduksi  satu  unit  atau  sejumlah  produk selama  periode  tertentu  di  masa 

mendatang.  Biaya  standar  dipakai  sebagai  alat  untuk  mengukur  dan  menilai 

prestasi pelaksanaan. Oleh karena itu, biaya standar harus ditentukan dengan teliti 

dan ilmiah melalui penelitian teknis, penelitian prestasi, penelitian laboratorium, 

penelitian gerak dan waktu, penentuan standar kuantitas dan kualitas, penelitian 

tingkat  harga sehingga biaya  standar dapat  ditentukan dengan teliti,  terpercaya 

dan disepakati sebagai norma untuk mengukur pelaksanaan. Jadi, biaya standar 

merupakan target yang harus dituju sekaligus sebagai patokan prestasi. 

Adapun manfaat sistem biaya standar menurut Mulyadi (2000:416) adalah:

1. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. 
Biaya  standar merupakan alat  penting di dalam menilai  pelaksanaan 
kebijakan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Jika  biaya  standar 
ditentukan secara realistis, hal ini akan merangsang pelaksana dalam 
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melaksanakan  pekerjaannya  dengan  efektif,  karena  pelaksana  telah 
mengetahui bagaiamana pekerjaan seharusnya dilaksanakan, dan pada 
tingkat biaya berapa pekerjaan itu seharusnya dilaksanakan

2. Sistem  biaya  standar  memberikan  pedoman  kepada 
manajemen  berapa  biaya  yang  seharusnya  dikeluarkan  untuk 
melaksanakan  kegiatan  tertentu  sehingga  memungkinkan  mereka 
melakukan  pengurangan  biaya  dengan  cara  memperbaiki  metode 
produksi, pemilihan tenaga kerja dan kegiatan yang lain

Namun, biaya standar juga memiliki kelemahan. Keadaan produksi dalam 

perusahaan  selalu  mengalami  perubahan,  sedangkan  perbaikan  standar  jarang 

sekali dilakukan. Jika standar sering diperbaiki, hal ini akan menyebabkan kurang 

efektifnya  standar  tersebut  sebagai  alat  ukur pelaksana.  Akan tetapi,  jika tidak 

dilakukan perbaikan standar, bisa terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat 

dan tidak realistis. 

2.4.3 Hubungan Anggaran dengan Biaya Standar

Persamaan  anggaran  dan  biaya  standar  adalah  keduanya  merupakan 

penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, 

penggunaan  biaya  standar  di  dalam  menyusun  anggaran akan  dapat  dipakai 

sebagai  alat  perencanaan  dan  pengendalian  biaya  dengan  baik  dan  teliti. 

Sedangkan  perbedaan  antara  anggaran  dan  biaya  standar  menurut  Supriyono 

(2000:97), antara lain sebagai berikut:

a) Tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar.

b) Anggaran  adalah  menyatakan  besarnya  biaya  yang  diharapkan 

(expected),  sedangkan  biaya  standar  biaya  yang  seharusnya  dicapai 

oleh pelaksana.

c) Anggaran lebih cenderung merupakan batas-batas biaya yang tidak 

boleh  dilampaui,  sedangkan  biaya  standar  adalah  mengutamakan 
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tingkatan  biaya  yang  harus  ditekan  (dikurangi)  agar  prestasi 

pelaksanaan dinilai baik.

d) Anggaran  pada  umumnya  disusun untuk  setiap  bagian  di  dalam 

perusahaan  baik  yang  berhubungan  dengan  fungsi  produksi,  fungsi 

pemasaran  maupun fungsi administrasi  dan umum,  sedangkan biaya 

standar pada umumnya disusun untuk biaya produksi saja.

e)  Selisih  biaya  yang  timbul  dari  biaya  standar  akan diinvestigasi 

(diperiksa) penyebabnya dengan teliti, sedangkan anggaran yang tidak 

didasarkan biaya standar hanya menekankan pada penghematan biaya 

dibanding anggaran, selisih umumnya tidak diinvestigasi lebih lanjut.

2.4.4 Biaya Standar  Sebagai Tolak Ukur Pengendalian Biaya

Biaya standar mempunyai hubungan yang erat dengan pengendalian biaya 

karena pada dasarnya biaya standar yang disusun mempunyai fungsi sebagai alat 

yang paling penting dalam pengendalian biaya. Dari penetapan biaya standar ini, 

perusahaan akan mengetahui apakah selama proses produksi berlangsung  terjadi 

penyimpangan  biaya  dari  standar  yang  telah  ditentukan.  Mulyadi  (2000:416) 

mengemukakan bahwa:

“Sistem  biaya  standar  dirancang  untuk  mengendalikan  biaya.  Biaya 
standar merupakan alat  penting di dalam menilai  pelaksanaan kebijakan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan 
realistis,  hal  ini  akan  merangsang  pelaksana  dalam  melaksanakan 
pekerjaan dengan efektif,  karena pelaksana telah mengetahui bagaimana 
pekerjaan  seharusnya  dilaksanakan,  dan  pada  tingkat  biaya  berapa 
pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan.”

Dari  penjelasan  di  atas,  diperlukan  suatu  pengendalian  biaya  produksi 

untuk  menghindari  adanya  biaya  produksi  yang  terlalu  besar,  yaitu  dengan 
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menggunakan  penetapan  standar  biaya  produksi.  Setelah  standar  ditetapkan 

langkah selanjutnya,  yaitu melakukan analisis  biaya  standar. Dari analisis yang 

telah dilakukan ini maka akan diketahui selisihnya dengan formula tertentu untuk 

setiap  jenis  biaya  produksi.  Pengendalian  biaya  produksi  pada  perusahaan  itu 

dikatakan  baik  jika  selisihnya  menguntungkan.  Sebaliknya  jika  selisih  yang 

didapat tidak menguntungkan, diperlukan perbaikan terhadap pengendalian biaya 

produksi yang ada dalam perusahaan tersebut. 

2.4.5 Analisis Selisih Biaya Produksi

Menurut  Mulyadi  (2000:424),  penyimpangan  biaya  sesungguhnya  dari 

biaya standar disebut selisih (variance). Analisis selisih (variance) ini melibatkan 

pembagian  jumlah  selisih  antara  biaya  standar  dan  biaya  sesungguhnya  untuk 

bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dengan membagi-bagi jumlah 

selisih  tersebut  manajer  dapat  memperoleh  wawasan  ke  dalam  bidang-bidang 

spesifik  yang membutuhkan perhatian.  Timbulnya  selisih  biaya  produksi  dapat 

terjadi  karena  berbagai  faktor.  Untuk  mengetahui  penyebabnya  dan 

pertanggunganjawaban  selisih  yang  terjadi,  perlu  dilakukan  analisis  selisih. 

Kemudian dari analisis selisih ini, dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih 

yang merugikan. 

Untuk  selanjutnya,  penyimpangan  biaya  sesungguhnya  dengan  biaya 

standar  yang  dibuat  perusahaan  untuk  periode  mendatang  dapat  dihindari, 

terutama penyimpangan yang dapat menimbulkan akibat negatif terhadap aktivitas 

perusahaan. Analisis selisih ini dapat dihitung untuk setiap biaya produksi dengan 

formula  tertentu  untuk  setiap  jenis  penyimpangan.  Analisis  selisih  yang  akan 
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dibahas  lebih  lanjut  meliputi  analisis  selisih  biaya  bahan  baku,  tenaga  kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. 

2.4.5.1 Selisih Biaya Bahan Baku 

Untuk  bahan  baku,  terdapat  dua  jenis  perhitungan  selisih,  yaitu  selisih 

harga bahan baku dan selisih kuantitas (pemakaian) bahan baku.

a. Selisih harga bahan baku

Cara yang digunakan untuk menghitung selisih ini, yaitu:

SHB = (HS – HSt) x KS

Keterangan:

SHB =  Selisih harga bahan baku

HS =  Harga beli sesungguhnya setiap satuan

HSt =  Harga beli standar setiap satuan

KS =  Kuantitas sesungguhnya yang dibeli

Penyebab  terjadinya  selisih  harga  bahan  baku  di  antaranya  sebagai 

berikut:

1. Fluktuasi harga pasar bahan baku yang bersangkutan.

2. Kontrak  dan  jangka  waktu  pembelian  yang  menguntungkan 

atau tidak menguntungkan.

3. Pembelian dari supplier yang lokasinya lebih menguntungkan 

atau tidak menguntungkan.

4. Kegagalan  dalam  di  dalam  memanfaatkan  kesempatan 

potongan  pembelian   atau  ketidaktepatan  jumlah  potongan 

pembelian yang diharapkan.
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5. Tambahan  pembayaran  harga  bahan  baku  adanya  pembelian 

khusus yang harus dilakukan.

6. Pembelian dalam jumlah ekonomis atau tidak ekonomis.

7. Faktor-faktor  internal  yang  mengakibatkan  harus  dilakukan 

pembelian bahan yang mendadak.

b. Selisih kuantitas (pemakaian)

Selisih kuantitas (pemakaian) dapat hitung dengan rumus:

SKB = (KS - KSt) x HSt

SKB =  Selisih kuantitas bahan baku

KS =  Kuantitas sesungguhnya atas bahan baku yang dipakai

KSt =  Kuantitas standar atas bahan baku yang dipakai

HSt =  Harga beli standar bahan baku dipakai

Penyebab terjadinya selisih kuantitas bahan baku di antaranya sebagai 

berikut:

1. Pengguanaan bahan baku pengganti  (subtitusi)  atau memakai 

bahan baku yang kurang mempunyai kualitas baik.

2. Adanya  perubahan  dari  rancangan  produk,  mesin,  peralatan, 

atau  metode  pengolahan  produk  yang  belum  dinyatakan  dalam 

standar kualitas bahan baku.

3. Adanya beberapa kerugian bahan baku yang disebabkan oleh 

karyawan  yang  terlibat  dalam  proses  produksi  sehingga 

mengakibatkan ada beberapa bahan baku yang rusak atau hilang.
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4. Kegagalan  dalam  mengatur  mesin  dan  peralatan  sehingga 

menyebabkan ketidakefisienan pemakaian bahan baku.

5. Pengawasan  yang  terlalu  lemah  atau  terlalu  ketat  terhadap 

karyawan  bagian  produksi  juga  menyebabkan  terjadinya  selisih 

pemakaian bahan baku.

2.4.5.2 Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung

Sama  halnya  seperti  bahan  baku,  selisih  untuk  tenaga  kerja  langsung 

dibedakan menjadi dua, yaitu selisih tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah 

langsung.

a. Selisih tarif upah langsung

Adanya selisih ini diakibatkan oleh perusahaan telah membayar upah 

langsung  dengan  tarif  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah  dibandingkan 

dengan  tarif  upah  standar.  Jumlah  total  rupiah  selisih  tarif  upah 

langsung per jam dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya.  Rumus 

perhitungan adalah sebagai berikut:

STU =  (TS – TSt) x JS

Keterangan:

STU =  Selisih tarif upah langsung

TS =  Tarif sesungguhnya dari upah langsung per jam

JS =  Jam sesungguhnya

TSt =  Tarif standar dan upah langsung per jam
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Penyebab terjadinya selisih tarif upah langsung di antaranya sebagai 

berikut:

1. Ada  beberapa  karyawan  dengan  upah  yang  lebih  tinggi 

dipergunakan dalam proses produksi tertentu sehingga biaya upah 

dalam proses produksi tersebut menjadi lebih tinggi.

2. Ada  beberapa  karyawan  yang  baru  masuk  tidak  dibayar 

sesuai  dengan  upah  standar  yang  mengakibatkan  selisih  upah 

langsung kelihatan menguntungkan.

b. Selisih efisiensi upah langsung

Selisih  efisiensi  upah langsung merupakan  perbedaan antara  jumlah 

jam kerja langsung aktual dengan jumlah jam kerja langsung standar 

yang  diisyaratkan,  dikalikan  dengan  tarif  upah  langsung  standar. 

Secara  matematis  selisih  efisiensi  upah  langsung  dapat  dihitung 

dengan rumus:

SEUL =  (JS – JSt) x TSt

Keterangan:

SEUL =  Selisih efisiensi upah langsung

TSt =  Tarif standar dari upah langsung per jam

JS =  Jam sesungguhnya

JSt =  Jam standar

Penyebab terjadinya selisih tarif upah langsung di antaranya sebagai 

berikut:
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1. Pabrik atau departemen produksi telah  bekerja dengan efisien 

atau  tidak  efisien  yang  bisa  disebabkan  karena  pengawasan 

terhadap tenaga kerja secara baik atau tidak baik.

2. Telah digunakan bahan kualitasnya lebih baik atau lebih jelek 

dibanding standar  sehingga memerlukan waktu (jam) pengerjaan 

yang lebih pendek atau lebih panjang.

3. Kurangnnya  koordinasi dengan departemen produksi lain atau 

departemen pembantu.

2.4.5.3 Selisih Biaya Overhead 

Salah  satu  cara  yang  digunakan  untuk  penilaian  efektivitas  dari 

pengendalian biaya overhead pabrik, yaitu dengan analisis selisih biaya overhead. 

Terdapat empat jenis metode perhitungan selisih, yaitu:

a. Metode analisis satu selisih

Dalam metode ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara 

mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas 

standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya.

b. Metode analisis dua selisih

1) Selisih terkendali

Selisih  ini  diakibatkan  oleh  perbedaan  antara  biaya  overhead 

pabrik  yang  sesungguhnya  terjadi  dengan  biaya  overhead  yang 
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dianggarkan  pada  kapasitas  atau  jam standar.  Secara  matematis 

selisih efisiensi terkendali  dapat dihitung dengan rumus:

ST =  BOPS – AFKSt

Keterangan:

ST =  Selisih terkendali

BOPS =  Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya

AFKSt =  Anggaran fleksibel pada kapasitas atau jam standar

2) Selisih volume

Selisih  ini  diakibatkan  oleh  perbedaan  antara  anggaran  fleksibel 

pada  kapasitas  atau  jam  standar  dengan  biaya  overhead  pabrik 

yang  dibebankan  ke  produksi  (jam standar  dikalikan  tarif  biaya 

overhead  pabrik  standar).  Secara  matematis  selisih  efisiensi 

terkendali  dapat dihitung dengan rumus:

SV =  AFKSt – (KSt x T)

Keterangan:

SV =  Selisih volume

KSt =  Kapasitas atau jam standar

T =  Tarif standar biaya overhead pabrik atau tarif total

c. Metode analisis tiga selisih

1) Selisih anggaran

Selisih  ini  diakibatkan  oleh  perbedaan  antara  biaya  overhead 

pabrik  yang  sesungguhnya  terjadi  dibandingkan  dengan  biaya 
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overhead  pada  kapasitas  atau  jumlah  jam  yang  sesungguhnya. 

Secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

SA =  BOPS – AFKS

Keterangan:

SA =  Selisih anggaran 

AFKS =  Anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya

2) Selisih kapasitas

Selisih  kapasitas  berhubungan  dengan  elemen  biaya  overhead 

pabrik tetap yang disebabkan kapasitas sesungguhnya lebih besar 

atau  lebih  kecil  dibanding  kapasitas  yang  dipakai  untuk 

menghitung tarif. Secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

SK =  AFKS – BOPB

Keterangan:

SK =  Selisih kapasitas

BOPB =  Biaya overhead pabrik dibebankan

3) Selisih efisiensi

Selisih  ini  diakibatkan  oleh  perbedaan  antara  kapasitas  standar 

dengan  kapasitas  sesungguhnya  yang  dipakai  untuk  mengolah 

produk  dikalikan  tarif  total  biaya  overhead  pabrik.  Secara 

matematis dapat dihitung dengan rumus:

SE =  (KS x T) – (KSt x T)

Keterangan:

SE =  Selisih efisiensi  biaya overhead pabrik

31



KS =  Kapasitas sesungguhnya

d. Metode analisis empat selisih

Perbedaan antara metode analisis empat selisih dengan metode analisis 

tiga  selisih  hanya  terletak  pada  selisih  efisiensinya  yang  dibedakan 

variabel dan tetap. 

1) Selisih efisiensi variabel

Merupakan selisih efisiensi yang terjadi dalam biaya variabel. Cara 

menghitungnya, yaitu dengan rumus:

SEV =  (KS – KSt) TV

Keterangan:

SEV =  Selisih efisiensi variabel

KS =  Kapasitas sesungguhnya

KSt =  Kapasitas standar

TV =  Tarif variabel

2) Selisih efisiensi tetap

Merupakan selisih efisiensi yang terjada dalam biaya tetap.  Cara 

menghitungnya, yaitu dengan rumus:

SET =  (KS – KSt) TT

Keterangan:

SET =  Selisih efisiensi tetap

TT =  Tarif tetap

Penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik adalah:

1. Penyebab timbulnya selisih pengeluaran
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a) Penggunaan mutu bahan baku yang keliru

b) Penggunaan mutu tenaga kerja yang keliru

c) Kegagalan  dalam  memperoleh  syarat  pembelian  bahan 

yang menguntungkan

d) Perubahan dalam harga pasar

2. Penyebab timbulnya selisih efisiensi

a) Pemborosan pemakaian bahan baku

b) Pekerjaan tenaga kerja yang tidak efisien

c) Kegagalan  dalam mengurangi  penggunaan bahan baku dan jasa, 

dalam hubungannya dengan tingkat output yang dihasilkan

3. Penyebab timbulnya selisih kapasitas

a) Penyebab yang terkendali

1) Karyawan yang menanti kerja

2) Kerusakan mesin yang tidak dapat dihindari

3) Kekurangan operator

4) Kekurangan alat

5) Kekurangan instruksi

b) Penyebab yang tidak terkendali

1) Berkurangnya permintaan konsumen

2) Fluktuasi hari dalam kalender

3) Kelebihan kapasitas produksi 

2.5 Efisiensi
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Efisiensi  merupakan  kemampuan  untuk  melakukan  sesuatu  hal  yang 

benar,  efisiensi  menunjukkan  pembandingan  antara  keluaran  dan  masukan. 

Menurut Horngren (1995:86) efisiensi adalah jumlah dari masukan yang dipakai 

untuk  mencapai  tingkat  keluaran  tertentu.  Efisiensi  menggambarkan  berapa 

banyak masukan (input) yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran 

(output)  tertentu.  Unit  suatu  organisasi  yang  paling  efisiensi  adalah  unit  yang 

dapat  menghasilkan  jumlah  keluaran  tertentu  dengan  menggunakan  masukan 

minimum atau menghasilkan keluaran terbanyak dengan menggunakan masukan 

yang  tersedia.  Terkendalinya  biaya  produksi  merupakan  salah  satu  kunci 

keberhasilan dari pengendalian produksi secara keseluruhan. 

Sistem biaya  standar merupakan sistem akuntansi  biaya  yang mengolah 

informasi  biaya  sedemikian  rupa  sehingga  mudah  mendeteksi  penyimpangan, 

yaitu  penyimpangan  antara  biaya  standar  dengan  biaya  aktual.  Pada  saat 

pelaksanaan  produksi  perusahaan  mampu  melakukan  pengendalian  biaya,  tiap 

penyimpangan  yang  tidak  menguntungkan  terjadi,  perusahaan  langsung  dapat 

mengatasinya.  Perusahaan yang mampu mengendalikan biaya  dengan baik  ini 

berarti  bahwa perusahaan tersebut  bisa  dikatakan efisien.  Secara  umum tujuan 

efisiensi biaya produksi antara lain sebagai beikut:

1) Untuk  menghasilkan  efisiensi  dalam  produksi,  karyawan 

akan bekerja sesuai dengan rencana, sistem dan metode yang telah 

ditetapkan,  dengan  demikian  efisiensi  akan  meningkatkan 

kedisiplinan dan keterampilan kerja karyawan.
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2) Dengan  meningkatkan  efisiensi,  perusahaan  dapat 

menggunakan sebagian modalnya  untuk keperluan  lain  yang lebih 

bermanfaat.

3) Keinginan  dari  pemilik  dan  karyawan  perusahaan  agar 

perusahaan  bekerja  seefisien  mungkin,  sehingga  dapat  dicapai 

keuntungan yang maksimum yang akan menyebabkan dividen dan 

upah naik.
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