
8 
 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

Pada bahasan ini akan diuraikan teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. Beberapa teori yang berhubungan dengan 

bahasan penelitian akan diuraikan dan dijelaskan melalui kajian pustaka untuk 

dapat menyelesaikan masalah yang dirumuskan. Seluruh teori inilah yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk analisis dan penyelesaian masalah penelitian. 

2.1.1 Sistem Biaya Standar 

Setiap apa saja di dunia ini dapat dianggap sebagai suatu sistem. 

Menurut Suratman  (1995) suatu sistem merupakan activities yang akan 

menerima input berupa sumber-sumber sistem yang kemudian akan 

menghasilkan output yang akan diterima oleh receiving systems. Jika sistem 

itu berupa sistem biaya, inputnya akan berupa resources consumed (sumber-

sumber terpakai), sedangkan outputnya berupa informasi product cost. Fungsi 

utama sistem biaya adalah: inventory valuation, operational and cost control, 

measuring product cost and profitability. 

Secara umum biaya standar didefinisikan sebagai biaya yang telah 

direncanakan sebagai alat pengendalian biaya dalam menghasilkan suatu 

produk. 

Menurut pendapat Mulyadi (1999:415): “Biaya standar adalah biaya 
yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya 
dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai 
kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-
faktor lain tidak berubah.” 
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Sementara itu, Usry and Hammer (1991:562) menyatakan bahwa: 

“A standard cost is the predermined cost of manufacturing a single unit or a 

specific quantity of product during a specific period”. 

(Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka dari proses produksi 

sebuah unit atau jumlah tertentu produk selama periode tertentu). 

Deakin and Maher (1991) memberi pengertian biaya standar sebagai 

berikut: 

“A standard cost is a predetermined unit cost, while a budget is a financial 

plan. Standard cost are often used to make up the financial plan”. 

(Biaya standar adalah biaya per unit yang ditentukan di muka, di samping 

anggaran sebagai sebuah rencana keuangan). 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya 

standar merupakan biaya yang ditentukan di muka dan merupakan jumlah 

yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk. 

Pada sebuah perusahaan, biaya standar merupakan satu kesatuan 

sistem yang menyusun sebuah perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem biaya standar adalah suatu sistem penghitungan 

harga pokok suatu produk atau jasa dengan cara menghitung standar biaya 

yang akan digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. 

 

2.1.2 Kegunaan Biaya Standar 

Menurut Mulyadi (1999:416) manfaat sistem biaya standar, yaitu: 

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

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

 

Selain itu, penerapan biaya standar juga memiliki kelemahan. 

Seringkali standar cenderung menjadi kaku dan tidak fleksibel meskipun 

dalam jangka waktu pendek. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, 

sedangkan perbaikan standar jarang dilakukan. Perubahan standar akan 

menimbulkan masalah persediaan. Sebagai contoh, suatu perubahan dalam 

harga bahan baku memerlukan penyesuaian terhadap persediaan, tidak hanya 

persediaan bahan baku tetapi juga persediaan produk dalam proses dan produk 

jadi yang berisi bahan baku tersebut. Jika standar sering diperbaiki, hal ini 

menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai alat pengukur 

pelaksana. Jika tidak diadakan perbaikan standar padahal telah terjadi 

perubahan dalam produksi, akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak 

tepat dan tidak realisitis. 

 

2.1.3 Dasar Penentuan Biaya Standar 

Dasar penentuan biaya standar terdiri atas tiga bagian, yaitu biaya 

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

standar. 
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2.1.3.1 Biaya Bahan Baku Standar 

Biaya bahan baku standar terdiri atas: 

1. Kuantitas standar adalah input fisik yang diperlukan untuk memproduksi 

sejumlah output fisik tertentu. 

Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan: 

a. Penyelidikan teknis 

b. Analisis catatan masa lalu dalam bentuk: 

 Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau 

pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. 

 Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan 

pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. 

 Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan 

pekerjaan yang paling baik. 

2. Harga standar adalah harga per satuan input fisik. 

Harga standar pada umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok, 

katalog atau informasi yang sejenis, dan informasi lain yang tersedia yang 

berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga-harga tersebut di 

masa depan. 

 

2.1.3.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung Standar 

Biaya tenaga kerja standar terdiri atas: 

1. Jam tenaga kerja standar 

Jam tenaga standar ditentukan dengan cara: 
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a. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu 

pekerjaan dari kartu harga pokok (cost sheet) periode lalu. 

b. Membuat test-run operasi produksi di bawah keadaan normal yang 

diharapkan. 

c. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja 

karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. 

d. Mengadakan taksiran yang wajar berdasarkan pada pengalaman dan 

pengetahuan operasi produksi dan produk. 

2. Tarif upah standar 

Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar: 

a. Perjanjian dengan organisasi karyawan. 

b. Data upah masa lalu, yang dapat digunakan sebagai tarif upah standar 

adalah: rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, atau median dari upah 

karyawan masa lalu. 

c. Penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. 

2.1.3.3 Biaya Overhead Pabrik Standar 

Biaya overhead pabrik terdiri atas biaya overhead variabel dan biaya 

overhead tetap. Biaya overhead variabel standar adalah jumlah biaya overhead 

pabrikasi variabel yang dianggarkan dibagi kapasitas, seperti jumlah jam 

mesin standar atau jam tenaga kerja langsung, sedangkan biaya overhead tetap 

standar adalah jumlah biaya overhead pabrikasi tetap yang dianggarkan dibagi 

kapasitas, biasanya kapasitas normal dalam bentuk jam atau unit standar. 
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2.1.4 Analisis Selisih Atas Standar Biaya Produksi 

Selisih (variance) merupakan penyimpangan biaya sesungguhnya dari 

biaya standar. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar tersebut akan 

dianalisis, kemudian diselidiki penyebab terjadinya dan dicari solusi untuk 

mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. 

Analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

berbeda dengan analisis selisih biaya overhead pabrik. Dalam analisis selisih 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam 

kapasitas, yaitu kapasitas standar dan kapasitas normal, sedangkan dalam 

analisis selisih biaya overhead pabrik dikenal tiga macam kapasitas, yaitu 

kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. 

1. Selisih Biaya Bahan Baku (SBBB) 

Model Satu Selisih (The One-Way Model) 

 St = (HSt x KSt) – (HS x KS) 

Model Dua Selisih (The Two-Way Model) 

 SH = (HSt – HS) x KS 

 SK = (KSt – KS) x HSt 

Model Tiga Selisih (The Three-Way Model) 

Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas 

sesungguhnya dapat terjadi dengan tiga kemungkinan berikut ini: 

a. Harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau 

lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya 

 Harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah 

dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya 
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 SH = (HSt – HS) x KSt 

 SK = (KSt – KS) x HSt 

 SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS) 

 Harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi 

dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya 

SH = (HSt – HS) x KS 

SK = (KSt – KS) x HS 

SHK = (HSt – HS) x (KSt – KS) 

b. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya namun kuantitas 

standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya 

SH = (HSt – HS) x KS 

 SK = (KSt – KS) x HSt 

 SHK = nol 

c. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya namun kuantitas 

standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya 

SH = (HSt – HS) x KSt 

 SK = (KSt – KS) x HS 

SHK = nol 

Keterangan: 
St  = total selisih 
SH  = selisih harga 
SK  = selisih kuantitas/efisiensi 
SHK = selisih harga/kuantitas 
HSt = harga standar 
KSt = kuantitas standar 
HS  = harga sesungguhnya 
KS  = kuantitas sesungguhnya 
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2. Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung (SBTKL) 

Model Satu Selisih (The One-Way Model) 

 St = (JKSt x TUSt) – (JKS x TUS) 

Model Dua Selisih (The Two-Way Model) 

 STU = (TUSt – TUS) x JKS 

 SEU = (JKSt – JKS) x TUSt 

Model Tiga Selisih (The Three-Way Model) 

Perhitungan selisih biaya tenaga kerja langsung model tiga selisih 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Tarif upah standar dan jam kerja standar masing-masing lebih tinggi 

atau lebih rendah dari tarif upah sesungguhnya dan jam kerja  

sesungguhnya 

 Tarif upah standar dan jam kerja standar masing-masing lebih 

rendah dari tarif upah sesungguhnya dan jam kerja sesungguhnya 

STU = (TUSt – TUS) x JKSt 

SEU = (JKSt – JKS) x TUSt 

STEU = (JKSt – JKS) x (TUSt – TUS) 

 Tarif upah standar dan jam kerja standar masing-masing lebih 

tinggi dari tarif upah sesungguhnya dan jam kerja sesungguhnya 

STU = (TUSt – TUS) x JKS 

SEU = (JKSt – JKS) x TUS 

STEU = (JKSt – JKS) x (TUSt – TUS) 

b. Tarif upah standar lebih rendah dari tarif upah sesungguhnya namun 

jam kerja standar lebih tinggi dari jam kerja  sesungguhnya 
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STU = (TUSt – TUS) x JKS 

SEU = (JKSt – JKS) x TUSt 

 STEU = nol 

c. Tarif upah standar lebih tinggi dari tarif upah sesungguhnya namun 

jam kerja standar lebih rendah dari jam kerja sesungguhnya 

STU = (TUSt – TUS) x JKSt 

SEU = (JKSt – JKS) x TUS 

STEU = nol 

Keterangan: 
St  = total selisih 
STU = selisih tarif upah 
SEU = selisih efisiensi upah 
STEU = selisih tarif/efisiensi upah 
TUSt = tarif upah standar 
JKSt = jam kerja langsung standar 
TUS = tarif upah sesungguhnya 
JKS = jam kerja langsung sesungguhnya 

3. Selisih Biaya Overhead Pabrik (BOP) Metode Penentuan Harga Pokok 

Variabel 

Model Satu Selisih (The One-Way Model) 

Selisih BOP variabel = BOP variabel sesungguhnya – BOP variabel 

standar 

Model Dua Selisih (The Two-Way Model) 

Selisih pengeluaran = BOP variabel sesungguhnya – BOP variabel 

dianggarkan pada jam yang sesungguhnya 

dicapai 

Selisih efisiensi         = (jam kerja standar – jam kerja sesunggunhnya) 

x tarif BOP variabel 
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4. Selisih Biaya Overhead Pabrik (BOP) Metode Penentuan Harga Pokok 

Penuh (Full Costing) 

Model Satu Selisih (The One-Way Model) 

Selisih BOP = BOP sesungguhnya – BOP standar 

Model Dua Selisih (The Two-Way Model) 

 Selisih Terkendali (Controllable Variance) 

  BOP sesungguhnya     xxx 

BOP tetap pada kapasitas normal   xxx 

BOP variabel sesungguhnya    xxx 

BOP variabel pada kapasitas standar   xxx 

Selisih terkendali (selisih BOP variabel)  xxx 

Selisih Volume (Volume Variance) 

 = (kapasitas normal –kapasitas standar) x tarif BOP tetap 

Model Tiga Selisih (The Three-Way Model) 

Selisih pengeluaran = BOP sesungguhnya – (BOP tetap pada kapasitas 

normal + BOP variabel yang dianggarkan pada 

jam kerja sesungguhnya) 

Selisih kapasitas  = (kapasitas normal – kapasitas sesungguhnya) x 

tarif BOP tetap 

Selisih efisiensi    = (jam kerja standar – jam kerja sesungguhnya) x 

tarif BOP total 

Model Empat Selisih (The Four-Way Model) 

Model empat selisih terdiri atas: 

a. Selisih pengeluaran 

+ 

- 
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b. Selisih kapasitas 
c. Selisih efisiensi BOP variabel 
d. Selisih efisiensi BOP tetap 

 
Selisih efisiensi BOP variabel = (jam kerja standar – jam kerja 

sesungguhnya) x tarif BOP 

variabel 

Selisih efisiensi BOP tetap   = (jam kerja standar – jam kerja 

sesungguhnya) x tarif BOP tetap 

 

2.1.5 Perbaikan Terhadap Standar 

Standar harus diubah apabila kondisi yang mendasari penentuannya 

mengalami perubahan. Menurut Mulyadi (1999:473), ada dua pendapat yang 

mendasari atas perubahan standar tersebut, antara lain: 

1. Standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu segera setelah 

diketahui bahwa standar tersebut keliru ditetapkan. 

2. Jika standar diperbaiki dalam akuntansi, perubahan tersebut akan 

menghancurkan standar sebagai alat pengukur efisiensi. Oleh karena itu, 

meskipun standar yang ditetapkan telah mengalami kekeliruan, perbaikan 

standar harus ditunda sampai akhir periode akuntansi. 

Jalan tengah yang diambil dari kedua pendapat tersebut adalah 

apabila terjadi perubahan yang penting dalam metode produksi, tenaga kerja, 

atau bahan baku yang dipakai baik kuantitas maupun kualitasnya, standar 

harus segera diubah. Baik standar harga bahan maupun standar tarif upah 

harus diubah bila terjadi perubahan yang signifikan pada harga pasar bahan 

baku dan tarif upah. Setiap sistem harga pokok standar harus ditinjau secara 
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periodik sehingga bisa dilakukan perbaikan jika standar tersebut ternyata 

keliru. Bagian akuntansi biaya harus selalu mengadakan penyesuaian dan 

perbaikan biaya standar agar standar tersebut tidak menyesatkan manajemen. 

Perubahan hendaknya diterapkan pada standar tertentu tanpa mengganggu 

sistem harga pokok standar secara keseluruhan. 

 

2.1.6 Efisiensi Biaya Produksi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi adalah: 

“Ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak 

membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya”. Jika pengertian efisiensi 

dijelaskan dengan konsep input-output, suatu kegiatan dapat dikatakan efisien 

jika pelaksanaan kegiatan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan 

pengorbanan biaya (input) yang terendah atau dengan pengorbanan biaya 

(input) yang minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan. Efisiensi 

berhubungan dengan penentuan apakah tujuan dapat dicapai dengan 

menggunakan sumber daya yang terbaik tanpa memerlukan biaya tambahan. 

Berdasarkan uraian di atas, suatu proses produksi dikatakan efisien 

jika perusahaan menghasilkan produk berkualitas yang memenuhi standar 

kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya-biaya tertentu yang 

minimal. Untuk menghasilkan efisiensi biaya produksi, perusahaan harus 

mampu mengadakan pengendalian biaya. 
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2.2 Model Teori 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, dapat disusun 

ke dalam model teori sebagai berikut: 

      Gambar 1 
    Model Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya Standar 

Pedoman dan pengendali 
dalam pengeluaran 

biaya produksi aktual 

Identifikasi selisih (varians) 
antara biaya standar 
dengan biaya aktual 

Jika biaya standar lebih besar 
daripada biaya yang 

sesungguhnya, varians yang 
dihasilkan merupakan varians 

yang menguntungkan 
(favourable) 

Jika biaya standar lebih kecil 
daripada biaya yang 

sesungguhnya,  varians yang 
dihasilkan adalah varians 

yang merugikan 
(unfavourable). 

Evaluasi penerapan sistem 
biaya standar dan melakukan 

tindakan perbaikan, khususnya 
terjadi varians yang merugikan 

Analisis terhadap penyebab 
terjadinya varians 

Efisiensi biaya produksi 
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Keterangan: 

Dari gambar model teori di atas, dapat dijelaskan bahwa penetapan 

biaya standar digunakan sebagai pedoman dan pengendali dalam pengeluaran 

biaya produksi yang sesungguhnya. Untuk kepentingan pengendalian, pihak 

manajemen perlu mengadakan identifikasi varians-varians yang terjadi antara 

biaya standar yang telah ditetapkan lebih dulu dengan biaya yang 

sesungguhnya terjadi. Apabila biaya standar lebih besar daripada biaya yang 

sesungguhnya berarti varians yang dihasilkan merupakan varians yang 

menguntungkan (favourable). Sebaliknya jika biaya standar lebih kecil 

daripada biaya yang sesungguhnya,  varians yang dihasilkan adalah varians 

yang merugikan (unfavourable). Analisis varians yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak hanya sampai pada tingkat seberapa besar varians tersebut 

menguntungkan atau merugikan, akan tetapi harus dianalisis apa penyebab 

terjadinya varians tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus 

menentukan sebab-sebab terjadinya varians untuk selanjutnya dicari jalan 

keluar untuk menyelesaikan atau melakukan tindakan perbaikan. Tindakan 

perbaikan terhadap varians ini sangat penting khususnya untuk varians yang 

merugikan. Informasi mengenai penyebab terjadinya selisih dapat dipakai 

sebagai pedoman untuk menilai efisiensi biaya produksi. 
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