
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang mengkaji dan menganalisis efisiensi biaya yang 

dipandang mempunyai hubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti (2008) berjudul Efisiensi Biaya 

Produksi Dalam Rangka Meningkatkan Laba Perusahaan. Studi Pada Perusahaan 

Pupuk CV. Adi Jaya Pujon, Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pemborosan biaya dalam produksi dikaitkan dengan peroleh laba yang dicapai 

oleh perusahaan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah analisis deskriptif, 

data dikumpulkan melalui dokumentasi dan analisis data dilakukan dengan 

analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya produksi 

selama tahun 2005 – 2008 cukup tinggi dan disinyalir terjadi pemborosan biaya 

dalam aktivitas produksi pada perusahaan tersebut. Dari hasil perhitungan yang 

dilakukan didapatkan bahwa pemborosan biaya dalam proses produksi terjadi 

pada proses mixing/pencampuran, karena dalam proses ini 30% bahan baku yang 

terdiri dari Nitrogen (N),  Pospat (P2O5),  Kalium (K2O),  Magnesium (MgO),  

Calsium (CaO) dan Belerang (S). Besarnya biaya yang dapat dihemat oleh 

perusahaan dalam kegiatan produksi tersebut jika perusahaan mampu mencapai 

standar efisiensi biaya produksi yaitu Rp 6.325.500/bulan, dengan demikian 

tercapainya efisiensi biaya akan mampu meningkatkan laba pada perusahaan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Dodik Irawam (2008) berjudul Efisiensi 

Biaya Dalam Meningkatkan Laba Usaha Jasa Travel PO. Puji Syukur Jombang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghbat dalam usaha mencapai efisiensi biaya pada perusahaan tersebut. Jenis 

penelitian yang dipergunakan adalah analisis deskriptif, data dikumpulkan melalui 

dokumentasi dan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan kurang memberikan perhatian 

terhadap pemeliharaan dan perawasan 3 kendaraan roda empat Colt Diesel, 

sehingga biaya perawatan dan pemeliharaan kendaraan cukup tinggi. Setiap tahun 

biaya perawatan dan pemeliharaan kendaraan untuk 3 kendaraan tersebut 

mencapai rata-rata Rp 26.350.000, hal ini disebabkan perusahaan belum 

mempunyai tenaga akhi yang mampu melakukan perawatan dan pemeliharaan 

kendaraan. Untuk itu perusahaan perlu merekrut karyawan yang dapat melakukan 

pemeliharaan dan melakukan perawatan kendaraan, diasumsikan jika setiap bulan 

karyawan tersebut digaji sebesar Rp 1,5 juta/bulan maka setia tahun hanya akan 

mengeluarkan biaya Rp 18 juta untuk biaya perawatan dan pemeliharaan 

kendaraan, dengan demikian akan terjadi penghematan sebesar Rp 8.350.000/ 

tahun, sehingga laba perusahaan akan meningkat. 

Penelitian yang dilakukan Cicilia Agata S. (2007) berjudul Analisis 

Perencanaan dan Pengendalian Biaya Pemeliharaan Mesin Untuk Mengukur 

Efisiensi Biaya. Studi Pada PT. Gandum Malang. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis perencanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan mesin untuk 

mengukur efisiensi biaya, sehingga perusahaan dalam menjalan aktivitas dan 
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operasionalnya dapat menentukan pengendalian biaya yang lebih tepat. Penelitian 

ini tergolong dalam penelitian studi kasus dan lapangan, dengan metode 

pengumpulan data berupa survei, observasi dan dokumentasi. Pembahasan 

dilakukan dengan analisis anggaran dan analisis varian. Dalam penelitian ini 

didapat hasil bahwa anggaran yang bersifat statis dan analisis varian yang dibuat 

oleh perusahaan kurang mencerminkan suatu bentuk perencanaan dan 

pengendalian biaya pemeliharaan mesin yang baik. Untuk perencanaan dan 

pengendalian biaya yang lebih baik, disarankan untuk menggunakan anggaran 

fleksibel yang disusun berdasarkan suatu standar dan analisis varian yang lebih 

spesifik. 

Penelitian Sherly Juanita. (2007) yang berjudul Evaluasi Penyusunan 

Standar Biaya Produksi dalam rangka Peningkatan Efisiensi Biaya Produksi pada 

PT. Sang Hyang Seri (Persero) Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proses penyusunan standar biaya produksi guna mengetahui efisiensi biaya 

produksi dan untuk mengetahui pencapaian efisiensi biaya produksi. Jenis 

penelitian adalah studi kasus, data dikumpulkan dengan observasi dan 

dokumentasi, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis 

perhitungan varian.  

Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil bahwa output lebih kecil dari 

standar dan biaya lebih besar dari standar, maka perusahaan belum dapat 

menerapkan biaya standar dalam pencapaian efisiensi biaya produksi. Penyusunan 

standar biaya yang kurang tepat menjadi salah satu sebab terjadinya selisih/varian, 

perusahaan menetapkan standar berdasarkan realisasi biaya tahun sebelumnya 



11 

dengan penyesuaian kenaikan dan penurunan sebesar 10%. Dari penelitian 

tersebut disarankan perusahaan untuk menggunakan metode average dalam 

penyusunan standar dan memperhatikan faktor-faktor terkait seperti kondisi 

ekonomi, lingkungan, politik (kebijakan) dan data tahun sebelumnya. Standar 

yang tepat bagi perusahaan adalah standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai, 

dimana standar ini merupakan standar yang ketat namun masih bisa dicapai oleh 

perusahaan. Dengan demikian maka penyusunan standar biaya produksi dapat 

mencapai efisiensi biaya produksi pada perusahaan. 

 
 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Biaya  

Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi 

manajemen dan akuntansi biaya. Adapun tujuan memperoleh informasi 

biayadigunakan untuk proses perencanaan, pengendalian dan pembuatan 

keputusan. Menurut Hansen dan Mowen (2004:40), biaya didefinisikan sebagai 

kas atau nilaie kuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau 

jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang 

bagiorganisasi. Sedangkan menurut Supriyono (2000:185), biaya adalah 

pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. 

Pengertian biaya menurut Harnanto dan Zulkifli (2003:14) adalah sesuatu yang 

berkonotasi sebagai pengurang yang harus dikorbankan untuk memperoleh tujuan 

akhir yaitu mendatangkan laba.  
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Jae K Shim, (2000:351) menyebutkan : Biaya merupakan sejumlah 

pengorbanan tertentu yang telah dikeluarkan maupun dalam tahap kemungkinan 

akan terjadi untuk mencapai tujuan dan diukur dalam satuan uang. Biaya standar 

adalah biaya produksi atau biaya operasi yang telah ditentukan sebelumnya secara 

saksama. Biaya standar adalah sasaran biaya yang harus dicapai.. Dalam 

hubungannya dengan anggaran, biaya standar merupakan hal yang diperlukan 

dalam penyusunan anggaran, sebab biaya standar merupakan referensi untuk 

menentukan anggaran. 

The Commite on Cost Consepts and Standards of The American 

Accounting Association memberikan definisi untuk istilah Cost sebagai berikut : 

“Cost is foregoing measured in monetary terms incurred or potentially to be 

incurred to achieve a specific objective” yang berarti biaya merupakan 

pengeluaran-pengeluaran yang diukur secara terus-menerus dalam uang atau yang 

potensial harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan. Istilah-istilah dan 

konsep dalam menghitung biaya digunakan dalam pengertian yang berbeda-beda, 

oleh karena tergantung dari kondisi, tujuan dan pihak yang akan menggunakannya 

(Adikoesumah, 2002–11).Pass, Lowes dan Davis menyatakan bahwa biaya 

merupakan pembayaran (termasuk biaya eksplisit dan biaya implisit) yang 

ditimbulkan oleh perusahaan untuk memproduksi outputnya (1998 – 118). 

Jadi menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya 

merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu 

manfaat yaitu peningkatan laba di masa mendatang. 
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2.2.2. Klasifikasi Biaya 

Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya 

yangdapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Menurut 

Sulistianingsih dan Zulkifli (1999:83-86) dan Harnanto dan Zulkifli (2003:14) 

penggolongan biaya dapat didasarkan pada hubungan antara biaya dengan: 

1. Obyek Pengeluaran 

Dimana prinsip dari penggolongan biaya ini berkaitan dengan pengeluaran. 

Misalnya: biaya untuk membayar gaji karyawan tersebut disebut biaya gaji. 

Dalam penggolongan ini, nama obyek pengelaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan bakar, 

maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut 

"biaya bahan bakar". 

2.  Fungsi Pokok Perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi, yaitu fungsi produksi fungsi 

pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam 

perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok : 

a. Biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. Merupakan biaya-biaya yang terjadi 

untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. 

Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan 

baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam 
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bagian-bagian, baik yang langsung maupun yang tidak langsung 

berhubugan dengan proses produksi. 

b. Biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk atau 

jasa biasanya dalam rangka mendapatkan dan memenuhi pesanan. 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk. Contohnya adalah biaya biaya promosi, biaya angkutan 

dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan bagian-bagian 

yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh (sample). 

c. Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

mengarahkan, mengendalikan dan untuk mengoperasikan perusahaan. 

Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Contohnya biaya ini adalah biaya gaji karyawan, 

bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian hubungan masyarakat. 

Jumlah biaya pemasaran bisya administrasi dan umum sering pula disebut 

istildh biaya komersial (commercial expense) 

3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi dua golongan : 

a.  Biaya langsung (direct cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya 

adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung 

terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya 

langsung departemen (direct departemen cost) adalah semua biaya yang 
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terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah biaya tenaga kerja 

yang bekerja dalam Departemen Pemeliharaan dan biaya depresiasi mesin 

yang dipakai dalam departemen tersebut. 

b. Biaya tak langsung (indirect cost) 

Biaya tak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh 

sesuatu yang dibiayai. Biaya tak langsung dalam hubungannya dengan 

produk disebut dengan istilah biaya produksi tak langsung atau biaya 

overhead pabrik (factory overhead cost). Contohnya biaya yang terjadi di 

Pembangkit Tenaga Listrik (biaya ini dinikmati oleh departemen-

departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk 

menggerakkan mesin dan equipment yang pemakai listrik). 

4.  Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

digolongkan menjadi : 

1. Biaya variabel adalah biaya yang terjadi tidak tergantung kepada ada atau 

tidak adanya sesuatu yang dibiayai, biaya variabel adalah biaya yang 

jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

2. Biaya semivariabel. Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini mengandung 

unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. 

3)  Biaya semitetap. Biaya semitetap adalah biaya yang tetap untuk tingkat 

volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang kostan pada 

volume produksi tertentu. 
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4)  Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

kisaran volume kegiatan tertentu. Contohnya adalah gaji direktur produksi. 

5. Jangka waktu manfaatnya. 

Biaya dapat dibagi menjadi dua pengeluaran modal dan pengeluaran 

pendapatan. 

a) Pengeluaran modal (capital expenditures) adalah biaya yang mempunyai 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya satu tahun). 

Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dibebankan sebagai harga pokok 

aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya 

dengan cara didepresiasi. diamortisasi atau dideplesi. 

b) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) adalah biaya yang hanya 

mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran 

tersebut. Penggolongan biaya adalah penggolongan proses 

mengelompokkan secara sistematis atas keseluruhan elemen yang ada ke 

dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat 

memberikan informasi yang lebih punya arti atau lebih penting. Menurut 

Supriono (1993, hal. 32), penggolongan biaya terbagi menjadi 6 (enam), 

yaitu: 

1) Penggolongan biaya sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan aktivitas 

perusahaan (Cost Classified Accounting to the Function of Business 

Activity). Fungsi pokok dan kegiatan perusahaan-perusahaan dapat 

digolongkan ke dalam : 
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a) Fungsi produksi, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan 

pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. 

b) Fungsi pemasaran, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan 

penjualan produk selesai yang siap dijual dengan cara yang 

memuaskan 

pembeli dan dapat memperoleh laba sesuai yang diinginkan 

perusahaan 

sampai dengan pengumpulan kas dari hasil penjualan. 

c) Fungsi administrasi dan urnum, adalah fungsi yang berhubungan 

dengan 

kegiatan penentuan kebijakan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan 

perusahaan secara keseluruhan agar dapat berhasil guna dan berdaya 

guna. 

d) Fungsi keuangan, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan 

keuangan atau penyediaan dana yang diperlukan perusahaan.Atas 

dasar fungsi tersebut di atas, biaya dapat dikelompokkan menjadi : 

* Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan 

fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi 

produk selesai. Biaya produksi digolongkan ke dalam: (a) Biaya 

bahan baku; (b) Biaya tenaga kerja langsung; (c) Biaya overhead 

pabrik. 

* Biaya pemasaran, yaitu biaya dalam rangka penjualan produk 

selesai sampai dengan pengumpuian pihutang menjadi kas. Biaya 
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ini meliputi biaya untuk melaksanakan: (a) fungsi penjualan; (b) 

fungsi penggudangan produk selesai; (c) fungsi pengepakan dan 

pengiriman; (d) fungsi advertensi: (e) fungsi pemberian kredit dan 

pengumpulan pihutang; (6) fungsi pembuatan faktur atau 

administrasi penjualan. 

* Biaya administrasi dan umum. yaitu semua biaya yang 

berhubungan 

dengan fungsi administrasi dan umum. 

* Biaya keuangan, adalah semua biaya yang terjadi dalam 

melaksanakan fungsi keuangan, misalnya: biaya bunga. 

2) Penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya akan 

dibebankan penggolongan pengeluaran adalah sebagai berikut: 

a) Pengeluaran modal (Capital Expenditure). Adalah pengeluaran yang 

akan dapat memberikan manfaat (benefit) pada beberapa periode 

akuntansi atau pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada 

periode akuntansi yang akan datang. 

b) Pengeluaran penghasilan (Revenues Expenditures). Adalah pengeluaran 

yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana 

pengeluaran terjadi. 

c) Penggolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap 

aktivitas atau kegiatan atau volume 
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6. Hubungannya dengan Perencanaan, Pengendalian, dan Pembuatan Keputusan, 

biaya ini dikelompokkan ke dalam golongan, yaitu : 

a. Biaya standar dan biaya dianggarkan. 

1) Biaya standar, merupakan biaya yang ditentukan di muka (predetermine 

cost) yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan 

untuk menghasilkan satu unit produk. Hartanto (2001: 167) 

menyebutkan : Biaya standar sendiri memiliki dua klasifikasi, basic 

standar dan current standar. Basic standar pada prinsipnya 

merupakan patokan dasar (awal) yang melekat pada suatu produk atau 

jasa selama proses atau kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa 

tersebut tidak berubah. Sedangkan current standar merupakan standar 

yang berlaku pada saat tertentu dan bergantung pada kondisi yang 

berlaku dan mempengaruhi.   

2) Biaya yang dianggarkan, merupakan perkiraan total pada tingkat 

produksi yang direncanakan. 

b. Biaya terkendali dan biaya tidak terkendali 

1) Biaya terkendali (controllable cost), merupakan biaya yang dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh manajer tertentu. 

2) Biaya tidak terkendali (uncontrollable cost), merupakan biaya yang 

tidak secara langsung dikelola oleh otoritas manajer tertentu. 

c. Biaya tetap commited dan discretionary 

1) Biaya tetap commited, merupakan biaya tetap yang timbul dan jumlah 

maupun pengeluarannya dipengaruhi oleh pihak ketiga dan tidak bisa 

dikendalikan oleh manajemen. 
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2) Biaya tetap discretionary, merupakan biaya tetap yang jumlahnya 

dipengaruhi oleh keputusan manajemen. 

d. Biaya variabel teknis dan biaya kebijakan 

1) Biaya variabel teknis (engineered variabel cost), adalah biaya variabel 

yang sudah diprogramkan atau distandarkan seperti biaya bahan baku 

dan biaya tenaga kerja langsung. 

2) Biaya variabel kebijakan (discretionary variabel cost), adalah biaya 

variabel yang tingkat variabilitasnya dipengaruhi kebijakan 

manajemen. 

e. Biaya relevan dan biaya tidak relevan 

1) Biaya relevan (relevan cost), dalam pembuatan keputusan merupakan 

biaya yang secara langsung dipengaruhi oleh pemilihan alternatif 

tindakan oleh manajemen. 

2) Biaya tidak relevan (irrelevant costs), merupakan biaya yang tidak 

dipengaruhi oleh keputusan manajemen. 

f. Biaya terhindarkan dan biaya tidak terhindarkan 

1) Biaya terhindarkan (avoidable costs), adalah biaya yang dapat dihindari 

dengan diambilnya suatu alternative keputusan. 

2) Biaya tidak terhindarkan (unavoidable costs), adalah biaya yang tidak 

dapat dihindari pengeluarannya. 

g. Biaya diferensial dan biaya marjinal 

1) Biaya deferensial (differensial cost), adalah tambahan total biaya akibat 

adanya tambahan penjualan sejumlah unit tertentu. 
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2) Biaya marjinal (marjinal costs), adalah biaya dimana produksi harus 

sama dengan penghasilan marjinal jika ingin memaksimalkan laba. 

h. Biaya kesempatan (opportunity costs), merupakan pendapatan atau 

penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif 

tertentu. 

Menurut Mulyadi (1993, hal. 165), manfaat penggolongan biaya sebagai 

berikut : 

a) Untuk mengetahui harga pokok produk yang diproduksi dalam bulan 

tertentu. 

b)  Sebagai dasar pengambilan keputusan biaya dimasa yang akan datang. 

c)  Untuk memperjelas tugas wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap manajer. 

Menurut Murti dan John (1998, hal. 424), manfaat penggolongan biaya 

adalah : 

a) Memberikan kemudahan pendistribusian biaya secara merata. 

b) Memberikan keadilan atau beban yang pantas terhadap suatu produk. 

Menurut Charles (1997, hal. 328) manfaat penggolongan biaya adalah 

untuk mengadakan penilaian persediaan dan untuk pengambilan keputusan seperti 

penentuan harga, menambah produk dan mempromosikan produk. 

 

2.2.3. Metode Penetapan Biaya (Activity-Based Cost System) 

Activity–Based Cost System merupakan sistem biaya baru yang digunakan 

untuk memperbaiki informasi harga pokok produk yang terdistorsi dalam sistem 

biaya konvensional. Dalam Activity-Based Cost system pembebanan biaya 
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overhead pada produk didasarkan pada banyaknya sumber daya atau aktivitas 

yang dikonsumsi oleh masing-masing produk. Dengan demikian setiap produk 

akan dibebani biaya overhead yang berbeda besarnya, tergantung pada 

komplektisitas masing-masing produk, sehingga perhitungan harga pokok 

produksi lebih akurat. Dalam sistem ini, harga pokok produk merupakan 

penjumlahan dari semua biaya yang berkaitan dengan aktivitas mulai dari 

perancangan, manufaktur sampai distribusi produk (Johnson H. Thomas, 2002: 

133). 

Untuk mengetimasi besarnya biaya untuk setiap aktivitas serta untuk 

menetapkan dasar pembebanan biaya pada tahap kedua, dalam ABC system 

dikenal adanya tiga metode (Johnson H. Thomas and Roberts S. Kaplan. 1987 : 

237), yaitu : 

1. Metode Cost driver System 

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan murah. Dalam 

metode ini seluruh sumber daya yang digunakan pada suatu aktivitas tertentu 

dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan. 

perhitungan tersebut digunakan untuk memperoleh biaya per unit untuk setiap 

aktivitas yang akan dibebankan pada produk berdasarkan banyaknya aktivitas 

yang dikonsumsi oleh masing-masing produk. Metode ini mengasumsikan 

bahwa setiap aktivitas menyerap sumber daya perusahaan dalam jumlah yang 

sama. Oleh karena itu pada metode ini kurang akurat bila diterapkan dalam 

perusahaan yang menghasilkan multi produk dengan beragam aktivitas 

kompleks. 
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2. Metode Duration Driver System 

Pada metode ini perhitungan serta pembebanan biaya overhead pada produk 

dilakukan dengan memperhatikan lamanya waktu yang diperlukan untuk 

melakukan setiap aktivitas. Metode ini akan menghasilkan perhitungan yang 

lebih akurat dibanding metode pertama, terutama bila lamanya waktu untuk 

melakukan setiap aktivitas berbeda-beda. Kelemahan metode ini adalah pada 

mahalnya biaya dan lamanya waktu untuk pengadaan informasi. 

3. Metode Intesity / Direct Charge Driver system 

Metode ini merupakan penyempurnaan dari metode kedua. Metode ini 

mengukur sumber daya aktual yang digunakan untuk setiap waktu suatu 

aktivitas dilakukan. Misalnya untuk produk yang sangat komplek, yang 

membutuhkan pengawasan khusus. Untuk produk ini bagian pengendalian 

kualitas harus ikut mengawasi saat dilakukan set-up mesin sampai produk 

pertama diproduksi. Metode ini lebih berguna bila digunakan dalam 

perusahaan yang memproduksi banyak produk dengan tingkat komplektisitas 

yang tinggi, dimana untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya dibutuhkan 

berbagai macam sumber daya, serta masing-masing produk membutuhkan 

aktivitas dalam jumlah yang berbeda-beda. 

Pengalokasian biaya overhead pada Activity Based Cost system 

menggunakan cost driver. Cost driver merupakan penyebab timbulnya biaya pada 

suatu aktivitas. Cost driver yang dapat digunakan, misalnya : banyaknya set-up 

mesin, lamanya set-up, berapa kali pemesanan dilakukan, lamanya aktivitas 

pemesanan, banyaknya bahan baku yang harus ditangani dan sebagainya. 

Menurut Miller dan Vollmenn cost driver utama dari biaya overhead bukan 
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volume produksi, tetapi transaksi-transaksi yang terdiri dari empat tipe sebagai 

berikut : 

1. Transaksi Logistik meliputi pemesanan, memerima dan mengkonfirmasikan 

pergerakan atau arus bahan baku. 

2. Transaksi Keseimbangan, untuk mempersiapkan pengadaan bahan baku, tenaga 

kerja, dan mesin, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan. 

3. Transaksi Kualitas, untuk memastikan bahwa produksi yang dilakukan telah 

sesuai dengan spesifukasi yang ditetapkan. 

4. Transaksi perubahan untuk memperbaruhi informasi manufaktur perbaikan 

teknologi untuk proses produksi dan produk. 

Activity Based Cost System akan memberikan laporan harga pokok 

produk yang lebih akurat dan signifikan apabila : 

1. Perubahan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya penunjang yang 

menimbulkan biaya overhead dalam jumlah yang besar pada proses 

produksinya. 

2.  Perusahaan memiliki perbedaan (diversifikasi) yang signifikan pada produk 

dan proses produksi. 

Adapun manfaat dari Activity Based Cost System adalah : 

1.  Memperbaiki keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. 

2.  Melakukan perbaikan terhadap aktivitas perusahaan untuk memperkecil harga 

pokok produk. 

3.  Mengarahkan perusahaan untuk melakukan perbaikan strategis. 

4. Menyatukan bagian akuntasi dan bagian operasional perusahaan. 
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2.2.4. Efisiensi Biaya Standar 

Sesuai dengan definisi biaya standar, maka penetapan biaya standar untuk 

setiap kegiatan secara prinsip sama. Standar Biaya bahan baku merupakan standar 

harga bahan baku yang dibutuhkan dalam menghasilkan satu unit produk jadi 

sampau ke tangan konsumen. Standar upah tenaga kerja langsung, merupakan 

harga yang diperlukan untuk setiap pekerjaan yang menghasilkan satu unit 

produk, yang dihitung dengan cara mengalikan jumlah jam kerja dalam 

menghasilkan satu unit produk dengan upah untuk setiap jam kerja.  

Hartanto (2001: 169) urutan proses dalam pembuatan anggaran fleksibel 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

1.  Menentukan trend (kecenderungan) penjualan 

Penentuan ini dilakukan dengan cara melakukan peramalan (forecasting), 

terhadap aktivitas perusahaan. Peramalan pada dasarnya merupakan suatu 

dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di 

waktu yang akan datang  

J. Supranto, (1999: 9) menyebutkan peramalan berlaku secara kualitatif dan 

kuantitatif. Peramalan secara  kualitatif berarti permalan yang dilakukan tanpa 

menggunakan angka.  Model seperti ini lazimnya menggunakan  pendapat 

atau analisa dari  pihak – pihak yang terkait dengan pokok pembahasan. 

Dengan berbagai referensi dan pengalaman yang dimiliki diharapkan 

peramalan model ini dapat dijadikan sebagai alat dalam pemecahan masalah. 

Model lainnya adalah peramalan secara kuantitatif, metode ini dilakukan 
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dengan melakukan perhitungan terhadap data dari obyek penelitian. 

Perhitungan dapat dilakukan dengan  beberapa acara antara lain : 

a. Regresi, metode ini dilakukan dengan melakukan peramalan berdasarkan 

suatu fungsi yang mendekati (mencerminkan) pola data yang 

dikumpulkan. Secara umum persamaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut :  pBeban teta
pbeban teta menutupuntuk   tersediaLaba

=
 

b. Mencari Trend (kecenderungan), dengan menggunakan model yang hampir 

sama  dengan regresi dan memunculkan variabel waktu dalam fungsi yang 

digunakan.  

c. Input – Output, model ini menggunakan suatu tabel input – output untuk 

meramalkan hasil penelitian.  

d. Ekonometrika, dilakukan dengan menggunakan beberapa persamaan yang 

menggambarkan hubungan timbal balik antara variabel-variabel ekonomi. 

2.  Menetapkan anggaran produksi 

J. Supranto, (1999:9) menyebutkan : Penetapan bugdet produksi dilakukan 

untuk menentukan kuantitas barang ayang direncanakan akan diproduksi 

selama periode tertentu. Beberapa langkah yng sebaiknya terlebih dahulu 

dilakukan dalam menyusun anggaran produksi adalah sebagai berikut.  

a. Menentukan kebijaksanaan mengenai tingkat persediaan 

b. Merencanakan kuantitas total setiap produk yang harus diproduksi salam 

periode tertentu 

c. Membuat jadwal produksi menurut periode interim 
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2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Konsep dasar yang dimiliki dalam suatu penelitian sebagai kerang 

pemikiran merupak salah satu penentuan untuk mencapai tujuan serta acuan 

didalam pembahasan, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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