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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 AKUNTANSI BIAYA 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

 Kholmi dan Yuningsih (2009:1) menjelaskan pengertian akuntansi biaya 

merupakan proses pelacakan, pencatatan, pengalokasian, pelaporan dan analisis 

terhadap berbagai macam biaya yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan 

suatu perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Supriyono (2011:12), menjelaskan akuntansi biaya adalah salah satu cabang 

akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi 

biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. 

Menurut Surjadi (2013:1) Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan 

produk atau penyerahan jasa dengan cara tertentu beserta penafsiran terhadap 

hasilnya. Akuntansi biaya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi 

manajemen dan akuntansi keuangan. 

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Akuntansi Biaya 

Kholmi dan Yuningsih (2009:10) menjelaskan bahwa yang merupakan tujuan 

dari akuntansi biaya adalah menyediakan informasi biaya yang diperlukan 

manajemen dalam mengelola perusahaan untuk : 

1. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan. 

2. Perencanaan dan pengendalian biaya. 

3. Pengambilan keputusan bagi manajemen. 

 Carter K Williamm (2009:114) menyatakan bahwa akuntansi biaya memiliki 

empat tujuan yaitu : 

1. Anggaran 

Anggaran memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perilaku 

individu-individu dan kelompok disetiap tingkatan proses manajemen, 
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misalnya memotivasi kerja para pelaksana didalam melaksanakan tugas-tugas 

dalam pencapaian tujuan kerja, evaluasi kerja dan sebagainya. 

2. Pengendalian Biaya 

Tanggung jawab atas pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada 

individu-individu tertentu yang juga bertanggung jawab untuk 

menganggarkan biaya yang berada dibawah kendali mereka. Misalnya yang 

bertanggung jawab terhadap biaya produksi adalah manajer produksi yang 

membuat anggaran biaya produksi. 

3. Penetapan Harga 

Kebijakan penetapan biaya oleh manajemen idealnya memastikan pemulihan 

atas semua biaya dan mencapai laba dalam kondisi yang sulit sekalipun. 

Meskipun penawaran dan permintaan biayanya merupakan faktor penentu 

dalam penetapan harga, penetapan harga jual yang menguntungkan 

memerlukan pertimbangan atas biaya. Jadi bagian produksi harus menekan 

biaya semaksimal mungkin untuk memperoleh laba. Misalnya dengan 

mencari bahan baku dengan harga murah akan tetapi tetap memiliki kualitas 

yang baik. 

4. Menetapkan Laba 

Akuntansi biaya digunakan untuk menghitung biaya output yang dijual 

selama suatu periode, biaya ini dan biaya-biaya lain dibandingkan dengan 

pendapatan untuk menghitung laba. Jadi harga jual suatu produk harus lebih 

tinggi dari pada harga produksinya. Misalnya harga jual suatu barang dari 

harga pokok produksinya. 

Menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah (2012:4) menyatakan 

tujuan atau manfaat akuntansi biaya adalah menyajikan informasi yang berguna 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. 
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2.2 BIAYA 

2.2.1 Pengertian Biaya 

Menurut Mulyadi dalam (Rahma Sari:2016) menyatakan bahwa biaya 

merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

Menurut Hansen dan Mowen dalam (Junika Iklina:2016) Biaya adalah kas 

atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa yang depan bagi organisasi. 

Biaya menurut Atkinson dan Kaplan (2009:33) adalah: Definisi umum biaya 

adalah nilai moneter barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat 

sekarang atau masa depan. Oleh karena itu, sementara biaya merefleksikan arus 

keluar sumber-sumber seperti kas, atau komitmen keuangan untuk membayar di masa 

depan. Arus keluar tersebut mendatangkan manfaat-manfaat yang dapat digunakan 

untuk membuat produk yang dapat dijual untuk menghasilkan suatu manfaat kas. 

Mursyidi dalam (B. Kaunang., S.K. Walandouw : 2015) mengemukakan 

bahwa biaya adalah suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya 

untuk mencapai tujuan, baik yang dapat dibebankan pada saat ini maupun pada saat 

yang akan datang. 

2.2.2 Klasifikasi Biaya 

 Berdasarkan penjelasan biaya di atas, biaya diklasifikasikan guna untuk 

memberikan informasi biaya yang dimana untuk melayani kebutuhan manajerial yang 

berbeda. Adapun pengklasifikasian biaya menurut para ahli yaitu sebagai berikut 

menurut Bustami (2010:11), mengatakan pengklasifikasian biaya yang umum 

digunakan adalah biaya dalam hubungan dengan sebagai berikut: 

1. Biaya dalam hubungan dengan produk. 

Dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya nonproduksi. Biaya 

produksi, adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri 

dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

Biaya produksi terdiri atas: 



13 
 

a. Biaya bahan baku langsung, adalah bahan baku yang merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri 

langsung kepada produk selesai. 

b. Biaya tenaga kerja langsung, adalah tenaga kerja yang digunakan dalam 

merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat 

ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. 

c. Biaya overhead pabrik, adalah biaya selain bahan baku langsung dan 

tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi 

produk jadi. Biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi elemen: 

1. Bahan baku tidak langsung (bahan pembantu atau penolong), adalah 

bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi 

pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri 

secara langsung kepada produk selesai. 

2. Tenaga kerja tidak langsung, adalah tenaga kerja yang membantu 

dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri 

langsung kepada produk selesai. 

3. Biaya tidak langsung lainnya, adalah biaya selain bahan baku tidak 

langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam 

pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung 

kepada produk selesai. 

 Di sisi lain Mulyadi (2010:13), menjelaskan mengenai penggolongan biaya 

sebagai berikut: 

1. Penggolongan biaya menurut obyek pengeluaran 

Obyek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan 

Ada tiga macam penggolongan biaya menurut fungsi pokok yaitu: 

a. Biaya produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. 
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b. Biaya pemasaran 

Biaya merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi. 

c. Biaya administrasi dan umum 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang di biayai 

dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu: 

a. Biaya langsung 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi penyebab satu-satunya adalah 

karena adanya sesuatu yang di biayai. 

b. Biaya tidak langsung 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan 

oleh sesuatu yang di biayai. 

4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan volume 

aktivitas dapat digolongkan menjadi: 

a. Biaya variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 

b. Biaya semi variabel 

Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah-ubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. 

c. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya dalam volume kegiatan 

tertentu. 

5. Penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya dapat dibagi menjadi 

dua yaitu: 

a. Pengeluaran modal (modal expenditure), pengeluaran modal adalah biaya 

yang mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran 

tersebut. 



15 
 

b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), pengeluaran pendapatan 

adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi 

terjadinya pengeluaran tersebut. 

 Ahmad (2012:23), menyatakan bahwa klasifikasi biaya diperlukan untuk 

menyampaikan dan menyajikan data biaya agar berguna bagi manajemen dalam 

mencapai berbagai tujuannya. Sebelum memutuskan bagaimana menghimpun dan 

mengalokasikan biaya dengan baik, manajemen dapat melakukan pengklasifikasian 

biaya atas dasar: 

1. Objek biaya (cost object) 

Merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. 

Objek biaya, yang paling umum digunakan perusahaanyaitu: 

a. Berdasarkan produk 

Biaya ini diklasifikasikan dalam tiga elemen utama sehubungan dengan 

produk yang dihasilkan, yaitu: bahan langsung (directmaterial), tenaga 

kerja langsung (direct labour), dan overhad pabrik (factory overhead). 

b. Berdasarkan departemen 

Terdapat dua jenis departemen atau bagian sebagai berikut: 

1. Departemen produksi (production departemen), merupakan unit 

organisasi dari suatu perusahaan manufaktur dimana proses produksi 

dilaksanakan secara langsung atas produk, baik dengan tangan 

maupun dengan menggunakan mesin. 

2. Departemen pendukung (Service departemen), merupakan suatu unit 

organisasi yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. 

2. Perilaku biaya 

Ditinjau dari perilaku biaya maka biaya-biaya dapat dikategorikan dalam tiga 

jenis biaya, yaitu: 

a. Biaya variabel (variabel cost), adalah biaya-biaya yang dalam total 

berubah secara langsung dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau 

volume, volume produksi ataupun volume penjualan 
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b. Biaya tetap (fixed cost), adalah biaya-biaya yang secara total tetap tidak 

berubah dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume dalam 

batas-batas dari tingkat kegiatan yang relevan atau dalam periode waktu 

tertentu. 

c. Biaya semi variabel (semi variabel cost), adalah biaya-biaya yang 

mempunyai atau mengandung unsur tetap dan unsur variabel. 

3. Periode akuntansi 

Sehubungan dengan periode akuntansi ada dua kategori kelompok biaya 

sebagai berikut: 

a. Biaya produk 

Dalam perusahaan manufaktur, biaya ini sama dengan biayaproduksi 

(manufacturing cost) yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan 

overhead pabrik. 

b. Biaya periode 

Biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan persediaan atau produk tetapi 

berhubungan dengan periode waktu atau periode akuntansi. 

4. Fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional 

Berdasarkan pada jenis kegiatan fungsional maka biaya dapat di klasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Biaya produksi, biaya-biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk 

hingga siap untuk dijual. 

b. Biaya penjualan, biaya-biaya yang terjadi untuk menjual suatu produk 

atau jasa. 

c. Biaya umum/administrasi, biaya-biaya yang terjadi untuk memimpin, 

mengendalikan, dan menjalankan suatu perusahaan. 

2.2.3 Pembebanan Biaya 

Menurut Hansen dan Mowen (2009:50) Pembebanan biaya dapat dilakukan 

melalui 3 cara yaitu:  
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a. Penelusuran langsung (direct tracing) yaitu suatu proses pengidentifikasian 

dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu 

object melalui pengamatan fisik 

b. Penelusuran penggerak (driver tracing) yaitu penggunaan penggerak untuk 

membebani biaya ke objek biaya. Penggerak adalah faktor yang menyebabkan 

perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab 

akibat dengan objek biaya.  

c. Alokasi (allocation) yaitu metode pembebanan biaya tidak langsung ke objek 

biaya. Oleh karena tidak terdapat hubungan sebab akibat, pengalokasian biaya 

tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang 

berhubungan. Pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya secara arbitrer 

mengurangi keakuratan pembebanan secara keseluruhan.  

2.3 Harga Pokok Produksi 

2.3.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

 Menurut Hansen dan Mowen dalam (Junika Iklina:2016), harga pokok 

produksi adalah harga pokok produksi mewakili jumlah biaya barang yang 

diselesaikan pada periode tersebut. Satu-satunya biaya yang diberikan pada barang 

yang diselesaikan adalah biaya produksi dari bahan baku langsung, tenaga kerja 

langsung, dan biaya lain-lain. 

 Mulyadi (2010:14), mengungkapkan harga pokok produksi dalam pembuatan 

produk terdapat dua kelompok biaya yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan 

baku menjadi produk, sedangkan biaya nonproduksi merupakan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan nonproduksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan 

administrasi umum. Biaya produksi membentuk harga pokok produksi, yang 

digunakan untuk menghitung harga pokok produk yang pada akhir periode akuntansi 

masih dalam proses. Biaya non-produksi ditambahkan pada harga pokok produksi 

untuk menghitung total harga pokok produk. 
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 Ahmad (2012:42), mengungkapkan “Harga pokok produksi adalah biaya yang 

terjadi sehubungan dengan produksi, yaitu jumlah biaya bahan langsung dan tenaga 

kerja langsung”. 

 Dunia dan Abdullah (2012:24) mengemukakan bahwa harga pokok produksi 

adalah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan manufaktur. Biaya 

produksi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan langsung (direct material), tenaga 

kerja langsung (direct labor), dan biaya overhead pabrik (manufacturing overhead). 

 Bastian Bustami dan Nurlela (2013:49) mendefinisikan harga pokok produksi 

adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal 

dan dikurang persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi akan 

sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal 

dan akhir”. 

2.3.2 Unsur-unsur Harga Pokok Produksi 

 Menurut Carter dan Usry (2009), unsur-unsur harga pokok produksi 

terdiriatas: 

1. Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Material Cost) 

Biaya bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk 

bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam 

perhitungan biaya produk. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost) 

Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi 

bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak 

ke produk tertentu. 

3. Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead) 

Biaya overhead pabrik disebut juga overhead manufacture, beban manufaktur 

atau beban pabrik, terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri 

secara langsung ke output tertentu. 

 Bustami (2010:12), mengatakan biaya dalam hubungan dengan produk dapat 

dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi 
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adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi  yang terdiri dari bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

1. Biaya bahan baku langsung. 

Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung 

kepada produk selesai. 

2. Tenaga kerja langsung. 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah 

atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri 

secara langsung kepada produk selesai. 

3. Biaya overhead pabrik. 

Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga 

kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi produk 

selesai. 

 Menurut Mulyadi (2010:24), di dalam penentuan kos produksi dipengaruhi 

oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi yang 

diperhitungkan dalam kos produksi: metode full costing dan metode variabel costing. 

Dalam metode full costing, biaya produksi yangdiperhitungkan dalam penentuan kos 

produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik, baik yang berperilaku tetap maupun yang berperilaku variabel. Dalam metode 

variabel costing, biayaproduksi yang diperhitungkan dalam penentuan kos produksi 

adalah hanya terdiri dari biaya produksi variabel, yaitu biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. 

2.3.3 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

 Dalam perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan biasanya memakai 

metode tradisional, komponen-komponen harga pokok produk atau jasa terdiri dari 

biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead baik 

yang bersifat tetap atau variabel. Activity Based Costing muncul pada awal tahun 

1987, metode perhitungan harga pokok produksi ini muncul sebagai respon terhadap 

tekanan kompetitif yang terkena ketidakakuratan dalam metode tradisional. Saat ini 
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kedua metode tersebut yang digunakan dalam perusahaan untuk perhitungan harga 

pokok produksi, yaitu metode tradisional (full costing dan variablecosting) dan 

metode Activity Based Costing (ABC). 

 Menurut Mulyadi (2010:17), dalam menghitung unsur-unsur biaya kedalam 

harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan, yaitu:  

a. Full Costing  

Merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan 

semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.  

b. Variabel Costing  

Merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan 

biaya produksi yang berprilaku variabel, kedalam harga pokok produksi, yang 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik variabel. 

2.4 Akuntansi Biaya Tradisional (Traditional Costing System) 

2.4.1 Pengertian Biaya Tradisional (Traditional Costing System) 

Menurut Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Fitriasari, D. (2009) 

dalam (Junika Iklina:2016) metode akuntansi biaya tradisional adalah, “Perhitungan 

biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahanbaku langsung dan 

tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Biaya 

overhead di lain pihak dibebankan dengan menggunakan penelusuran gerak dan 

alokasi”. 

 Menurut Garrison, Noreen, Brewer yang diterjemahkan oleh Kartika Dewi 

(2013:442) dalam akuntansi tradisional semua biaya dibebankan ke produk bahkan 

biaya produksi yang tidak disebabkan oleh produk. 

2.4.2 Mekanisme Perhitungan Biaya dengan Metode Tradisional 

Perhitungan biaya dengan menggunakan metode tradisional yaitu hanya 

dengan membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama ke 

produk tidak memiliki kesulitan, tetapi sebaliknya biaya overhead memiliki masalah 
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dalam pembebanan biaya keproduk, karena hubungan antara masukan dan keluaran 

tidak dapat diperhatikan secara fisik. 

Dalam metode tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan 

penggerak aktifitas tingkat unit (unit level activity drivers), hal ini disebabkan karena 

merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit 

yang diproduksi. Contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk 

membebankan overhead antara lain adalah unit yang diproduksi, jam tenaga kerja 

langsung, jam mesin dan bahan baku langsung.  

Setelah mengidentifikasi penggerak biaya (cost driver) tingkat unit, lalu 

menetapkan tingkat keluaran aktivitas yang diukur oleh penggerak tersebut, yaitu 

apakah berdasarkan aktivitas aktual yang diharapkan (expected activity level) dan 

aktivitas normal (normal activity level). Expected activity level adalah output aktivitas 

yang diharapkan dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang, sedangkan 

normal activity level adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman 

perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal mempunyai keunggulan berupa 

penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ketahun, sehingga pembebanan 

overhead ke produk tidak begitu berfluktuasi. Pembebanan overhead pada metode 

tradisional dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1. Tarif Pabrik Menyeluruh 

Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif 

pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama sekali 

di akumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead 

dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead 

yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Semua biaya overhead adalah 

untuk pabrik, maka pembebanan kepada kelompok dilakukan sangat akurat. 

Tahap selanjutnya menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu 

penggerak tingkat unit, biasanya adalah jam tenaga kerja langsung atau jam 

mesin. 
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2. Tarif Departemental 

Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari 

pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif 

departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif 

apabila overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang 

menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead 

yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. 

 Berikut adalah contoh perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional. 

PT. Ayu Jelita membuat 4 produk A, B, C, dan D dengan data sebagai berikut : 

Produk Unit 

Keluaran 

Jumlah / 

putaran 

produksi 

Jam 

Kerja 

Langsung 

/ unit 

Jam 

mesin / 

unit 

Biaya 

Material / 

unit 

Komponen 

Material / 

unit 

A 25 3 2 2 30 8 

B 25 4 4 4 75 5 

C 250 7 2 2 30 8 

D 250 10 4 4 75 6 

  24     

Sumber : Rahmat Suharjana 

Biaya tenaga kerja Rp 7,-  per jam 

Biaya overhead pabrik : 

a. Biaya variabel jangka pendek  Rp 8.250,- 

b. Biaya variabel jangka panjang : 

Biaya penjadwalan   Rp 7.680,- 

Biaya set up    Rp 3.600,- 

c. Biaya penanganan material  Rp 7.650,- 

Bahasan : 

Jumlah jam tenaga kerja A : 25 x 2   =     50 

Jumlah jam tenaga kerja B : 25 x 4 = 100 
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Jumlah jam tenaga kerja C : 250 x 2 =500 

Jumlah jam tenaga kerja D : 250 x 4 = 1.000 

       1.650 

Tarif overhead pabrik = 27.180 = 16,47 / jam TK 

       1.650 

Keterangan A B C D Total 

Material 750 1.875 7.500 18.750 28.875 

Upah 350 700 3.500 7.000 11.550 

Biaya Utama 1.100 2.575 11.000 25.750 40.425 

BOP 823,5 1.647 8.235 16.470 27.175,5 

HP Produksi 1923,5 4.222 19.235 42.220 67.600,5 

Unit diproduksi 25 25 250 250   

HP Produksi / unit 77 169 77 169   

Sumber : Rahmat Suharjana 

2.4.3 Kelebihan dan kelemahan Sistem akuntansi Biaya Tradisional 

 Dalam setiap metode pasti memiliki kelemahan dan kelebihan dalam 

perhitungan. Kelebihan dari metode tradisional adalah proses perhitungan lebih 

mudah dan tidak rumit karena hanya mempertimbangkan variabel utama yaitu 

volume produksi, tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, jam mesin. Selain itu 

kelebihan metode tradisional adalah tidak membutuhkan seseorang yang memiliki 

keahlian khusus dalam perhitungan. 

Kelemahan metode tradisional menurut Rudianto (2013:159) adalah: 

1. Sistem akuntansi biaya tradisional terlalu menekankan pada tujuan penentuan 

harga pokok produk yang dijual. Akibatnya, sistem ini hanya menyediakan 

informasi yang relatif sangat sedikit untuk mencapai keunggulan dalam 

persaingan global. 

2. Berkaitan dengan biaya overhead, sistem akuntansi biaya tradisional terlalu 

memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead ketimbang berusaha 

keras mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak 

bernilai tambah. 
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3. Sistem akuntansi biaya tradisional tidak mencerminkan sebab akibat biaya 

karena sering kali beranggapan bahwa biaya ditimbulkan oleh faktor tunggal, 

seperti volume produk atau jam kerja langsung. 

4. Sistem akuntansi biaya tradisional sering kali menghasilkan informasi biaya 

yang terdistorsi sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan yang justru 

menimbulkan konflik dengan keunggulan perusahaan. 

5. Sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan biaya langsung dan tidak 

langsung serta biaya tetap dan biaya variabel hanya berdasarkan faktor 

penyebab tunggal, yaitu volume produk. Padahal dalam lingkungan teknologi 

maju, metode penggolongan tersebut menjadi kabur karena biaya dipengaruhi 

oleh berbagai aktivitas. 

6. Sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan suatu perusahaan ke dalam 

pusat-pusat pertanggungjawaban yang kaku dan terlalu menekankan kinerja 

jangka pendek. 

7. Sistem akuntansi biaya tradisional memusatkan perhatian pada perhitungan 

selisih biaya pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan dengan 

menggunakan standar tertentu. 

8. Sistem akuntansi biaya tradisional tidak banyak memerlukan alat-alat dan 

teknik-teknik yang canggih dalam sistem informasi dibandingkan pada 

lingkungan teknologi maju. 

9. Sistem akuntansi biaya tradisional kurang menekankan pentingnya daur hidup 

produk. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan akuntansi biaya tradisional 

terhadap biaya aktivitas. Biaya-biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya 

periode sehingga menyebabkan terjadinya distorsi harga pokok produk. 

2.5 Activity Based Costing System 

2.5.1 Pengertian Activity Based Costing 

Marismiati (2011) berpendapat Activity Based Costing merupakan metode 

yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan 

harga pokok produk yang lebih akurat. Namun dari perspektif manajerial, sistem ABC 

menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat akan tetapi juga 
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menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya serta 

dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk, misalnya 

pelanggan dan saluran distribusi.  

Horngren (2008) mendefinisikan Activity Based Costing System (ABC System) 

adalah menghitung biaya setiap aktivitas serta membebankan biaya ke objek biaya 

seperti produk dan jasa berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

tiap produk dan jasa.  

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2009:2) activity based costing adalah metode 

costing yang mendasarkan pada aktivitas yang didesain untuk memberikan informasi 

biaya kepada para manajer untuk pembuatan keputusan stratejik dan keputusan lain 

yang mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap. 

 Hansen dan Mowen (2012) dalam (Desi Ratna Sari:2015)menyatakan Metode 

ABC (Activity Based Costing) adalah sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya 

ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver, dilakukan dengan menelusuri 

biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. 

Mengidentifikasi biaya aktivitas dan kemudian ke produk merupakan langkah dalam 

menyusun activity based costing system.  

Menurut Carter (2009:) dalam (Desi Ratna Sari:2015), ABC (Activity Based 

Costing) merupakan suatu sistem perhitungan biaya dimana tempat penampungan 

biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang 

mencakup satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. 

 Menurut Krismiaji dan Aryani (2011:110) ABC sistem adalah merupakan 

sebuah sistem yang pertama kali menelusur biaya ke aktivitas yang menyebabkan 

biaya tersebut dan membebankan biaya aktivitas kepada produk.  

 Menurut Blocher (2007) dalam (Junika Iklina:2016) ABC merupakan 

pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya 

berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. 

 Menurut Samryn (2012:156) ABC merupakan suatu metode yang membentuk 

kumpulan biaya untuk tiap kegiatan utama dalam suatu organisasi melalui dua tahap. 
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Tahap pertama meliputi identifikasi pusat-pusat aktivitas sebagai cost driver, dan 

yang kedua mengalokasikan biaya overhead pada setiap aktivitas. 

2.5.2 Konsep-Konsep Activity Based Costing System 

Activity Based Costing System (ABC) adalah suatu sistem akuntasi yang 

terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau 

jasa. Activity Based Costing system menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas 

dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. 

Aktivitas adalah setiap kejadian atau kegiatan yang merupakan pemicu biaya (cost 

driver) yakni, bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam 

organisasi. 

Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik perhimpunan biaya. Dalam sistem Activity 

Based Costing, biaya ditelusuri ke aktivitas dan kemudian ke produk. Sistem Activity 

Based Costing mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitaslah yang mengkonsumsi 

sumber daya dan bukannya produk. 

Ada dua dimensi sistem ABC menurut Hansen dan Mowen dalam (Rahma 

Sari:2016) yaitu:  

1. Dimensi biaya (cost dimension), menyediakan informasi biaya mengenai 

sumber daya, aktivitas-aktivitas, produk, dan pelanggan (dari objek biaya 

lainnya yang mungkin menjadi perhatian perusahaan).  

2. Dimensi proses (process dimension), menyediakan informasi mengenai 

aktivitas apa yang dilakukan, mengapa, dan sebaik apa aktivitas tersebut 

dilakukan. Dimensi ini memungkinkan perusahaan melakukan 

peningkatan-peningkatan kinerja yang berkesinambungan dengan 

mengukur hasilnya. 
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Gambar II.1 

Konsep Dasar Activity Based Costing 

      

 

Cost Driver     Performance 

 

 

Sumber: Hansen, Don .R. dan Maryanne, M. Mowen, 2005 

2.5.3 Kelebihan dan Kelemahan Akuntansi Activity Based Costing 

Kelebihan penerapan Activity Based Costing menurut Dunia dan Abdullah 

(2012:328), sebagai berikut:  

1. Membantu mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses 

produksi, baik perdepartemen, per produk, ataupun per aktivitas  

2. Membantu pengambilan keputusan dengan lebih baik karena perhitungan 

biaya atas suatu objek biaya lebih akurat  

3. Membantu mengandalikan biaya (terutama biaya overhead pabrik) kepada 

level individual dan level departemental.  

Kelebihan dari penggunaan akuntansi ABC adalah memungkinkan 

perhitungan biaya yang lebih akurat karena dalam implementasinya akuntansi ABC 

dikemukakan oleh Samryn (2012 : 161) dapat dilihat melalui uraian dibawah ini : 

1. Mempunyai banyak elemen biaya yang digunakan untuk mengumpulkan 

biaya overhead. 

2. Mengubah dasar yang digunakan untuk membebankan biaya overhead 

kepada produk menjadikan hamper setiap biaya dapat ditelusuri 

hubungannya dengan produk atau jasa yang diberikan. Atau minimal 

menjadi biaya langsung yang dapat ditelusuri hubungannya dengan obyek 

yang dibiayai. 

3. Dengan sistem ini biaya overhead yang dalam akuntansi konvensional 

dikelompokkan sebagai biaya tetap dalam akuntansi Activity Based 

Costing bisa diperlakukan sebagai biaya variable 

Activities 

Resources 

 

Cost Object 
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4. Mengubah persepsi para manajer tentang banyak biaya overhead sehingga 

menjadikan tiap aktivitas dapat diikuti hubungannya dengan tiap produk 

Sistem Activity Based Costing bukanlah merupakan sistem yang sempurna. 

Menggunakan sistem Activity Based Costing dalam perhitungan harga pokok produk 

juga mempunyai kekurangannya antara lain (Garrisondalam Paramita 

Indraswari:2015) : 

1. Activity-Based Costing System akan lebih mahal untuk diimplementasikan 

dan dikembangkan karena data yang berhubungan dengan berbagai 

aktivitas harus dikumpulkan, diperiksa, dan dimasukkan ke dalam sistem 

secara berkala, sehingga dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk 

mengimplementasikannya secara total.  

2. Activity-Based Costing System mengubah aturan main dalam perusahaan.  

3. Data Activity-Based Costing System dapat dengan mudah disalahartikan 

dan harus digunakan dengan hati-hati ketika mengambil keputusan.  

 Menurut Charter dan Usry (2009) Activity Based Costing menunjukkan 

berapa banyak suatu produk bervolume rendah merupakan produk yang merugi, maka 

kerugian tersebut tidak dapat dihilangkan seluruhnya dengan cara menghentikan 

produksi tersebut, karena beberapa biaya yang dibebankan ke produk tersebut tidak 

dapat dihindarkan. 

2.5.4 Kondisi yang Mendukung Penerapan Activity Based Costing System 

Activity based costing menurut Tunggal (2009:14) akan memberikan 

manfaat yang optimal apabila diterapkan pada perusahaan yang memiliki kondisi 

sebagai berikut:  

1. Perusahaan memiliki biaya overhead yang tinggi  

Perhitungan biaya tradisional tidak mampu mengalokasikan biaya overhead 

secara tepat sehingga beresiko menimbulkan distorsi biaya yang besar bagi 

perusahaan yang memiliki biaya overhead tinggi. Oleh karena itu, sistem activity 

based costing perlu diterapkan pada perusahaan seperti itu.  

2. Produk yang dihasilkan beragam 
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Produk yang beraneka ragam akan mengkonsumsi biaya overhead dengan 

proporsi yang berbeda-beda, baik disebabkan oleh ukuran produk, kerumitan, 

ukuran batch, waktu setup, serta jenis desain dan rekayasa. Dalam kondisi 

tersebut penerapan perhitungan biaya tradisional yang menggunakan dasar 

pembebanan satu tarif ataupun departemental tidak akan bisa memberikan hasil 

perhitungan secara tepat, sehingga perlu diterapkannya sistem activity based 

costing. 

3.  Kompetisi ketat  

Pada perusahaan yang mengalami persaingan ketat, manajemen memerlukan 

sistem activity based costing untuk menghasilkan informasi biaya yang akurat, 

sehingga bisa melakukan pengambilan keputusan bisnis secara cermat dan tepat. 

Penggunaan activity based costing juga diperlukan untuk mereduksi biaya 

sehingga perusahaan bisa terus bersaing.  

Dalam penerapannya, Harnanto dan Zulkifli (2003 : 48) penentuan harga 

pokok dengan menggunakan system activity based costing menyaratkan tiga hal: 

1. Perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi Activity based 

costing system menyaratkan bahwa perusahaan memproduksi beberapa 

macam produk atau lini produk yang diproses dengan menggunakan 

fasilitas yang sama. Kondisi yang demikian tentunya akan menimbulkan 

masalah dalam membebankan biaya ke masing-masing produk. 

2. Tingkat persaingan industri yang tinggi Terdapat beberapa perusahaan 

yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis. Dalam persaingan 

antar perusahaan yang sejenis tersebut maka perusahaan akan semakin 

meningkatkan persaingan untuk memperbesar pasarnya. Semakin besar 

tingkat persaingan maka semakin penting peran informasi tentang harga 

pokok dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen. 

3. Biaya pengukuran yang rendah Biaya yang digunakan activity based 

costing system untuk menghasilkan informasi biaya yang akurat harus 

lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. 
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 Menurut Rudianto (2013:160) terdapat dua hal yang menjadi dasar 

penyusunan metode ABC. Kedua hal tersebut merupakan alasan yang penting dalam 

penerapan metode ABC, yaitu: 

1. Biaya memiliki penyebab 

Biaya ada penyebab nya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Dengan 

demikian, pemahaman yang mendalam tentang aktivitas yang menyebabkan 

timbulnya biaya akan menempatkan personil perusahaan pada posisi dapat 

mempengaruhi biaya. 

ABC sistem berangkat dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan 

kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar menyebabkan 

timbulnya aktivitas biaya. 

2. Penyebab biaya dapat dikelola 

Penyebab terjadinya biaya (yaitu aktivitas) dapat dikelola. Melalui 

pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya, 

personil perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap 

aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang aktivitas. 

2.5.5 Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Activity Based CostingSystem 

Activity-Based Costing System bertujuan untuk menghasilkan informasi Harga 

Pokok Produksi yang akurat. Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Activity-

Based Costing System terdiri dari dua tahap. Activity-Based Costing System 

merupakan suatu sistem biaya yang pertama kali menelusuri biaya ke aktivitas dan 

kemudian ke produk yang dihasilkan. Menurut Hansen dan Mowen dalam (Junika 

Iklina:2016) proses penerapan Activity Based Costing System untuk menentukan 

harga pokok produksi dapat dibagi menjadi dua prosedur, yaitu : 

1. Prosedur Tahap Pertama  

Prosedur tahap pertama penentuan harga pokok produksi berdasarkan Sistem 

Activity Based Costing terdiri dari empat langkah, yaitu : 
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1. Mengidentifikasi Aktivitas  

Langkah pertama untuk menerapkan Activity Based Costing system adalah 

menggolongkan atau mengklasifikasikan aktivitas yang akan menjadi dasar 

sistem tersebut.  

2. Mengklasifikasi Berbagai Aktivitas  

Berbagai aktivitas diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yang 

mempunyai suatu interprestasi yang mudah dan jelas serta cocok dengan 

segmen-segmen proses produksi yang dapat dikelola untuk menghasilkan 

produk atau jasa. Cara untuk memahami aktivitas dan bagaimana aktivitas 

tersebut digabungkan disusun dalam empat tingkat, yaitu : aktivitas tingkat 

unit (unit level activities), aktivitas tingkat kelompok (batch level 

activities), aktivitas tingkat produk (product level activities), dan aktivitas 

tingkat fasilitas (facility level activities). 

3. Mengidentifikasi Cost Driver 

Mengidentifikasi cost driver dari aktivitas-aktivitas yang telah 

diidentifikasi dan diklasifikasikan. Langkah selanjutnya adalah 

mengelompokkan jenis-jenis biaya yang sejenis atau homogen. Syarat 

biaya homogen adalah aktivitas-aktivitas harus secara logis berkaitan dan 

mempunyai rasio konsumsi yang sama untuk semua produk. 

4. Menentuan Tarif Kelompok (Pool Rate)  

Tarif kelompok (pool rate) adalah tarif biaya overhead per unit cost driver 

yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Tarif kelompok dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

Cost pool rate = Taksiran total biaya pada cost pool 

    Taksiran cost driver 

2. Prosedur Tahap Kedua  

Setiap kelompok biaya overhead dibebankan kepada produk. Hal ini 

dilakukan dengan menggunakan tarif yang telah dihitung sebelumnya dan nilai 

sumber daya aktivitas yang dikonsumsi setiap jenis produk. Dengan demikian, 
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overhead yang dibebankan dari setiap kelompok biaya kepada setiap jenis produk 

dapat dihitung sebagai berikut : 

 Overhead yang dibebankan = Tarif kelompok x Unit-unit cost driver yang digunakan 

 Berikut adalah contoh perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode Activity Based Costing System. 

PT. Ayu Jelita membuat 4 produk A, B, C, dan D dengan data sebagai berikut : 

Produk Unit 

Keluaran 

Jumlah / 

putaran 

produksi 

Jam Kerja 

Langsung 

/ unit 

Jam 

mesin / 

unit 

Biaya 

Material 

/ unit 

Komponen 

Material / 

unit 

A 25 3 2 2 30 8 

B 25 4 4 4 75 5 

C 250 7 2 2 30 8 

D 250 10 4 4 75 6 

  24     

Sumber : Rahmat Suharjana 

Biaya tenaga kerja Rp 7,-  per jam 

Biaya overhead pabrik : 

a. Biaya variabel jangka pendek  Rp 8.250,- 

b. Biaya variabel jangka panjang : 

Biaya penjadwalan   Rp 7.680,- 

Biaya set up    Rp 3.600,- 

c. Biaya penanganan material  Rp 7.650,- 

Bahasan  

1. Biaya variabel jangka pendek  Rp 8.250,- / Rp 1.650 = Rp 5/jam TK 

2. Biaya penjadwalan Rp 7.680,- / 24 = Rp 320,- 

3. Biaya set up Rp 3.600,- / 24 = Rp 150,- 

4. Biaya penanganan material Rp 7.650 / 3.825 = Rp 2 / komponen 

Total komponen 

A   25 x 8 =      200 

B   25 x 5 =      125 
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C   250 x 8 = 2.000 

D   250 x 6 = 1.500 

    3.825 

Keterangan A B C D Total 

Biaya Utama 1.100 2.575 11.000 25.750 40.425 

Biaya variabel jangka pendek @ Rp 

5/jam TK 250 500 2.500 5.000 8.250 

Biaya Penjadwalan @320 960 1280 2.240 3.200 7.680 

Biaya  set up @Rp 150/putaran 450 600 1.050 1.500 3.600 

Biaya penanganan material 

@Rp2/komponen 400 250 4.000 3.000 7.650 

Hp Produksi 3.160 5205 20.650 38.450 67.605 

Unit di produksi 25 25 250 250 

 HP Produksi / unit 126,4 208,2 83,16 153,8   

Sumber : Rahmat Suharjana 

2.6 Aktivitas 

2.6.1 Pengertian Aktivitas 

Hansen dan Mowendalam (Junika Iklina:2016) mengemukakan bahwa 

aktivitas merupakan suatu tindakan, peristiwa, tugas atau pekerjaan yang dilakukan 

dengan tujuan tertentu yang menjadi pemicu biaya (cost driver) dan menjadi objek 

biaya (cost object) untuk pengukuran dan pembebanan biaya dalam suatu perusahaan. 

2.6.2 Pemicu Aktivitas 

Pemicu aktivitas merupakan dasar yang digunakan untuk mengalokasikan 

biaya dari suatu aktivitas ke obyek biaya, seperti produk atau pelanggan. Activity 

Based Costing System mengakui aktivitas, biaya aktivitas, dan pemicu aktivitas dalam 

produksi (Carter dalam Paramita Indraswari:2015). Sedangkan menurut Nafarin 

dalam (Paramita Indraswari:2015), pemicu aktivitas adalah sesuatu yang menjadi 

penyebab timbulnya konsumsi aktivitas oleh obyek biaya. 
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2.6.3 Jenis Aktivitas 

Menurut Hansen dan Mowen dalam (Junika Iklina:2016), untuk tujuan 

perhitungan biaya, aktivitas dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu : 

1. Aktivitas Tingkat Unit, adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali sebuah 

unit diproduksi, seperti perakitan peralatan dan permesinan. Contoh : energi 

untuk menjalankan mesin, pemakaian bahan baku, dan lain-lain. 

2. Aktivitas Tingkat Batch, adalah aktivitas yang dikerjakan setiap satu batch 

produk diproduksi, seperti pengiriman konsumen dan penjadwalan produksi. 

Gugus (batch) adalah sekelompok produk yang diproduksi dalam satu kali 

proses. Contoh : penyetelan (set up) mesin, inspeksi untuk pengendalian 

kualitas, dan lain-lain. 

3. Aktivitas Tingkat Produk, adalah aktivitas yang dikerjakan bila diperlukan 

untuk mendukung dan mengembangkan berbagai produk yang diproduksi, 

seperti merancang dan memasarkan produk. Contoh : penyusutan prosedur 

pengujian produk, perubahan teknis dan lain-lain. 

4. Aktivitas Tingkat Fasilitas, adalah aktivitas yang mendukung proses produksi 

suatu perusahaan.  Contoh : kebersihan kantor, tata letak, keamanan dan lain-

lain. 

2.7 Cost Driver dan Cost Pool 

Cost driver merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek terhadap 

perubahan level biaya total untuk suatu objek biaya (Hidayat, 2012). Penentuan cost 

driver sangat diperlukan bagi perusahaan jasa karena memiliki diversifikasi produk 

yang tinggi.  

Penentuan jumlah cost driver yang dibutuhkan didasarkan pada keakuratan 

laporan product cost yang diinginkan dan kompleksitas komposisi output perusahaan. 

Semakin banyak cost driver yang digunakan semakin akurat laporan biaya produksi. 

Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keakuratan yang diinginkan, semakin 

banyak cost driver yang dibutuhkan (Rudianto, 2013). 

Menurut Gabriela (2012), cost driver adalah kejadian atau aktivitas yang 

menyebabkan atau berakibat keluarnya biaya. Dalam Activity Based Costing system, 
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hal terpenting adalah mengidentifikasi cost driver. Terdapat tiga faktor penting dalam 

memilih cost driver yang tepat: 

1. Degree of correlation (tingkat korelasi). Konsep dasar Activity-Based Costing 

adalah membebankan biaya-biaya dari setiap aktivitas ke lini produk, 

berdasarkan pada bagaimana setiap lini produk mengkonsumsi cost driver. 

Oleh karena itu, keakuratan pengalokasian setiap biaya tergantung pada 

tingkat korelasi antara konsumsi aktivitas dan konsumsi cost driver. 

2. Cost measurement. Perancangan sistem informasi memerlukan cost benefit 

trade offs. Jumlah activity cost pool yang terdapat dalam suatu sistem Activity 

Based Costing yang lebih banyak memerlukan cost driver, menyebabkan 

biaya implementasi menjadi lebih besar. Namun demikian, korelasi yang 

tinggi antara cost driver dan konsumsi sesungguhnya dari setiap aktivitas 

menyebabkan perhitungan harga pokok semakin akurat.  

3. Behavioural effects. Sistem informasi berpotensi tidak hanya untuk 

memfasilitasi keputusam, tetapi juga mempengaruhi perilaku pengambilan 

keputusan. Baik atau buruk pengaruhnya, tergantung pada efek keperilakuan. 

Dalam mengidentifikasi cost driver, analisis Activity Based Costing perlu 

mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi keperilakuan.  

 Menurut Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster dalam 

bukunya yang berjudul akuntansi biaya penekanan manajerial, pemicu biaya (cost 

driver) adalah variabel, seperti tingkat aktivitas atau volume yang menjadi dasar 

timbulnya biaya dalam rentang waktu tertentu. Artinya terdapat hubungan sebab-

akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dengan perubahan tingkat biaya 

total. Sebagai contoh, jika biaya desain produk berubah sejalan dengan perubahan 

jumlah komponen produk, jumlah komponen adalah pemicu biaya atas biaya desain 

produk. 

 Blocher, et al (2011:105) menyatakan Cost Driver atau Pengerak Biaya 

merupakan faktor yang memberi implikasi pada perubahan tingkat total biaya.    

Horngren, et al (2008:37) menyatakan Cost Driver adalah Variabel, seperti tingkat  

aktivitas atau volume, yang menjadi dasar timbulnya biaya dalam rentang waktu 
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tertentu. (Gabryela, 2012) menyatakan ada dua jenis biaya cost driver, yaitu sebagai 

berikut.   

1. Cost driver berdasarkan unit   

Cost driver berdasarkan unit membebankan biaya overhead pada produk  

melalui  penggunaan  tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen.   

2. Cost driver berdasarakan  non-unit    

Cost driver berdasarkan non-unit merupakan faktor-faktor penyebab selain  

unit  yang  menjelaskan konsumsi overhead.   

 Ahmad (2007:14) menjelaskan biaya yang terjadi jika sumber daya digunakan 

untuk tujuan tertentu. Kadang-kadang biaya di kumpulkan ke dalam kelompok 

tertentu yang disebut cost pool. Cost pool digunakan untuk mempermudah 

manajemen dalam membebankan biaya-biaya yang timbul. Cost pool berisi aktivitas 

yang biayanya memiliki korelasi positif antara cost driver dengan biaya  aktivitas. 

Tiap-tiap cost pool menampung biaya-biaya dari transaksi-transaksi  yang  homogen.  

Semakin tinggi tingkat kesamaan aktivitas yang di laksanakan dalam perusahaan,  

semakin sedikit cost pool yang di butuhkan untuk membebankan biaya-biaya 

tersebut. Sistem biaya yang menggunakan beberapa cost pool akan lebih menjelaskan  

hubungan sebab-akibat antara biaya yang timbul dengan produk yang di hasilkan.  

2.8 Perbandingan Biaya Produk Tradisional dan Activity Based Costing system 

 Metode ABC memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk 

dengan mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap bervariasi dalam proporsi 

untuk berubah selain berdasarkan volume produksi. Dengan memahami apa yang 

menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat dan menurun, biaya tersebut dapat 

ditelusuri ke masing-masing produk. 

Carter (2009) menggambarkan perbedaan dasar antara biaya produk sistem 

tradisional dan Activity Based Costing system, yaitu : 

1. Jumlah tempat penampungan biaya overhead dan dasar alokasi cenderung 

lebih banyak di Activity Based Costing system, tetapi hal ini sebagian besar 

disebabkan karena banyak sistem tradisional menggunakan satu tempat 

penampungan biaya atau satu dasar alokasi untuk semua tempat penampungan 



37 
 

biaya. Perbedaan tersebut tidaklah bersifat universal. Suatu sistem dapat 

menggunakan banyak tempat penampungan overhead dan dasar alokasi, tetapi 

jika semua dasar alokasinya adalah tingkat unit, maka sistem tersebut adalah 

sistem tradisional dan bukan Activity Based Costing system.  

2. Homogenitas dari biaya dalam satu tempat penampungan biaya. Activity 

Based Costing system mengharuskan perhitungan tempat penampungan biaya 

dari suatu aktivitas, maupun identifikasi atas suatu pemicu aktivitas untuk 

setiap aktivitas yang signifikan dan mahal. Hasil yang biasa ditemukan adalah 

bahwa semua biaya dalam satu tempat penampungan biaya aktivitas sangat 

serupa dalam hal hubungan logis antara biaya-biaya tersebut dengan pemicu 

aktivitas, sementara hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk kebanyakan 

sistem tradisional.  

3. SemuaActivity Based Costing system merupakan sistem perhitungan biaya dua 

tahap, sementara sistem tradisional bisa merupakan sistem perhitungan satu 

tahap. Di tahap pertama dalam Activity Based Costing system, tempat 

penampungan biaya aktivitas dibentuk ketika biaya sumber daya dialokasikan 

ke aktivitas berdasarkan pemicu sumber daya. Di tahap kedua, biaya aktivitas 

dialokasikan dari tempat penampungan biaya aktivitas ke produk atau objek 

biaya final lainnya. Sebaliknya, sistem tradisional menggunakan dua tahap 

hanya apabila jika departemen atau pusat biaya lain dibuat. Biaya sumber 

daya dialokasikan ke pusat biaya di tahap pertama, dan kemudian biaya 

dialokasikan dari pusat biaya ke produk tahap kedua. Beberapa sistem 

tradisional hanya terdiri dari satu tahap karena sistem tersebut tidak 

menggunakan pusat biaya yang terpisah, tetapi tidak ada Activity Based 

Costing systemyang hanya terdiri dari satu tahap.  

Perbedaan antara metode tradisional dengan metode Activity Based Costing 

menurut Rudianto (2013:164) dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel II.1 

Perbedaan Metode Traditional Costing dan Metode Activity Based Costing 

Perbedaan Metode TraditionalCosting Metode Activity BasedCosting 

Tujuan Tingkat persediaan Pembebanan biayaproduksi 

Lingkup Tahap produksi Tahap desain, produksi, 

pengembangan 

Fokus Biaya bahan baku, tenaga 

kerja langsung 

Biaya overhead 

Periode Periode akuntansi Daur hidup produk 

Teknologi yang 

Digunakan 

Manual Komputerisasi 

Sumber : Rudianto, 2013 

 Berikut ini adalah contoh perbandingan perhitungan harga pokok dengan 

menggunakan sistem tradisional dan activity based costing system. 

PT Blocher memproduksi dan menjual printer dalam dua jenis kualitas : 

Uraian CANGGIH REGULER 

Volume produksi 5.000 15.000 

Harga jual $ 400.000 $ 200.000 

Bahan langsung dan upah langsung $ 200.000 $ 80.000 

Jam kerja langsung 25.000 75.000 

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 

Identifikasi aktivitas, cost pool yang dianggarkan dan driver aktivitas 

Aktivitas Cost Pool dianggarkan ($) Driver Aktivitas 

Rekayasa 125.000 Jam Rekayasa 

Setup 300.000 Jumlah setup 

Perputaran mesin 1.500.000 Jam mesin 

Pengepakan 75.000 Jumlah pengepakan 

Jumlah 2.000.000  

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 

Data unit aktivitas atau transaksi sesungguhnya 
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Aktivitas 

Konsumsi aktivitas  

Total CANGGIH REGULER 

Jumlah rekayasa 5.000 7.500 12.500 

Jumlah setup 200 100 300 

Jam mesin 50.000 100.000 150.000 

Jumlah pengepakan 5.000 10.000 15.000 

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 

Bahasan : 

a. Penetuan Overhead tradisional : 

Overhead dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung 

Total jam tenaga kerja langsung 

(JKL) 

25.000 + 75.000 100.000 JKL 

Tarif overhead per JKL $ 2.000.000 / 100.000 $ 20 per JKL 

Overhead dibebankan ke CANGGIH $ 20 x 25.000 $ 50.000 

Biaya overhead per unit CANGGIH 500.000 / 5.000 $ 100 

Overhead dibebankan ke REGULER $ 20 x 75.000 1.500.000 

Biaya overhead per unit REGULER $ 1.500.000 / 15.000 $ 100 

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 

b. Analisis Activity Based Costing 

Driver Aktivitas Biaya Konsumsi aktivitas Tarif aktivitas 

(1) (2) (3) (4) = (2) / (3) 

Jam rekayasa 125.000 12.500 10 

Jam setup 300.000 300 1.000 

Jam mesin 1.500.000 150.000 10 

Jumlah pengepakan 75.000 15.000 5 

 2.000.000   

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 
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c. Biaya overhead pabrik dibebankan kedua jenis 

Printer CANGGIH 

Dasar Aktivitas Tarif 

Aktivitas 

Jumlah 

Aktivitas 

Total 

Overhead 

Overhead per 

Unit 

(1) (2) (3) (4) = (2) x (3) (5) 

Jam Rekayasa 10 5.000 50.000 10 

Jam Setup 1.000 200 200.000 40 

Jam Mesin 10 50.000 500.000 100 

Jumlah Pengepakan 5 5.000 25.000 5 

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 

Printer REGULER 

Dasar Aktivitas Tarif 

Aktivitas 

Jumlah 

Aktivitas 

Total 

Overhead 

Overhead per 

Unit 

(1) (2) (3) (4) = (2) x (3) (5) 

Jam Rekayasa 10 7.500 75.000 5 

Jam Setup 1.000 100 100.000 6,67 

Jam Mesin 10 100.000 1.000.000 66,67 

Jumlah Pengepakan 5 10.000 50.000 3,33 

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 

d. Perbandingan profitabilitas sistem tradisional 

 CANGGIH REGULER 

Harga jual per unit $ 400 $ 200 

Biaya per unit :   

Bahan & Tenaga Langsung $ 200 $ 80 

Overhead per unit 100 100 

Biaya per unit $ 300 $ 180 

Margin $ 100 $ 20 

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 
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e. Perbandingan profitabilitas sistem Activity Based Costing 

 CANGGIH REGULER 

Harga jual per unit 

Biaya produk per unit 

Bahan & Tenaga Langsung 

Overhead Pabrik : 

Rekayasa 

Setup 

Perputaran mesin 

Pengepakan 

Biaya per unit 

Margin  

$ 400 

 

$ 200 

 

10 

40 

100 

5 

155355 

45 

$ 200 

 

$ 80 

 

5 

6,67 

66,67 

3,333 

 81,67 161,67 

38,33 

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 

Perbandingan dua pendekatan penentuan biaya : 

Uraian 

Metode Alokasi 
Perbedaan 

Tradisional ABC 

(1) (2) (3 = 1- 2) 

CANGGIH 500.000 775.000 275.000 

Overhead Total   155 55 

Margin overhead per unit   45 55 

REGULER       

Overhead Total 1500000 1225000 275000 

Margin overhead per unit 100 81.67 18.33 

Margin per unit 20 38.33 18.33 

Sumber : Ahmad, Kamaruddin (2005) 

2.9 Pengertian Biaya Overhead Pabrik  

 Menurut Armanto (2006:47) defenisi biaya overhead pabrik adalah semua 

biaya pabrikasi selain dari bahan baku dan buruh langsung (biaya pemeliharaan, 

biaya penyusutan gedung, dsb).  

 Biaya overhead pabrik memiliki dua ciri khas yang harus dipertimbangkan 

dalam pembebananya pada hasil produksi secara layak. Ciri-ciri ini menyangkut 

hubungan khusus antara overhead pabrik dengan (1) produk itu sendiri dan (2) 
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jumlah volume produksi. Berbeda dengan bahan langsung dan upah (buruh), biaya 

overhead pabrik merupakan bagian yang tidak berwujud dari barang jadi. Ciri kedua 

menyangkut perubahan sebagian unsur biaya overhead karena adanya perubahan 

volume produksi, yaitu overhead bisa bersifat tetap, variabel atau semivariabel.  

Biaya overhead pabrik diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan 

karakteristiknya dalam hubungannya dengan produksi. Tiga kelompok tersebut 

adalah:  

a. Biaya overhead Variabel (Variabel Factory Overhead Cost)  

Total biaya overhead variabel berubah-ubah sebanding dengan unit yang 

diproduksi, yaitu semakin besar unit yang diproduksi, semakin tinggi total 

biaya variabelnya. Biaya variabel per unit konstan walaupun produksi 

berubah.  

b. Biaya Overhead Tetap (Fixed Factory Overhead Cost)  

Total biaya overhead pabrik tetap adalah konstan dalam tingkat hasil tertentu, 

tanpa dipengaruhi oleh adanya perubahan tingkat produksi sampai suatu 

tingkat hasil tertentu (relevan range). Contoh biaya overhead pabrik tetap 

adalah sewa gedung pabrik.  

c. Biaya Overhead Semivariabel  

Biaya overhead semivariabel adalah biaya yang sifatnya tidak semuanya tetap 

dan tidak semuanya variabel, tetapi mempunyai karakteristik keduanya. Biaya 

overhead pabrik semivariabel akhirnya harus dipisahkan ke komponen biaya 

tetap atau biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian.  

2.10 Pembebanan Biaya Overhead pada Activity Based Costing System 

 Sistem biaya activity based costing merupakan suatu sistem biaya yang 

pertama kali menelusuri biaya ke aktivitas dan kemudian ke produk yang dihasilkan. 

Dalam sistem biaya activity based costing system ini juga dikenal adanya prosedur 

pembebanan biaya aktivitas kepada produk berdasarkan aktivitas-aktivitas yang 

dikonsumsi oleh produk yang dihasilkan tersebut. Tahap yang dimiliki oleh activity 

based costing system tersebut dalam analisisnya dapat dibagi dalam dua tahapan, 

yaitu sebagai berikut:  
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1. Prosedur tahap I. Pada tahap pertama ini dilakukan pembebanan biaya 

pemakaian sumber daya kepada aktivitas-aktivitas yang menggunakannya. 

Dalam kalkulasi biaya berdasarkan sistem activity based costing tahap 

pertama, biaya overhead dibagi kedalam kelompok biaya yang homogen. 

Suatu kelompok biaya yang homogen merupakan sutu kumpulan dari biaya 

overhead, yaitu variasi biaya dapat dijelaskan oleh suatu pemicu biaya. 

Aktivitas overhead yang homogen apabila mereka mempunyai rasio konsumsi 

yang sama untuk semua produk.  

2. Prosedur Tahap II. Pada tahap kedua ini, biaya setiap kelompok biaya (cost 

pool) ditelusuri ke produk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif 

kelompok yang dihitung pada tahap pertama dan dikaitkan dengan jumlah 

sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk. Tolak ukur ini merupakan 

kuantitas pemicu biaya yang digunakan oleh setiap produk. Dengan demikian 

overhead yang dibebankan setiap kelompok biaya ke produk dihitung sebagai 

berikut:  

 

 Pelo (2012) menyatakan pembebanan biaya terdiri atas dua tahap yaitu 

membebankan biaya ke produk dengan menggunakan tarif cost driver dan ukuran 

aktivitas. 

a. Pembebanan biaya overhead dari tiap aktivitas ke setiap kamar dihitung 

dengan rumus sebagai berikut:  

 

b. Kemudian perhitungan tarif masing-masing tipe kamar dengan metode 

activity based costing dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

 

2.11 Activity Based Costing untuk Perusahaan Jasa 

Metode Activity Based Costing awalnya diterapkan pada perusahaan 

manufaktur. Metode Activity Based Costing menjadikan aktivitas sebagai titik pusat 

kegiatannya. Informasi tentang aktivitas diukur, dicatat, dan disediakan dalam shared 

database. Metode Activity Based Costing tidak hanya berfokus ke perhitungan harga 

Overhead yang dibebankan = Tarif kelompok X Jumlah konsumsi pemicu 

biaya 

BOP yang dibebankan = Tarif per unit cost driver X Cost driver yang dipilih 

Tarif per kamar = Cost rawat inap X Laba yang diharapkan 
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pokok produk atau jasa, namun mencakup perspektif yang lebih luas, yaitu 

pengurangan biaya melalui pengelolaan aktivitas. 

Menurut Brinker (1992) dalam Marismiati (2011) sistem kerja Activity Based 

Costing banyak diterapkan pada perusahaan manufaktur, tetapi juga dapat diterapkan 

pada perusahaan jasa. Penerapan metode Activity Based Costing pada perusahaan jasa 

memiliki beberapa ketentuan khusus, hal ini disebabkan oleh karakteristik yang 

dimiliki perusahaan jasa, yaitu:  

1. Output seringkali sulit didefinisi  

2. Pengendalian aktivitas pada permintaan jasa kurang dapat didefinisi  

3. Cost mewakili proporsi yang lebih tinggi dari total cost pada seluruh kapasitas 

yang ada dan sulit untuk menghubungkan antara output dengan aktivitasnya. 

Output pada perusahaan jasa adalah manfaat dari jasa itu sendiri yang 

kebanyakan tidak terwujud, contoh: kecepatan suatu jasa, kualitas suatu 

informasi, pemuasan konsumen. Output pada perusahaan jasa tidak berwujud 

membuat perhitungan menjadi sulit. Sekalipun sulit, dewasa ini bisnis jasa 

menggunakan metode Activity Based Costing pada bisnisnya. Untuk 

menjawab permasalahan diatas, Activity Based Costing benar-benar dapat 

digunakan pada perusahaan jasa, setidak-tidaknya pada beberapa perusahaan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan Activity Based Costing pada 

perusahaan jasa adalah:  

1. Identifying and Costing Activities  

Mengidentifikasi dan menghargai aktivitas dapat membuka beberapa 

kesempatan untuk pengoperasian yang efisien. 

2. Spesial Challenger  

Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur akan memiliki 

permasalahan-permasalahan yang serupa. Permasalahan itu seperti sulitnya 

mengalokasikan biaya ke aktivitas. Selain itu jasa tidak dapat menjadi suatu 

persediaan, karena kapasitas yang ada namun tidak dapat digunakan 

menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindari. 
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3. Output Diversity  

Perusahaan jasa juga memiliki kesulitan-kesulitan dalam mengidentifikasi 

output yang ada. Pada perusahaan jasa, diversiti yang menggambarkan 

aktivitas-aktivitas pendukung pada hal-hal yang berbeda mungkin sulit untuk 

dijelaskan atau ditentukan. 

2.12  Manajemen dan Akuntansi Dalam Islam 

Manajemen menurut pandangan islam merupakan manajemen yang adil. 

Batasan adil adalah pimpinan tidak “menganiaya” bawahan dan bawahan tidak 

merugikan pimpinan maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang 

dimaksudkan adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa 

bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Kesepakatan kerja dibuat untuk 

kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer 

mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka 

sebenarnya manajer itu mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat bertentangan dengan 

ajaran agama islam.  

Dalam pandangan islam mengenai manajemen, segala sesuatu harus dilakukan 

secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. 

Sesuatu tidak boleh dilaksanakan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama 

dalam ajaran islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-isra’ ayat 35 

yang berbunyi : 

لَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويًل   َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلقِْسطَاِس اْلُمْستَقِيِم َۚذَٰ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.”(Q.S. Al-isra’ 35)  

Akuntansi dalam perspektif islam salah satunya dibahas dalam Q.S Asy-Syu’ara 181 

yang berbunyi: 

ا ِمَن اْلُمْخِسِرينَ أَْوفُوا اْلَكْيَل َوََل تَُكونُو  

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

merugikan.” (Q.S. Asy-syu’ara 181) 
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2.13 Penelitian Terdahulu 

Sebelum dilakukannya penelitian ini, telah ditulis beberapa penelitian 

mengenai penetapan perhitungan suatu produk barang atau jasa menggunakan metode 

Activity Based Costing. Penelitian-penelitian tersebut akan dikemukakan sebagai 

berikut: 

Table II.2 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Sumber 

Penelitian 
Variable 

Hasil 

Penelitian 

1. Uyun 

Nailufar, 

Suhadak, 

dan 

Zahroh Z. 

A. (2015) 

 

Penerapan 

Activity Based 

Costing System 

Dalam 

Menentukan 

Harga Pokok 

Jasa Rawat Inap 

(Studi Pada 

RSUD Ibnu Sina 

Kabupaten 

Gresik Tahun 

2013) 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB) 

| Vol. 24 No. 

1 Juli 2015 

Activity 

Based 

Costing 

System 

 

Terdapat 

perbedaan antara 

harga pokok jasa 

rawat inap 

berdasarkan pada 

metode tradisional 

dengan metode 

ABC System. 

Hasilnya, terjadi 

pembebanan yang 

terlalu tinggi pada 

Kelas VVIP, VIP, 

I, dan II dan 

pembebanan 

terlalu rendah 

untuk Kelas III 

2. Mohammad 

Afifudin 

dan 

Penerapan 

Activity Based 

Costing System 

MAKSIMU

M | Vol. 3, 

No. 2, Maret 

Activity 

Based 

Costing 

Perhitungan 

tarif jasa rawat 

inap dengan 
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R. Ery 

Wibowo 

Agung S 

(2013) 

Sebagai 

Dasar Penetapan 

Tarif Jasa Rawat 

Inap Pada 

Rumah Sakit 

Roemani 

Muhammadiyah 

Semarang 

2013-

Agustus 2013 

System 

 

menggunakan 

metode activity 

based costing 

terdapat tarif 

yangrendah yaitu 

pada 

kelas Utama, IA, 

IB, II, IIA, III, 

ICU, dan R. 

Bayidan terdapat 

tarif yang tinggi 

yaitu pada kelas 

IIB, PICU, dan 

BBRT 

3. Desi Ratna 

Sari  

(2015) 

Analisis 

Penerapan 

Metode Activity 

Based Costing 

Untuk 

Penetapan Biaya 

Kamar Rawat 

Inap Rsud  

Kota Dumai 

Jom FEKON 

Vol. 2 No. 2 

Oktober 2015 

Activity 

Based 

Costing 

System 

 

Perhitungan tarif 

jasa rawat inap 

menggunakan 

metode ABC 

memberikan hasil 

yang sesuai 

dengan aktivitas-

aktivitas yang 

dibebankan. 

4. Sri Rahayu 

(2012) 

Penerapan 

Metode Activity 

Based Costing 

dalam 

Menentukan 

Besarnya Tarif 

Jurnal Audit 

dan 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Activity 

Based 

Costing 

System 

 

Selisih 

Perhitungan tarif 

jasa rawat inap 

pada RS 

Bhayangkara 

Polda Kalbar 
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Jasa Rawat Inap 

pada Rumah 

Sakit 

Bhayangkara 

Polda Kalbar 

Tanjungpura 

Vol. 1, No. 1, 

Desember 

2012 Hal. 67-

90 

dengan 

menggunakan 

metode ABC 

berdasarkan Skep 

Kabid Dokkes 

Polda Kalbar 

Nomor : SKEP / 

22 / VI / 2010 

sebesar : Kelas 

VVIP Rp 55.516, 

Kelas VIP Rp 

11.896, Kelas 1 

Rp 64.241, Kelas 

2+ Rp 107.110 

5. Brando 

Kaunang 

dan Stanley 

Kho 

Walandouw

(2015) 

Penerapan 

Metode Activity 

Based Costing 

System Dalam 

Menentukan 

Besarnya Tarif 

Jasa Rawat Inap 

Pada Rumah 

Sakit Umum 

Bethesda Kota 

Tomohon 

Jurnal EMBA 

Vol.3 No.1 

Maret 2015, 

Hal. 1214-

1221 

Activity 

Based 

Costing 

System 

 

Hasil perhitungan 

tarif rawat inap 

menggunakan 

metode ABC, bila 

dibandingkan 

dengan metode 

tradisional maka 

metode ABC 

memberikan laba 

yang lebih besar 

kecuali pada kelas 

VIP dan Utama I 

yang memberikan 

laba lebih kecil. 
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6.  Zinia Th. A. 

Sumilat 

(2013) 

Penentuan 

Harga Pokok 

Penjualan 

Kamar 

Menggunakan 

Activity Based 

Costing Pada 

Rsu Pancaran 

Kasih GMIM 

Jurnal EMBA 

Vol.1 No.3 

September 

2013, Hal. 

454-464 

Activity 

Based 

Costing 

System 

 

Hasil perhitungan  

tarif    rawat    

inap dengan   

menggunakan   

activity   based  

costing  sistem, 

terlihat bahwa 

untuk Kelas VVIP 

dan Kelas VIP 

memberikan hasil 

yang lebih kecil, 

sedangkan Kelas 

I, Kelas II dan 

Kelas III 

memberikan hasil 

yang  lebih besar 

 

2.14 Kerangka Pemikiran 

Dalam menghitung tarif rawat inap rumah sakit, dibutuhkan aktivitas yang 

sesuai dengan pemicu biaya (cost driver). Untuk tujuan perhitungan biaya yang 

berbasis aktivitas, diklasifikasikan menjadi : aktivitas tingkat unit, aktivitas tingkat 

batch,  dan aktivitas tingkat fasilitas. Setelah biaya-biaya dikelompokkan berdasarkan 

aktivitas tersebut maka akan terbentuk tarif rawat inap rumah sakit. Agar penelitian 

ini mudah dipahami maka digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut : 
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Gambar II.2 

Kerangka Pemikiran 
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