
 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1   Usaha Kecil Menengah (UKM) 

Usaha Kecil Menengah menurut (Kristiyanti, 2012) didefinisikan sebagai 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga atau suatu 

badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara 

komersial dan mempunyai omzet 1 miliar rupiah atau kurang. Ciri-ciri dari sebuah 

Usaha Kecil Menengah atau yang disingkat UKM adalah: 

1. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan antara 

pemilik dengan pengelolah perusahaan 

2. Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal 

3. Daerah operasi umumnya lokal. 

4. Ukuran perusahaan baik dari segi total aset, jumlah karyawan dan sarana dan 

prasarana kecil. 

 

2.2 Konsep Biaya dan Klasifikasi Biaya   

2.2.1 Konsep Biaya 

Menurut istilah dan terminologi biaya dapat di artikan sebagai berikut 

(Giatman,2006): 

1. Biaya (cost) yaitu semua pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai suatu tujuan yang diukur dengan nilai. 

2. Biaya (expence) yaitu sejemulah uang yang dikeluarkan dalam rangka 

mencapai suatu hasil yang diharapkan  

Adapun Pengertian biaya menurut Mulyadi (2005:5) adalah pengorbanan 

sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini selaras dengan 

pendapat Hansen dan Mowen (2009:47), biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas 
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yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi 

manfaat saat ini atau dimasa datang bagi organisasi. 

Menurut Carter (2009:30) Biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, 

pengorbanan, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat, 

sedangkan beban adalah penurunan dalam aset bersih sebagai akibat dari penggunaan 

jasa ekonomi dalam menciptakan pendapatan atau dari pengenaan pajak oleh badan 

pemerintah. 

Menurut pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pengertian biaya adalah 

pengeluaran, pengorbanan dalam satuan uang untuk memperoleh manfaat atau untuk 

mencapai tujuan tertentu 

 

2.2.2 Klasifikasi Biaya. 

Ada beberapa cara dalam penggolongan biaya, pada umumnya penggolongan 

biaya ditentukan berdesarkan tujuan yang akan dicapai dari penggolongan tersebut. 

Mulyadi membedakan biaya berdasarkan hubungannya 

menjadi lima golongan, yaitu (Nurfalah,2016): 

1. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran 

Penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu 

berdasarkan penjelasan singkat mengenai suatu objek pengeluaran, misalnya 

pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut “biaya telepon”. 

2. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

Pada perusahaan manufaktur biaya dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) 

kelompok, yaitu: 

a. Biaya Produksi 

Biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan 

pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat 

digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead pabrik. 
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b. Biaya Pemasaran 

Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran 

produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel, dll. 

c. Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi da 

pemasaran produk, contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia. 

3. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang 

Dibiayai. 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya digolongkan menjadi 2, 

yaitu: 

a. Biaya Langsung (direct cost) 

Biaya yang terjadi dimana penyebab satu-satunya adalah karena ada 

sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya 

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

b. Biaya Tidak Langsung (indirect cost) 

Biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, 

dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan 

biaya overhead pabrik. 

4. Penggolongan Biaya Menurut Perilaku dalam Perubahan Volume 

Aktivitasnya. 

Hubungan dengan perubahan volume kegiatan biaya dibagi menjadi 4 

(empat), yaitu: 

a. Biaya Tetap (fixed cost) 

Biaya yang jumlahnya tetap konstan tidak dipengaruhi perubahan volume 

kegiatan atau aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu, contohnya; gaji 

direktur produksi. 
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b. Biaya Variabel (variable cost) 

Biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan atau aktivitas, contoh; biaya bahan baku,biaya tenaga 

kerja langsung. 

1) Biaya Semivariabel 

Biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung 

unsur biaya tetap dan biaya variabel, contoh; biaya listrik yang 

digunakan. 

2) Biaya Semifixed 

Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi 

tertentu. 

5. Penggolongan Biaya Menurut Jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi 2 (dua) bagian, yaitu; 

1. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga 

pokok aktiva, dan dibebankan dalam tahun yang menikmati manfaat 

dengan cara depresiasi, amortisasi, dan deplesi. 

2. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) 

 Biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi dimana 

terjadinya pengeluaran itu terjadi. Pada saat terjadinya, pengeluaran ini 

dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang 

diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. 
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2.3 Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi (2009:16) harga pokok produksi atau jasa merupakan 

akumulasi biaya-biaya yang dibebankan kepada produk atau jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Informasi mengenai harga pokok produksi atau jasa dan biaya-biaya 

lain disajikan dalam akuntansi biaya secara terinci untuk setiap produk dan bagian 

organisasi.  

Pada perusahaan industri, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

membuat atau mengahasilkan suatu produk disebut biaya produksi. Mulyadi (2009) 

mengemukakan bahwa biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi siap jual. 

Unsur-unsur yang membentuk harga pokok produk atau jasa seperti yang 

dikatakan Hansen dan Mowen (2009:40) adalah “biaya yang dimasukan kedalam 

barang jadi adalah biaya produksi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan 

overhead pabrik”. Unsur-unsur biaya produksi atau jasa menurut Hansen dan Mowen 

(2009:42), dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu (Nurfalah,2016): 

1. Biaya Bahan Baku 

Bahan baku merupakan dasar yang akan digunakan untuk membentuk bagian 

yang menyeluruh menjadi produk jadi. Bahan baku yang digunakan untuk 

memproduksi dapat diperoleh melalui pembelian lokal, impor atau dari 

pengolahan sendiri. Biaya bahan baku meliputi harga pokok semua bahan 

yang dapat diidentifikasi dengan pembuatan suatu jenis produk, dengan 

mudah dapat ditelusuri atau dilihat perwujudannya di dalam produk selesai. 

Biaya bahan baku memiliki bagian yang signifikan dari total biaya suatu 

produk. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja merupakan kegiatan fisik yang dilakukan oleh karyawan untuk 

mengolah suatu produk. Biaya tenaga kerja langsung meliputi biaya-biaya 

yang berkaitan dengan penghargaan dalam bentuk upah yang diberikan 

kepada semua tenaga kerja yang secara langsung ikut serta dalam pengerjaan 
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produk yang hasil kerjanya dapat ditelusuri secara langsung pada produk dan 

upah yang diberikan merupakan bagian yang besar dalam memproduksi 

produk. Namun menurut Mulyadi (2009) tenaga kerja adalah usaha fisik atau 

mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya 

tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja 

manusia tersebut. Menurut Mulyadi (2009:321-327), elemen biaya tenaga 

kerja dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan besar yaitu: 

a. Gaji dan Upah 

Ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. 

Salah satu cara adalah dengan mengkalikan tarif upah dengan jam kerja 

karyawan. 

b. Premi Lembur 

Pelaksanaan terhadap premi lembur tergantung atas alasan-alasan 

terjadinya lembur tersebut. Premi lembur dapat ditambahkan pada upah 

tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen 

tempat terjadinya lembur tersebut. 

c. Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Tenaga Kerja (Labor Related 

Costs) 

1) Set up Time 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut 

biaya pemula produksi (set up cost). Biaya pemula produksi 

diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau 

dibuka kembali pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya 

pemula produksi meliputi pengeluaran untuk pembuatan rancang 

bangun, penyusunan mesin, dan peralatan pelatihan bagi karyawan 

dan kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. 

2) Waktu Menganggur (Idle Time) 

Pengolahan produk seringkali terjadi hambatan-hambatan 

kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan 
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waktu menganggur bagi karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan 

selama waktu menganggur diperlakukan sebagai unsur biaya 

overhead pabrik. 

3. Biaya Overhead 

Pada umumnya dalam suatu perusahaan biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung merupakan biaya produksi langsung. Semua biaya selain biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan 

produksi adalah biaya produksi tidak langsung. Istilah ini sesuai dengan sifat 

biaya overhead yang tidak dapat atau sulit untuk ditelusuri secara langsung 

kepada produk atau aktivitas-aktivitas pekerjaan. Biaya tidak langsung ini 

terkumpul dalam suatu kategori yang disebut biaya overhead pabrik (BOP) 

dan membutuhkan suatu proses alokasi yang adil untuk tujuan perhitungan 

harga pokok produksi atau jasa. Menurut Mulyadi (2009:194), biaya overhead 

pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara: 

a. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik Menurut Sifatnya: 

1) Biaya Bahan Penolong 

2) Biaya Reparasi dan Pemeliharaan 

3) Biaya yang timbul akibat penilaian aktiva tetap 

4) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

5) Biaya overhead pabrik yang secara langsung memerlukan pengeluaran 

uang tunai 

b. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik Menurut Prilakunya Dalam Hubungan 

Dengan Perubahan Waktu Produksi: 

1) Biaya overhead pabrik tetap 

Biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisaran perubahan 

volume kegiatan tertentu. 

2) Biaya overhead pabrik variabel 
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Biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. 

3) Biaya overhead pabrik semivariabel 

Biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. 

c. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik Menurut Hubungannya Dengan 

Departemen. 

1) Biaya overhead pabrik langsung departemen (Direct Departemental 

Overhead Expense)  

Biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan 

manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. 

2) Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen (Indirect Departemental 

Overhead Expense) 

Biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu 

departemen (Mulyadi, 2009 139-195). 

Mulyadi (2009:65) mengatakan bahwa Informasi harga pokok produksi sangat 

dibutuhkan oleh manajemen sebagai pengambilan keputusan dalam perusahaan. 

Informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu 

bermanfaat bagi manajemen untuk: 

1. Menentukan harga jual produk 

2. Memantau realisasi biaya produksi 

3. Menghitung laba atau rugi periodik 

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan proses yang disajika 

dalam neraca 

 

2.3.1  Tujuan Penentuan Harga Pokok Produksi  

 Penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya 

biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi 

barang jadi yang siap untuk dipakai dan dijual. Penentuan harga pokok produksi 



18 
 

sangat penting dalam suatu perusahaan, karena merupakan salah satu elemen yang 

dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber informasi bagi pimpinan untuk 

mengambil keputusan (Akbar,2011).  

Adapun tujuan penentuan harga pokok produksi yang lain, diantaranya adalah 

(Akbar,2011):  

1. Sebagai dasar untuk menilai efisiensi perusahaan.  

2. Sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pimpinan perusahaan.  

3. Sebagai dasar penilaian bagi penyusunan neraca menyangkut penilaian terhadap 

aktiva.  

4. Sebagai dasar untuk menetapkan harga penawaran atau harga jual kepada 

konsumen.  

5. Menentukan nilai persediaan dalam neraca, yaitu harga pokok persediaan 

produk jadi dan produk dalam proses pada akhir periode.  

6. Untuk menghitung harga pokok produksi dalam laporan rugi-laba perusahaan.  

7. Sebagai evaluasi hasil kerja.  

8. Pengawasan terhadap efesiensi biaya, terutama biaya produksi.  

9. Sebagai dasar pengambilan keputusan.  

10. Untuk tujuan perencanaan laba  

 

2.4 Sistem akutansi Tradisional dalam Penentuan Harga Pokok Produksi 

 Menurut Mulyadi (2003) akuntansi biaya tradisional adalah akuntansi biaya 

yang di desain untuk perusahaan manufaktur dan yang berorientasi ke penentuan kos 

produk dengan fokus biaya pada tahap produksi. Akuntansi biaya tradisional 

mengasumsikan bahwa biaya diklasifikasikan menjadi 2 yaitu biaya tetap dan 

variabel. Biaya variabel sendiri berubah seiring dengan perubahan unit produksi yang 

terjadi. Adapun tiga unsur utama dari perhitungan biaya dengan metode tradisional 

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

 Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang 

dapat dialokasikan langsung ke produk karena dapat ditelusuri langsung ke produk. 
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Sedangkan biaya overhead pabrik, dibebankan ke dalam produk berdasarkan jumlah 

produk yang diproduksi. Metode pembebanan ini disebut Volume Based System. 

Dengan metode ini, biaya overhead dianggap proporsional dengan jumlah produk 

yang diproduksi. Sebagai contoh apabila sebuah perusahaan membebankan biaya 

overhead berdasarkan jam mesin maka produk yang mengkonsumsi jam mesin lebih 

banyak akan mendapatkan alokasi biaya yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan 

pembebanan tidak adil karena pembebanan tidak proporsional dengan konsumsi 

sumber daya yang sebenarnya oleh produk (Brata,2015).  

 Menurut Carter (2009) pada sistem akuntansi biaya tradisional, pembebanan 

biaya overhead dilakukan dengan memperhatikan dasar tarif overhead dan dasar 

alokasi overhead. Pembebanan dilakukan dengan cara mengumpulkan biaya pada 

tempat penampungan biaya (Cost Pool) dan kemudian menggunakan dasar yang telah 

ditentukan perusahaan dengan memperhatikan faktor yang dapat mewakili biaya 

overhead yang akan dibebankan untuk membebankan biaya ke produk.  

 Akibat pembebanan biaya terhadap produk yang tidak proporsional dengan 

konsumsi sumber daya, sistem akuntansi biaya tradisional biaya menghasilkan 

pembebanan biaya produk yang tidak akurat. Pengambilan keputusan oleh 

manajemen perusahaan yang berdasarkan informasi yang tidak akurat ini juga 

menjadi tidak tepat. Meskipun dalam penyajiannya, sistem akuntansi biaya 

konvensional menyajikan informasi biaya yang tidak akurat, sistem akuntansi biaya 

konvensional tetap dipakai karena memiliki sejumlah keunggulan, seperti mudah 

diterapkan, mudah diaudit dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum 

(Brata,2015). 

 Penentuan harga pokok adalah bagaimana memperhitungkan biaya kepada 

suatu produk atau pesanan atau jasa, yang dapat dilakukan dengan cara memasukan 

seluruh biaya produksi atau hanya memasukan unsur biaya produksi variabel saja. 

Terdapat dua metode dalam penentuan biaya tersebut yaitu (Nurfalah,2016):  
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1. Metode Variabel Costing 

Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga 

pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik variabel. Metode variable costing terdiri 

dari unsurunsur biaya produksi sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Variabel Costing 

 Metode variabel memperlakukan overhead pabrik sebagai period costs dan 

bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga overhead pabrik tetap 

dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dengan demikian 

overhead pabrik tetap didalam metode variable costing tidak melekat pada 

persediaan produk yang belum laku dijual, tetapi langsung dianggap sebagai 

biaya dalam periode terjadinya. 

2. Full Costing 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Harga pokok 

produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi  

sebagai berikut: 

 

 

Persediaan Awal       xxx 

Biaya Bahan Baku    xxx 

Biaya Tenaga Kerja Langsung  xxx 

Biaya Overhead Pabrik Variabel  xxx + 

Total Biaya Produksi       xxx 

Persediaan  Akhir      (xxx) 

Harga Pokok Produksi     xxx 
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Gambar 2.2 Full Costing 

Gambar 2.2 Full Costing 

 Metode full costing memperlakukan overhead pabrik, baik yang berperilaku 

tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar 

tarif yang telah ditentukan pada kapasitas normal atau atas dasar overhead 

pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu, overhead pabrik tetap akan melekat 

pada harga pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi 

yang belum laku dijual dan baru dianggap sebagai biaya apabila produk jadi 

tersebut telah terjual. 

 

2.5 Activity Based Costing 

Menurut Mulyadi (2009:40) Activity Based Costing adalah sistem informas 

biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk 

memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. 

Sistem ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan 

penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Metode ini diterapkan 

dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. 

Menurut Cooper dan Kaplan (1991:269) menyebutkan bahwa ada dua asumsi 

penting yang mendasari ABC Systems, yaitu (dikutip oleh Nurfalah,2016): 

1. Aktivitas menyebabkan timbulnya biaya (activities cause cost) 

ABC Systems berangkat dari asumsi bahwa sumber daya pendukung atau 

Persediaan Awal       xxx 

Biaya Bahan Baku    xxx 

Biaya Tenaga Kerja Langsung  xxx 

Biaya Overhead Pabrik Variabel  xxx + 

Biaya Overhead Pabrik Tetap   xxx 

Total Biaya Produksi       xxx 

Persediaan  Akhir      (xxx) 

Harga Pokok Produksi     xxx 
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sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuan untuk melaksanakan 

aktivitas, bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang harus 

dialokasikan. Tahap pertama dari ABC Systems adalah membebankan biaya-

biaya dari sumber daya pendukung ke aktivitas-aktivitas yang menggunakan 

sumber daya tersebut. 

2. Produk dan pelanggan menyebabkan timbulnya permintaan atas aktivitas 

Untuk membuat produk diperlukan berbagai aktivitas dan setiap aktivitas 

memerlukan sumber daya untuk pelaksanaan aktivitas tersebut. Karena itu, 

pada tahap kedua dari ABC Systems biaya-biaya aktivitas dibebankan ke 

produk berdasar konsumsi atau permintaan masing-masing produk terhadap 

aktivitas tersebut. 

 Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya ABC Systems mengatribusikan biaya produk melalui dua tahap, yaitu: 

1. Tahap pertama sistem ini menelusuri beban-beban sumber daya penunjang 

kepada aktivitas yang dilaksanakan oleh sumber daya. 

2. Tahap kedua, biaya-biaya ditelusuri ke produk berdasarkan penggunaan 

aktivitas oleh produk-produk terhadap aktivitas. 

 Keterbatasan Penerapan Activity Based Costing System Blocher (2000: 135) 

menyatakan keterbatasan penerapan Activity Based Cost System yaitu (Dikutip oleh 

Nurfalah,2016): 

1. Alokasi. 

Tidak semua biaya memiliki sumber daya atau aktivitas yang tepat. Beberapa 

biaya mungkin membutuhkan alokasi ke departemen atau produk berdasarkan 

ukuran volume yang timbul sebab secara praktis tidak dapat ditemukan 

aktivitas yang dapat menyebabkan biaya tersebut. 

2. Mengabaikan biaya. 

Biaya produk atau jasa yang diidentifikasikan Activity Based Costing System 

cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan produk 

atau jasa tersebut. Biaya produk atau jasa biasanya tidak termasuk biaya untuk 
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aktivitas seperti pemasaran, pengiklanan, penelitian, dan pengembangan, dan 

rekayasa produk, meski sebagian dari biaya-biaya ini dapat ditelusuri ke suatu 

produk atau jasa. 

3. Mahal dan menghabiskan waktu. 

Untuk perusahaan yang telah menggunakan sistem perhitungan biaya 

tradisional berdasarkan volume, pelaksanaan suatu sistem baru Activity Based 

Costing cenderung sangat mahal. 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 kemasing-

masing produk. Hubungan sebab akibat ini memungkinkan manajer untuk 

memperbaiki ketepatan kalkulasi biaya produk yang dapat secara signifikan 

memperbaiki pengambilan keputusan (Hansen dan Mowen, 2009: 157-158) 

 Tahap-tahap dalam Perancangan Sistem ABC Menurut Blocher dkk. (2000 

:123-126) tahap perancangan ABC dibagi dalam tiga tahap yaitu (dikutip, 

Nurfalah,2016):  

1. Mengidentifikasikan Biaya Sumber Daya dan Aktivitas 

Tahap pertama dalam merancang sistem ABC adalah mengidentifikasikan 

biaya sumber daya dan melakukan analisis aktivitas. Biaya sumber daya 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Sebagian 

besar biaya sumber daya ada dalam subrekening buku besar, seperti bahan, 

supplies, pembelian, penanganan bahan, pergudangan, ruang kantor, mebel, 

dan peralatan lain, bangunan, peralatan pabrik, utilitas gaji, dan tunjangan, 

teknik dan akuntansi. 

2. Membebankan Biaya Sumber Daya ke Aktivitas 

Aktivitas menimbulkan biaya sumber daya, driver sumber daya (Resources 
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driver) digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. 

Kriteria penting untuk memilih cost driver yang baik adalah hubungan sebab 

akibat. Driver sumber daya biasanya meliputi: 

a. meter untuk utilitas 

b. jumlah tenaga kerja untuk aktivitas yang berkaitan dengan penggajian 

c. jumlah setup untuk aktivitas setup mesin 

d. jumlah pemindahan untuk aktivitas penanganan bahan 

e. jam mesin untuk aktivitas menjalankan mesin dan 

f. luas lantai untuk aktivitas kebersihan. 

3. Membebankan Biaya ke Objek Biaya 

Jika aktivitas sudah diketahui, selanjutnya perlu untuk mengukur biaya 

aktivitas per unit. Hal ini dilakukan dengan cara mengukur biaya per unit 

untuk output yang diproduksi oleh aktivitas tersebut. Perbandingan selama 

beberapa waktu dengan organisasi lain dapat digunakan untuk menentukan 

efisiensi (produktivitas) untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Output merupakan 

objek biaya yang membutuhkan aktivitas, output untuk sebuah sistem biaya, 

biasanya berupa produk, jasa, pelanggan, proyek, atau unit bisnis. Contohnya, 

dalam perusahaan asuransi, output dapat berupa produk atau jasa individual 

yang ditawarkan kepada pelanggan, pelanggan, agen asuransi atau divisi yang 

menerima manfaat dari sumber daya perusahaan. Driver aktivitas digunakan 

untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Driver aktivitas biasanya 

berupa jumlah pesanan pembelian, jumlah laporan penerimaan barang, jumlah 

laporan, atau jam inspeksi, jumlah suku cadang yang disimpan, jumlah 

pembayaran, jam kerja langsung, jam mesin, jumlah setup dan waktu siklus 

produksi. 
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2.5.1 Klasifikasi Aktivitas  

Sistem Activity Based Costing (ABC) pada dasarnya mencari suatu metode 

atau cara untuk menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dengan melakukan 

identifikasi atas berbagai aktivitas. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada 

berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara 

bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Sistem ABC 

membagi aktivitas kedalam 4 tingkatan, yaitu (Akbar, 2011):  

1. Aktivitas tingkat unit (Unit-Level Activities)  

Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas berlevel 

unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. Sebagai contoh, 

menyediakan tenaga untuk menjalankan peralatan, karena tenaga tersebut 

cenderung dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah unit yang 

diproduksi.  

2. Aktivitas tingkat kelompok unit (Batch-Level Activities)  

Aktivitas dilakukan setiap kelompok unit diproses, tanpa memperhatikan 

berapa unit yang ada pada kelompok unit tersebut. Misalnya, pekerjaan seperti 

membuat order produksi dan pengaturan pengiriman konsumen adalah 

aktivitas berlevel kelompok unit.  

3.  Aktivitas pendukung produk atau jasa (Product Service-Sustaining Activities)  

Aktivitas ini mendukung produksi produk atau jasa spesifik dan biasanya 

dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau unit yang diproduksi atau 

dijual. Aktivitas ini dilakukan karena dibutuhkan untuk menopang produksi 

setiap jenis produk atau jasa yang berlainan. Sebagai contoh merancang 

produk atau mengiklankan produk.  

4.  Aktivitas pendukung fasilitas (Facility-Sustaining Activities)  

Aktivitas ini tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau 

jasa yang dihasilkan tetapi untuk mendukung organisasi secara keseluruhan. 

Pengelompokan untuk level ini sulit dicari hubungan sebab akibatnya dengan 

produk atau jasa yang dihasilkan tetapi dibutuhkan untuk kelancaran  
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kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi barang/jasa. 

Contoh : biaya keamanan dan biaya kebersihan. 

 

2.5.2 Cost Driver 

Cost driver adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya. Cost drive 

merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Faktor 

ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan 

biaya dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya (Akbar, 2011).  

 Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah 

dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver untuk setiap aktivitas. 

Pemahaman yang tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada 

pengklasifikasian biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen dalam 

mengambil keputusan. 

 

2.5.3 Mekanisme Activity Based Costing (ABC) 

Adapun mekanisme dalam Sistem Activity Based Costing (ABC) yaitu 

(Wijayanti, 2011):  

1. Tahapan pertama  

a. Mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas. 

Langkah pertama adalah mengklasifikasikan berbagai aktivitas ke dalam 

beberapa kelompok yang mempunyai suatu  interpretasi fisik yang mudah 

dan jelas serta cocok dengan segmen-segmen proses produksi yang dapat 

dikelola. 

b. Menghubungkan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas 

Pengelompokkan biaya overhead pada aktivitas  

c. Menentukan cost driver  yang tepat untuk masing-masing aktivitas 

d. Pengelompokkan biaya yang Homogen.  
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e. Penentuan Tarif Kelompok (Pool Rate)  

Langkah ini adalah dimana tarif biaya overhead per unit cost driver yang 

dihitung untuk semua aktivitas. Tarif kelompok dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

Tarif kelompok =  Total biaya untuk kelompok aktivitas          

              Dasar pengikut kelompok     (2.1) 

       aktivitas tersebut 

 

f. Membebankan tarif kelompok berdasarkan Cost Driver 

pada tahap ini Biaya untuk setiap kelompok biaya overhead dilacak ke 

berbagai jenis produk. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan tarif 

kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk 

g. Menghitung Harga Pokok Produksi. 

Untuk menghitung HPP maka menghitung biaya Overhead yang 

dibebankan ke setiap unit. Proses perhitungan biaya overhead yang 

dibebankan, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

BOP yang dibebankan = 

Tarif Kelompok X Unit Cost driver yang digunakan                       (2.2) 

 

Selanjutnya Proses Perhitungan Harga Pokok Produksi, dengan cara 

menambahkan biaya bahan baku utama, biaya tenaga kerja langsung 

dan hasil biaya overhead yang dibebankan. 

2.6 Sistem Informasi  

Menurut Yeremia Yuliawan dalam jurnal  JSIKA (2013) system informasi 

dapat didefinisikan sebagai berikut 

1. Suatu sistem yang dapat dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-

komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan 

informasi 

2. Sekumpulan prosedural organisasi yang pada saat dilaksanakan akan 

memberikan informasi sebagai pengambilan keputusan dan atau atau untuk 

mengendalikan organisasi 
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3. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan. 

 

Sistem informasi dapat disimpulkan suatu sistem yang terintegarasi yang 

mampu menyediakan infomasi bermanfaat bagi penggunanya atau sebuah sistem 

terintegrasi atau sistem manusia-mesin untuk menyediakan informasi untuk 

mendukung operasi, manajemen suatu organisasi. 
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2.6.1  Simbol Aliran Sistem Informasi 

 Adapun Simbol aliran sistem informasi sebagai bertikut (Ismael,2017): 

Tabel 2.1 Simbol Aliran Sistem Informasi 

Simbol Pengertian Keterangan 

 

 

 

 

Dokumen (Document) Menunjukkan dokumen 

yang digunakan untuk 

merekam data terjadinya 

suatu transaksi 

 

 

 

 

Operasional Manual Menunjukkan proses 

yang dikerjakan secara 

manual 

 

 

 

Garis Aliran (flow line) Menunjukkan arus data 

antar sismbol/proses 

 Off line storage Digunakan untuk 

menyimpan data secara 

manual dan sementara, 

jika “A” berarti disimpan 

menurut abjad, “N” 

berarti disimpan menurut 

nomor urut dan jika “T” 

berarti disimpan menurut 

kronologis 

 

 

 

 

Penyimpanan/Storage Menunjukkan akses 

langsung perangkat 

penyimpanan/storage 

  

 

A 
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2.6.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) disebut juga dengan Diagram Arus Data (DAD). 

DFD adalah: suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan: 

darimana asal data, dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data 

disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang 

tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data tersebut (Afyenni,2014). 

Tabel 2.2 Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Simbol Keterangan 

 

 

Menandakan sebuah proses 

 

 

Menandakan sebuah objek yang terkait dengan proses 

 

 

Menandakan sebuah arah sebuah aliran data 

 

 

Menandakan sebuah table 

 

2.6.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram dari sistem yang 

menggambarkan hubungan antar entitas beserta relasinya yang saling terhubung. 

ERD menyediakan bentuk untuk menunjukkan struktur keseluruhan dari data user. 

Dalam ERD data-data tersebut digambarkan dengan menggunakan simbol entity. 

Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa entity yang saling terkait untuk 

menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh sistem (Yuliawan,2013) 
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Tabel 2.3 Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

Simbol Keterangan 

 

 

Menandakan sebuah relasi antar entitas 

 

 

Menandakan sebuah objek atau entitas 

 

 

Menandakan kardinalitas suatu relasi 

 

 

Menandakan sebuah atribut yang dimiliki oleh suatu 

entitas atau relasi 

 

2.7  Database 

Menurut  (Raharjo, 2011) database didefinisikan sebagai kumpulan data yang 

terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, 

diambil, dan dicari secara tepat. Menurut penulis database dapat diartikan sebagai 

berikut: 

1. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara 

sistematik untuk memperoleh informasi dari basis data tesebut 

2. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling yang saling 

berhubungan disimpan secara bersama, untuk memenuhi kebutuhan 

3. Database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu 

subjek tertentu untuk tujuan tertentu 

4. Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi 

atau perusahaan, yang diorgansir atau disimpan secara terintegrasi dengan 

menggunakan metode tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang 

optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. 
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2.8  Database Management system (DBMS) 

Menurut (Raharjo, 2011) DBMS adalah kumpulan program yang digunakan 

untuk mendefinisikan, mengatur, dan memproses database. DBMS merupakan alat 

atau tool yang berperan untuk membangun struktur tersebut. 

DBMS menurut penulis adalah sistem perangkat lunak untuk mendeskripsikan 

atau memperlihatkan, membuat, memelihara database dan memberikan control siapa 

saja yang dapat mengakses database tersebut. 

2.9  MySQL 

Menurut (Raharjo, 2011) MySQL merupakan software RDBMS (atau server 

database) yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung 

data dalam jumlah yang sangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-user) dan 

dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan (multi-thereaded). 

 

2.10  PHP 

PHP   atau   kependekan   dari  Hypertext   Preprocessor adalah salah satu 

bahasa pemrograman  open source yang sangat cocok  atau  dikhususkan  untuk  

pengembangan  web dan  dapat ditanamkan  pada  sebuah  skripsi  HTML.  Bahasa  

PHP  dapat dikatakan    menggambarkan    beberapa    bahasa    pemrograman seperti 

C, Java, dan Perl serta mudah untuk dipelajari.  PHP merupakan  bahasa  scripting 

server – side, dimana pemrosesan  datanya  dilakukan  pada  sisi server 

Sederhananya,  server lah   yang   akan   menerjemahkan   skrip   program,   baru 

kemudian  hasilnya  akan  dikirim  kepada client yang  melakukan permintaan 

(Firman, 2016).  

Adapun   pengertian   lain   PHP   adalah   akronim   dari  Hypertext   

Preprocessor,   yaitu   suatu   bahasa   pemrograman berbasiskan kode – kode (script)  

yang   digunakan   untuk mengolah   suatu   data   dan   mengirimkannya   kembali   

ke  web browser menjadi kode HTML”.  
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Menurut Kustiyaningsih (2011:114), “PHP (atau resminya  PHP: Hypertext  

Preprocessor)  adalah  skrip  bersifat server – side yang ditambahkan ke dalam 

HTML”. Pada prinsipnya  server akan bekerja apabila ada permintaan dari client 

Dalam hal ini menggunakan  kode-kode PHP untuk mengirimkan permintaan ke 

server Sistem kerja dari PHP client diawali dengan permintaan yang  berasal dari 

halaman website oleh browser Berdasarkan URL atau alamat website dalam jaringan 

internet, browser akan menemukan sebuah alamat dari webserver, mengidentifikasi 

halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan 

oleh webserver  (Firman, 2016).  

 Selanjutnya webserver akan mencarikan berkas yang diminta dan 

menampilkan isinya di browser. Browser yang mendapatkan isinya segera 

menerjemahkan kode HTML dan menampilkannya. Lalu bagaimana apabila yang 

dipanggil oleh user adalah halaman yang mengandung script PHP, Pada  prinsipnya 

sama dengan memanggil kode HTML, namun pada saat permintaan dikirim ke web-

server, web-server akan memeriksa tipe file yang diminta user. Jika tipe file yang 

diminta adalah PHP, maka akan memeriksa isi script dari halaman PHP tersebut. 

Apabila dalam file tersebut tidak mengandung script PHP, permintaan user akan 

langsung ditampilkan ke browser, namun jika dalam file tersebut mengandung script 

PHP, maka proses akan dilanjutkan ke modul PHP sebagai mesin  yang  

menerjemahkan  script-script PHP dan mengolah  script tersebut,  sehingga dapat 

dikonversikan ke kode-kode HTML lalu ditampilkan ke Browser User (Firman, 

2016). 

 

2.11 Metode Blackbox 

Black Box Testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. 

Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program.  
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Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut (Mustaqbal,2015):  

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  

2. Kesalahan antarmuka (interface errors).  

3.  Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.  

4.  Kesalahan performansi (performance errors). 

5.  Kesalahan inisialisasi dan terminasi.  

Pengujian didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:  

1. Bagaimana fungsi-fungsi diuji agar dapat dinyatakan valid?  

2. Input seperti apa yang dapat menjadi bahan kasus uji yang baik?  

3. Apakah sistem sensitif pada input-input tertentu?  

4. Bagaimana sekumpulan data dapat diisolasi?  

5. Berapa banyak rata-rata data dan jumlah data yang dapat ditangani sistem?  

6. Efek apa yang dapat membuat kombinasi data ditangani spesifik pada operasi 

sistem?  

2.12 UserAccept Test (UAT) 

User Acceptance Testing merupakan pengujian yang melibatkan end user. 

Tujuannya untuk mengetahui apa yang sistem lakukan dan keuntungan apa yang 

diperoleh dari sistem berdasarkan sudut pandang pengguna akhir (end user).UAT 

(User Acceptance Testing) yaitu dilakukan proses pengujian perangkat lunak 

melibatkan calon pengguna yang terdapat pada perusahaan yang dipilih oleh 

pengembang serta didampingi ketika melakukan pengujiannya. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menemukan cacat (defect) baru yang tidak ditemukan oleh 

pengembang. Kemudian dilakukan pengujian penerimaan pengguna akhir setelah 

sistem diterapkan di lingkungan perusahaan dengan menggunakan wawancara kepada 

pengguna akhir yang menggunakan perangkat lunak tersebut. 

 

 

 


