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ABSTRAK 

 

PENERAPAN BIAYA DIFERENSIAL DALAM PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN JANGKA PENDEK PADA UKM (USAHA KECIL 

MENENGAH) MIE MUSBAR DI PEKANBARU 

 

Oleh : Ade Nur Rahman 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan informasi akuntansi 

manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek UKM Mie Musbar di 

Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi 

dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya dari 

hasil kalkulasi biaya differensial, UKM Mie Musbar Pekanbaru belum melakukan 

analisis biaya differensial secara tepat. Hal ini dikarenakan UKM Mie Musbar 

Pekanbaru belum dapat mengambil keputusan atas menerima atau menolak 

pesanan khusus yang disebabkan karena banyaknya kapasitas menganggur dan 

dari hasil analisis pendapatan differensial pada UKM Mie Musbar Pekanbaru 

dalam pengambilan keputusan jangka pendek menerima atau menolak pesanan 

khusus menunjukkan bahwa dari alternatif yang diajukan mampu memberikan 

peningkatan laba sehingga pesanan khusus dapat diterima. Kemudian untuk 

mengisi kapasitas yang menganggur UKM Mie Musbar Pekanbaru menerima 

pesanan khusus. 

Kata Kunci: Informasi Biaya Diferensial dan Pengambilan Keputusan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggunakan dan mengkoodinir 

sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan produk agar dapat memuaskan 

kebutuhan konsumen atau masyarakat dengan tujuan akhir untuk memperoleh 

keuntungan atau laba. Berdasarkan karakteristik kegiatan produksi dan produk 

yang dihasilkan, perusahaan dapat digolongkan menjadi tiga jenis utama yaitu 

perusahaan jasa, perdagangan dan pemanufakturan. 

Setiap perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk 

memperoleh laba dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dalam 

usaha mempertahankan eksistensinya, setiap perusahaan berupaya memenuhi 

permintaan produk atau jasa. Permintaan produk atau jasa yang ditawarkan suatu 

perusahaan dapat meningkat. Permintaan tersebut kemungkinan dapat melebihi 

kemampuan perusahaan. Peningkatan ini membuat perusahaan harus membuat 

keputusan mengenai tindakan yang akan diambil. Dalam hal ini perusahaan akan 

mencoba untuk memenuhi peningkatan permintaan dengan mengembangkan 

kapasitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan. Untuk itu 

diperlukan informasi-informasi yang memadai untuk mengurangi resiko 

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. (Denis 

Kusumawati:2014) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan selalu menghadapi berbagai 

masalah. Diantaranya adalah bagaimana agar perusahaan dapat beroperasi 
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seefisien mungkin, sehingga dapat tercaya keuntungan yang maksimal. Untuk 

menghadapi masalah tersebut, diperlukan suatu sistem pelaporan intern yang 

memadai, sehingga kalau terjadi penyelewengan ataupun pemborosan dalam 

proses produksi dapat segera diatasi. Dalam sistem  pelaporan intern ini 

diperlukan akuntansi manajemen.  

Manajemen seringkali menemukan ketidakpastian dalam pengambilan 

keputusan untuk pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan. Beberapa pilihan 

keputusan dapat dibuat perusahaan berdasarkan informasi khusus untuk 

memenuhi tujuan tertentu pihak managemen tersebut. Dalam tingkat-tingkat 

pengambilan keputusan dibagi menjadi beberapa macam yang salah satunya yaitu 

pengambilan keputusan taktis (pengambilan keputusan jangka pendek di antara 

berbagai alternative dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat). 

Keputusan jangka pendek merupakan keputusan yang diambil manajer, dimana 

hasil dari keputusan tersebut dapat langsung dirasakan pada tahun dimana 

keputusan tersebut diambil. Altrenatif yang harus dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan jangka pendek antara lain yaitu; apakah pesanan dibawah 

harga pokok diterima atau ditolak, menjual sekarang atau memproses lebih lanjut 

produk tertentu. 

Nilai dari sebuah informasi dalam proses pengambilan keputusan adalah 

sangat berharga, karena hanya dengan informasi yang baik dan benar seorang 

manajer dapat mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan pada masa yang akan datang. Pada umumnya pengambilan keputusan 

akan lebih baik jika didasarkan atas analisa dan penilaian yang cermat dari pada 

keputusan yang hanya didasarkan atas instuisi. 
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Akuntansi manajemen merupakan jaringan penghubung yang sistematis 

dalam penyajian informasi yang berguna dan dapat daya untuk membantu 

pimpinan perusahaan dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya . Informasi akuntansi manajemen ini terdiri dari informasi 

akuntansi biaya penuh (full cost accounting), informasi akuntansi deferensial 

(differential accounting), dan akuntansi pertanggungjawaban (responsibility 

accounting). Jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan dengan objek 

informasi seperti produk departemen dan aktivitas perusahaan maka akan 

dihasilkan informasi akuntansi penuh. Jika informasi akuntansi manajemen 

dihubungkan dengan alternatif yang akan dipilih, maka akan dihasilkan konsep 

informasi akuntansi diferensial, yang sangat dibutuhkan oleh manajemen untuk 

tujuan pengambilan keputusan pemilihan beberapa alternatif. Jika informasi 

akuntansi manajemen dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh 

manajer, maka akan dihasilkan konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban 

yang terutama bermanfaat untuk mempengaruhi perilaku manusia dalam 

organisasi. (Ade Hendarmin 2013) 

Pesanan khusus adalah pesanan di luar dari produksi yang biasaperusahaan 

produksi, Dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus 

, Informasi akuntansi diferensialyang relevan  adalah  pendapatan diferensial dan 

biaya diferensial ( yaitu tambahan pendapatan dengan diterimanya pesanan 

khusus tersebut ) lebih tinggi dari biaya diferensial ( yaitu tambahan biaya karena 

memenuhi pesanan khusus tersebut ) maka pesanan khusus sebaiknya diterima. Di 

lain pihak, Jika pendapatan diferensiallebih rendah dari biaya diferensial, maka 

pesanan khusus sebaiknya di tolak. 



 

 
 

4 

Keputusan jangka pendek merupakan keputusan yang diambil manajer, 

dimana hasil dari keputusan tersebut dapat langsung dirasakan pada tahun dimana 

keputusan tersebut diambil. Altrenatif yang harus dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan jangka pendek antara lain yaitu; apakah pesanan dibawah 

harga pokok diterima atau ditolak, menjual sekarang atau memproses lebih lanjut 

produk tertentu. 

Sehubungan dengan pengambilan keputusan jangka pendek, peneliti 

menetukan obyek penelitian pada UKM Mie Musbar Jl. Rajawali No 86 

Pekanbaru. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kriteria sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

 

No URAIAN 
KRITERIA 

ASSET OMZET 

1 USAHA MIKRO Max 50 jt Max 300 jt 

2 USAHA KECIL > 50 jt – 500 jt > 300 jt – 2,5 M 

3 USAHA MENENGAH > 500 jt – 10 M > 2.5 M – 50 M 

Sumber : UU Nomor 20 tahun 2008 

 Mie Musbar adalan home industry yang bergerak disektor mie basah, 

Dimana system produksinya yaitu make to stock dan terkadang make to order. 

Perusahaan memiliki kapasitas mesin 1500kg mie basah perhari, Produksi perhari 

mie musbar perharinya 600 hingga 650 kg, dengan adanya kelebihan kapasitas 

maka perusahaan bisa menerima pesanan khusus dari konsumen, UKM Mie 

Musbar beroperasi secara Proses Costing atau proses biaya, mereka beroperasi 

secara terus-menerus, sementara beroperasi secara terus-menerus perusahaan juga 
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menerima pesanan, perusahaan memungkinkan menerima pesanan karena 

perusahaan memiliki kapasitas menganggur. 

Berdasarkan wawancara dengan Manajer UKM Mie Musbar, Yaitu Bapak 

Martias diperoleh data bahwasanya: “UKM Mie Musbar Pekanbaru di tahun 2020 

Sering Mendapat Pesanan Khusus dari Konsumen, namun di Tahun 2020 UKM 

Mie Musbar Pekanbaru menolak pesanan khusus dari konsumen total hingga 

5.200 kg dikarenakan harga yang diminta konsumen jauh dari harga pasar yang 

ditetapkan oleh UKM Mie Musbar Pekanbaru. Harga yang diminta konsumen Rp 

7.500,- per kg sedangkan harga pasar per kg yang ditetapkan oleh UKM Mie 

Musbar Pekanbaru adalah Rp 9.000,-. 

Hal ini sebenarnya bisa diterima dengan memperhatikan biaya diferensial. 

Dalam Menghitung biaya produksi, UKM Mie Musbar menggunakan perhitungan 

Full costing, yaitu dengan memasukkan seluruh unsur biaya baik  variabel 

maupun biaya tetap. Disini dapat di ketahui bahwa UKM Mie Musbar belum 

Menerapkan biaya diferensial dengan baik, Biaya overhead tetap merupakan biaya 

tetap yang tidak berubah ketika pesanan di terima atau di tolak (Baldric 

dkk:2013), Berdasarkan teori Tersebut seharusnya UKM Mie Musbar menerima 

pesanan tersebut, Karena dapat meningkatkan laba perusahaan. 

Berikut adalah perhitungan harga pokok  produksi di bulan januari UKM 

Mie Musbar Pekanbaru, yaitu bahan baku sebesar Rp 112.788.000,- Biaya tenaga 

kerja langsung sebesar Rp 20.500.000,- Biaya overhead untuk memproduksi Rp 

13.800.000,-. Jadi biaya produksi perbulan UKM Mie Musbar Pekanbaru adalah 

Rp 147.088.000 ( 112.788.000 + 20.500.000 + 13.800.000 ) 
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 Berikut adalah tabel rata-rata penjualan per bulan mie Musbar dari bulan 

Januari sampai Desember tahun 2020: 

Tabel 1.2  Rata-Rata Penjualan Mie Musbar dari Bulan Januari sampai 

Desember tahun 2020 

 

Bulan Rata-Rata penjualan Per bulan 

Januari 19.360 kg 

Februari 19.125 kg 

Maret 16.500 kg 

April 16.700 kg 

Mei 16.850 kg 

Juni 16.250 kg 

Juli 16.500 kg 

Agustus 17.200 kg 

September 17.500 kg 

Oktober 16.900 kg 

November  17.000 kg 

Desember  17.800 kg 

Jumlah  207.775 kg 

Sumber: UKM Mie Musbar 

 UKM Mie Musbar perhari memproduksi 600 – 650 kg mie perhari, dengan 

total penjualan pada tahun 2020 adalah sebanyak 207.775 kg mie basah. 

Maka dari itu perusahaan perlu menerapkan akuntansi manajemen, 

khususnya biaya diferensial dalam menentukan bagaimana analisis harga pokok 

pruduksi terhadap pesanan, Menurut Prawironegoro dan Purwanti (2009:259) 

biaya differensial yaitu biaya yang berbeda-beda, akibat adanya tingkat produksi 

yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan biaya tetap.  

Dari uraian tersebut di atas maka dilakukan penenelitian dengan judul: 

”Penerapan Biaya Diferensial dalam pengambilan keputusan jangka pendek Pada 

UKM (Usaha Kecil Menengah) Mie Musbar di Pekanbaru”  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : “ Bagaimana penerapan informasi akuntansi manajemen 

dalam pengambilan keputusan jangka pendek UKM Mie Musbar di Pekanbaru”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah : “Untuk mengetahui 

penerapan informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan jangka 

pendek UKM Mie Musbar di Pekanbaru “ 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui 

tentang penerapan informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan 

keputusan jangka pendek  

2. Bagi Akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai penerapan informasi manajemen dalam pengambilan keputusan 

jangka pendek serta dap at dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5   Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, Uraian 

tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  BAB I  ini Penulis menulis secara singkat mengenai Latar belakang 

masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Mamfaat penelitian 

dan Sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA  

  Bab II ini menjelaskan tentang Pengertian Biaya, Perilaku Biaya, 

Pengertian Biaya Differensial dan Konsepnya, Aplikasi Biaya 

Differensial Dalam Pengambilan Keputusan, Pengertian dan Jenis 

Informasi Akuntansi Manajemen, Penerapan Akuntansi Manajemen 

Dalam Pengambilan Keputusan Jangka Pendek, Proses Pengambilan 

Keputusan dan Jenis Pengambilan Keputusan Jangka Pendek, 

Penelitian Terdahulu, Kerangka piker, dan Pandangan Islam tentang 

keputusan. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  BAB III ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan 

tentang Jenis penelitian, Tempat penelitian, Jenis dan sumber data, 

Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.  

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  BAB IV ini menjelaskan tentang gambaran umum UKM Mie 

Musbar, dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu 
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penerapan akuntansi differensial dalam pengambilan keputusan 

jangka pendek.  

BAB V :  PENUTUP 

  BAB V ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Biaya 

Biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk mendapatkan 

manfaat. Beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau 

jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba 

atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa 

ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan 

pemerintah. 

Beban dalam artian luas termasuk semua biaya yang sudah habis masa 

berlakunya yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Konsep biaya sudah 

berkembang sesuai kebutuhan akuntan, ekonom, dan insinyur. Akuntan sudah 

mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk 

memperoleh manfaat. Sering kali istilah biaya digunakan sebagai sinonim dari 

beban.  

Beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa 

yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan perbedaan 

antara biaya dan beban, dapat diilustrasikan melalui pembelian bahan baku secara 

tunai. Karena aktiva bersih tidak terpengaruh, tidak ada beban yang diakui. 

Sumber daya perusahaan hanya diubah dari kas menjadi persediaan bahan baku. 

Bahan baku tersebut dibeli dengan biaya yang telah di tetapkan, tetapi belum 

menjadi beban. 
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Ketika perusahaan kemudian menjual bahan baku tersebut yang sudah 

diolah menjadi barang jadi, biaya dari bahan baku dibukukan sebagai beban di 

laporan laba rugi. Setiap beban adalah biaya, tetapi tidak setiap biaya adalah 

beban. Dibawah ini dipaparkan beberapa pengertian biaya dan beban menurut 

para ahli untuk lebih memahami perbedaannya. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017): “beban yaitu penurunan manfaat 

ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau 

berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban menyangkut pembagian kepada 

penanam modal”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka biaya harus dapat diukur 

dalam satuan moneter sebagai nilai tukar yang harus dikorbankan untuk barang 

dan jasa. Dari uraian diatas dapat juga disimpulkan biaya merupakan pengeluaran 

yang akan memberikan manfaat untuk waktu atau periode akuntansi yang akan 

datang dan karenanya merupakan aktiva yang akan dicantumkan kedalam neraca. 

Sedangkan beban merupakan pengeluaran yang akan dilakukan dalam 

proses produksi suatu barang atau prestasi guna memperoleh pendapatan. 

Pengeluaran ini dicatat dalam laba rugi. 

Menurut Mulyadi (2012 : 8 ) dalam artian luas biaya adalah : Biaya ialah 

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

yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit 

diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Untuk 

membedakan pengertian biaya dalam arti luas, pengorbanan sumber ekonomi 

untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah kos. 
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Pengertian tersebut dapat dilihat empat unsur didalamnya, yaitu biaya 

merupakan pengorbanan sumber ekonomi berupa kas atau ekuivaleannya yang 

dapat diukur dalam satuan moneter uang, merupakan hal yang terjadi atau 

potensial akan terjadi dan pengorbanan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu dimasa yang akan datang dengan bertujuan untuk memperoleh 

pendapatan. 

Biaya merupakan unsur utama secara fisik yang harus dikorbankan demi 

kepentingan dan kelancaran perusahaan dalam rangka menghasilkan laba yang 

merupakan tujuan utama dalam perusahaan olehnya itu, dalam pelaksanaannya 

memerlukan perhatian yang sangat serius selain karena biaya juga merupakan 

unsur pengurangan persentasinya sangat besar dalam hubungannya dalam 

pencarian laba. 

Selanjutnya menurut Rahmawati (2012 : 1) mengemukakan pengertian 

biaya ialah : ” Cost (harga pokok) adalah semua biaya yang telah dikeluarkan dan 

dianggap masih akan memberi manfaat (benefit) dimasa yang akan datang, dicatat 

dalam neraca expense (Biaya) adalah semua biaya yang sudah dikeluarkan untuk 

menghasilkan prestasi dan dianggap tidak akan memberikan manfaat (benefit) di 

masa yang akan datang, dicatat dalam perkiraan rugi laba ”. 

Witjaksono (2013 : 3) menyatakan bahwa : “Cost dapat dikaitkan atau 

dihubungkan dengan manfaat sesuai prinsip ’Matching” (dapat saling ditanding) 

antara pengorbanan dengan manfaat.” 
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2.2 Perilaku Biaya 

Pola perilakubiayadapat diartikan sebagai hubungan antara total biaya 

dengan perubahan volume kegiatan. Berdasarkan perilakunya dalam hubungannya 

dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi tiga golongan 

yaitu, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Untuk keperluan 

perencanaan dan pengendalian, baik biaya tetap maupun biaya variabel harus 

dipecah lagi sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2012 : 465) sebagai 

berikut: 

Biaya Tetap     Biaya Variabel 

a. Commitetted Fixed cost     a. Engineered variable cost 

b. Discretionary fixed cost     b. Discretionare variable cost 

Biaya tetap ialah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan 

volume kegiatan tertentu. Biaya tetap per satuan berubah dengan adanya 

perubahan volume kegiatan. Biaya tetap atau biaya kapasitas merupakan biaya 

untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas 

tertentu. Besarnya biaya tetap sangat dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka 

panjang, teknologi, dan metode, serta strategi manajemen. 

Umumnya, apabila biaya tetap mempunyai proporsi tinggi bila 

dibandingkan dengan biaya variabel, kemampuan manajemen dalam menghadapi 

perubahan-perubahan kondisi ekonomi jangka pendek akan berkurang. Seringkali 

keengganan manajemen untuk mengeluarkan biaya tetap mencerminkan 

ketidakberanian manajemen didalam mengambil risiko dan kadang-kadang hal ini 

menyebabkan perusahaan tidak dapat menghasilkan laba. 
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Committed Fixed Cost sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari 

pemilikan pabrik, ekuipmen, dan organisasi pokok. Perilaku Committed 

FixedCost ini dapat diketahui dengan jelas dengan melihat biaya-biaya yang tetap 

dikeluarkan jika seandainya perusahaan tidak melakukan kegiatan sama sekali dan 

akan kembali ke kegiatan normal (contohnya selama pemogokan karyawan atau 

kekurangan bahan yang memaksa perusahaan menutup sama sekali kegiatan 

pabriknya). 

Dalam hal ini Committed Fixed Costberupa semua biaya yang tetap 

dikeluarkan, yang tidask dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan 

perusahaan di dalam memenuhi tujuan-tujuan jangka panjangnya. 

Discretionary fixed cost merupakan biaya: 

- yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala (biasanya 

tahunan) yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak 

mengenai jumlah maksimum biaya yang telah diijinkan untuk dikeluarkan. 

- yang tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan 

dengan keluaran (yang diukur dengan volume penjualan, jasa atau produk). 

Discretionary fixed cost sering juga disebut dengan istilah managed atau 

programmed cost. Discretionary fixed cost tidak mempunyai hubungan 

tertentu dengan volume kegiatan. 

Biaya variabel ialah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan (tetap) dengan 

adanya perubahan volume kegiatan. Biaya bahan baku merupakan contoh biaya 

variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Ada jenis 
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biaya variabel yang perilakunya bertingkat (step like behavior) yang mempunyai 

perilaku sebagai step-variabel costs. Biaya ini naik atau turun tidak pada saat 

yang bersamaan dengan perubahan volume kegiatan. Setiap perubahan volume 

kegiatan tidak secara langsung diiukuti dengan perubahan biaya. 

Engineered cost ialah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan 

ukuran kegiatan tertentu. Hampir semua biaya variabel merupakan Engineered 

cost. Engineered cost merupakan biaya yang antara masukan dan keluarannya 

mempunyai hubungan erat dan nyata. 

Jika masukan (biaya) berubah maka keluaran akan berubah sebanding 

dengan perubahan masukan tersebut. Begitupun sebaliknya jika keluaran berubah 

maka masukan (biaya) akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran 

tersebut. 

Discretionary Variable cost kadang-kadang orang menganggap bahwa 

engginered cost sama dengan biaya variabel. Telah disebutkan di atas bahwa 

hampir semua biaya variabel merupakan engginered cost. Hal ini disebabkan 

karena Discretionary Variable cost tersebut bersifat variabel, berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan karena manajemen memutuskan kebijakan 

demikian. Dengan kata lain, Discretionary Variable cost merupakan biaya yang 

masukan dan keluarannya memiliki hubungan erat namun tidak nyata (bersifat 

artifisial). Jika keluaran berubah maka masukan akan berubah sebanding dengan 

perubahan keluaran tersebut. Namun, jika masukan berubah, keluaran belum tentu 

berubah dengan adanya perubahan masukan tersebut. 
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Pada umumnya dikenal dua perilaku biaya, yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel dan juga dikenal pula perilaku biaya lainnya, yakni biaya campuran atau 

biaya semi variabel. Struktur biaya perusahaan sangatlah signifikan dalam hal 

proses pengambilan keputusan yang dapat dipengaruhi oleh jumlah relatif biaya 

tetap atau biaya variabel yang ada dalam perusahaan. 

a. Biaya Tetap 

Menurut Bustami (2019 : 9) bahwa biaya tetap ialah biaya yang secara total 

jumlahnya tetap, bagaimanapun perubahannya ditingkat aktivitas. Biaya 

tetap dalam periode, jumlahnya tetap (tidak mengalami perubahan). 

Konsekwensinya, walaupun tingkat aktivitas turun atau naik, maka jumlah 

biaya tetap secara total selalu saja sama, kecuali dipengaruhi oleh faktor 

eksternal, misalnya perubahan harga. Biaya sewa merupakan contoh yang 

tepat, kalau perusahaan menyewa sebuah mesin seharga Rp. 500.000.000,00 

per bulan, maka tetap saja jumlah biaya sewa sebesar Rp. 500.000.000,00 

walaupun perusahaan memproduksi 1000 unit maupun 10 unit dalam satu 

bulan. Menurut kenyataan, walaupun biaya tetap secara total tidak 

dipengaruhi oleh tingkat aktivitas, namun menimbulkan kesulitan dalam 

menentukan biaya tetap per unit prduksi, karena biaya tetap per unit akan 

tergantung jumlah produk yang dihasilkan. Saat produksi naik, maka biaya 

tetap per unit rata-rata akan turun karena total biaya tetap dibebankan pada 

seluruh produk yang dihasilkan, begitupun sebaliknya, saat jumlah produksi 

turun, maka biaya tetap per unit rata-rata akan naik. 
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Secara singkat karakteristik biaya tetap dapat diuraikan satu persatu sebagai 

berikut : 

1. Secara menyeluruh jumlahnya tetap dalam jarak waktu yang relevan, tidak 

dipengaruhi oleh perubahan tingkat aktivitas. 

2. Secara unit berubah-ubah, dalam artian bahwa biaya tetap per unit akan 

turun apabila tingkat aktivitas naik, begitupun sebaliknya biaya per unit 

akan naik apabila tingkat aktivitasnya turun. 

3. Pembebanan kepada suatu obyek yang dibiayai menggunakan keputusan 

manajemen atau periode alokasi tertentu. 

4. Pengawasan terjadinya atau penggunaanya menjadi sebuah tanggung jawab 

(terkendali) bagi manajemen puncak. 

b. Biaya Variabel 

Setiap aktivitas mempunyai input dan output, dimana input aktivitas ialah 

sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas untuk memproduksi outputnya. 

Input aktivitas adalah faktor yang memungkinkan aktivitas dilaksanakan 

dan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori seperti material, energy, 

labor and capital, sedangkan output aktivitas adalah hasil atau produk dari 

aktivitas tersebut. Perilaku biaya telah menjelaskan bagaimana biaya-biaya 

atau input aktivitas berubah dalam kaitannya dengan perubahan output 

aktivitas. Menurut Bustami (2009 : 7) bahwa biaya variabel adalah biaya 

yang secara menyeluruh berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat 

aktivitas output secara proporsional atau sebanding, contohnya biaya bahan 

baku yang digunakan dalam satu periode akan berubah secara total sesuai 
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dengan jumlah barang yang diproduksi (output aktivitas). Biaya variabel se-

cara total naik turun sesuai dengan perubahan aktivitas, namun biaya 

variabel per unit selalu konstan (tetap). Banyak contoh biaya variabel dalam 

suatu perusahaan, contohnya untuk perusahaan pengolahan, biaya variabel 

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

beberapa biaya overhead pabrik. Biaya variabel pada perusahaan 

perdagangan mencakup harga pokok produk yang dijual, komisi salesman 

dan biaya penagihan. Biaya akan dikatakan variabel apabila biaya tersebut 

dihubungkan dengan sesuatu yang dibiayai, dimana sesuatu yang dibiayai 

itu merupakan dasar aktivitas yaitu suatu kegiatan yang menjadi faktor 

penyebab atau yang mempengaruhi biaya variabel. Dua faktor yang pada 

umumnya digunakan sebagai dasar aktivitas yaitu unit yang diproduksi dan 

unit yang terjual, namun sebenarnya masih banyak dasar aktivitas yang lain 

yang dapat digunakan. Secara ringkas karakteristik biaya variable ialah 

sebagai berikut : 

1. Secara menyeluruh berubah-ubah sesuai, sebanding langsung atau 

proforsional dengan perubahan tingkat aktivitas. 

2. Mudah dan praktis untuk dibebankan secara teliti pada objek yang dibiayai 

dengan cara yang secara ekonomis menguntungkan. 

3. Secara unit akan tetap konstan (jumlahnya akan tetap) walaupun tingkat 

aktivitasnya berubah-ubah. 

 

 



 

 
 

19 

c. Biaya Semi Variabel 

Menurut Menurut Bustami (2019 : 11) yaitu : ”Biaya semi variabel ialah 

biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan tetap”. Biaya semi 

variabel terjadi karena hubungan jumlah biaya dengan basis aktivitas serta 

memiliki unsur yang tetap terhadap volume aktivitas. Sebagian dari biaya 

campuran ini berubah seiring dengan volume atau pemakaian dan sebagian 

lagi berprilaku tetap selama periode tertentu. Contoh biaya campuran adalah 

biaya telepon dan gaji wiraniaga. Sebagian dari biaya telepon yang harus 

dibayar pelanggan berperilaku tetap yakni biaya abonemen, sedangkan 

bagian lain berperilaku variabel karena tergantung pada banyaknya 

pemakaian pulsa telepon. Unsur biaya tetap dan campuran menunjukkan 

biaya minimal untuk memperoleh jasa, sedangkan unsur variabelnya berasal 

dari perubahan aktivitas. Karakteristik biaya semi variabel ialah sebagai 

berikut : 

1. Biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan atau kapasitas, semakin tinggi volume kegiatan 

semakin besar pula biaya dan semakin rendah volume kegiatan semakin 

kecil biayanya, tetapi tingkat perubahan biaya tersebut tidak sebanding 

dengan tingkat perubahan volume kegiatan. 

2. Biaya satuan atau unit cost biaya semi variabel akan semakian kecil 

dengan semakin tingginya volume kegiatan, dan begitupun sebaliknya 

biaya per unit akan semakin besar dengan semakin rendahnya volume 

kegiatan. 
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2.3 Pengertian Biaya Diferensial dan Konsep Biaya Differensial 

Menurut Rudianto (2013:39) biaya deferensial adalah berbagai perbedaan 

biaya diantara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan. 

Menurut Carter (2019:322) Biaya diferensial adalah biaya yang harus 

dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu usulan proyek atau memperluas aktivitas 

yang telah dilakukan. Biaya variable umumnya adalah relevan dalam studi biaya 

diferensial karena biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan jika suatu aktivitas di 

keluarkan atau di perluas. Jika tambahan biaya tetap harus dikeluarkan untuk 

memperluas atau melaksanakan proyek, maka tambahan biaya tersebut merupakan 

biaya diferensial. 

Contoh-contoh studi biaya differensial 

Studi biaya diferensial bersifat jangka pendek. Studi ini tidak perguna 

untuk perencanaan strategis karena studi tersebut mengabaikan dampak jangka 

panjang dari keputusan, contoh-contoh pengambilan keputusan yang dpat 

memanfaatkan analisis biaya diferensial adalah sebagai berikut: 

1. Menerima atau menolak pesanan khusus 

2. Mengurangi harga dari satu pesanan khusus 

3. Mengurangi harga di pasar kompetitif 

4. Mengevaluasi alternative buat atau beli 

5. Memperluas, menutup atau menghilangkan suatu fasilitas 

6. Meningkatkan, memotong atau menghentikan produksi dari produk 

tertentu 

7. Menentukan menjual atau memproses lebih lanjut 

8. Memilih di antara alternative rute proses produksi produk 
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9. Menenukan harga maksimu yang akan dibayarkan untuk bahan baku 

Menerima Pesanan Tambahan 

 Biaya diferensial sebaiknya di pertimbangkan ketika suatu keputusan 

melibatkan perusahaan dalam output, Biaya diferensial dari tambahan produksi 

adalah selisih antara biaya produksi output saat ini dengan biaya produksi output 

yang lebih banyak sebagaimana direncanakan. Jika kapasitas tersedia, analisis 

biaya diferensial dapat mengindikasikan kemungkinan untuk menjual output 

tambahan dengan harga dibawah rata-rata per unit saat ini. 

Biaya variabel per unit………………….. $           5 

Total biaya tetap…………………………       100.000 

      Total biaya per unit…………………     $  100.005 

 

Misalnya, asumsikan bahwa suatu pabrik memiliki kapasitas untuk 

memproduksi 100.000 unit, tetapi kapasitas normal hanyalah 80.000 unit. Tarif 

overhead yang telah di tentukan sebelumnya  dihitung sedemikian rupa sehingga 

membebankan sepenuhnya overhead tetap yang dianggarkan dibebankan pada 

tingkat 8.000 unit. Dengan kata lain, seluruh overhead tetap yang dianggarkan 

dibebankan ke 8.000 unit yang diproduksi. Jika lebih sedikit unit yang diproduksi, 

maka overhead tetap dibebankan terlalu tinggi. Jika perusahaan hanya 

memproduksi satu unit, maka total biaya untuk periode tersebut dan biaya 

perunitnya adalah sama karena satu unit tersebut harus menyerap seluruh biaya 

produksi yang terjadi selama periode tersebut. Biaya total per unit adalah sebagai 

berikut:  

 Sumber : Carter (2009:326) 



 

 
 

22 

Pada kapasitas normal, biaya tetap per unit berkurang menjadi $1,25 

($100.000/80.000 unit), dan total biaya per unit adalah: 

Biaya variable per unit……………..   $  5,00 

Bagian biaya tetap………………….       1,25 

       Total biaya per unit……………   $  6,25 

Sumber : Carter (2009:326) 

Perhatikan bahwa biaya diferensial untuk tambahan 79.999 unit hanyalah 

$5 biaya variable per unit, karena tidak ada tambahan biaya tetap yang terjadi. 

Jika kapasitas tersedia untuk memproduksi tambahan 1.000 unit, maka biaya 

diferensial untuk unit-unit ini hanyalah sebesar $5 biaya variabel per unit, kecuali 

jika dibutuhkan tambahan biaya tetap. Jika harga jualnya $9 per unit, maka 

analisis biaya diferensial yang membandingkan hasil operasi sekarang dengan 

hasil yang di perkirakan setelah tambahan 1.000 unit diproduksi dan di jual adalah 

sebagai berikut: 

                                                                 Bisnis           Dengan Tambahan 

                                                               Sekarang                 Bisnis 

Penjualan……………………………          $  720.000             $  729.000 

Biaya variabel……………………….             400.000                 405.000 

Margin kontribusi…………………..          $  320.000             $  324.000 

Biaya tetap………………………….              100.000                 100.000 

Laba…………………………………          $  220.000              $  224.000                  

Sumber : Carter (2009:326) 

Tambahan bisnis hanya memerlukan tambahan biaya variabel saja. Oleh 

karena kapasitas tersedia untuk memproduksi tambahan 1.000 unit, maka 

tambahan biaya tetap tidak akan terjadi Jika 1.000 unit dijual dengan harga di atas 

biaya variabel $5 per unit, maka penjualan tersebut akan menghasilkan margin 

kontribusi yang positif untuk laba jangka pendek. 
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Data sebelumnya juga dapat disajikan guna menyoroti pendapatan 

diferensial sebesar $9.000 dan biaya diferensial $5.000. 

                                                         Bisnis          Tambahan           Total   

                                                       Sekarang           Bisnis 

Penjualan……………………          $  720.000             $  9.000     $  729.000 

Biaya variabel………………              400.000                 5.000        405.000 

Margin kontribusi…………            $  320.000             $  4.000     $  324.000 

Biaya tetap…………………               100.000                        0       10.0000 

        Laba…………………             $  220.000          $  224.000     $  224.000             

Sumber : Carter (2009:327) 

Mengurangi Harga Pesanan Khusus 

Analisis biaya diferensial merupakan alat bantu bagi manajemen guna 

memutuskan berapa harga  yang dapat dikenakan oleh perusahaan dalam menjual 

tambahan barang. Misalnya, asumsikan bahwa selama tahun 20A Walsenberg 

Company memproduksi 450.000 unit degan menggunakan 90 persen dari 

kapasitas normalnya. Overhead pabrik tetap adalah sebesar $1.250.000, atau 

sebesar $2,50 untuk setiap unit yag di produksi ketika berproduksi pada tingkat 

100 persen kapasitas normal ($1.250.000/500.000 unit). Tarif overhead pabrik 

variabel adalah sebesar $0,50 per unit. Biaya bahan baku langsung adalah sebesar 

$1,80, dan biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar $1,40 per unit. Biaya 

tingkat batch dan tingkat produk adalah nol, karena hanya satu produk yang di 

produksi perusahaan ini. Setiap unit dijual seharga $10. Beban pemasaran variabel 

(beban pengiriman dan komisi penjualan) adalah sebesar $0,50 per unit. Beban 

pemasaran dan administrasi tetap totalnya adalah  sebesar $800.000. 

 Manajer penjualan Walsenberg Corporation melaporkan bahwa seorang 

pelanggan telah menawarkan untuk membayar sebesar $6 per unit untuk 
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tambahan sebesar 100.000 unit. Untuk membuat unit-unit tambahan, perusahaan 

perlu membayar sewa tahunan sebesar $10.000 untuk peralatan tambahan. 

Dengan menggunakan data biaya penyerapan penuh, akuntan mungkin 

menghitung laba atau rugi dari pesanan ini sebagai berikut: 

Penjualan (100.000 unit dengan harga $6)…………………...                $ 60.000                       

Harga pokok penjualan diferensial:…………………………..                              

Bahan baku langsung (100.000 unit dengan harga $1,80) …..               $ 180.000       

Tenaga kerja langsung (100.0000 unit dengan tarif $1,40)…..  140.000                              

Overhead pabrik variabel (100.000 unit dengan tarif $0,50)…   50.000 

Overhead pabrik tetap (100.000 unit dengan tarif $2,50)…….  250.000  620.000 

                                                                                                     $ (20.000) 

Beban pemasaran variabel (100.000 dengan tariff $0,50)……                50.000           

Rugi dari pesanan ini………………………………………….             $ (70.000) 

Sumber : Carter 2009:328) 

Terdapat dua masalah dalam perhitungan diatas. Pertama, tambahan biaya 

untuk sewa peralatan sebesar $10.000 telah di abaikan, dan kedua, overhead tetap, 

yang tidak di pengaruhi oleh keputusan ini, telah di alokasikan ke tambahan bisnis 

seolah-olah biaya tersebut adalah biaya diferensial. Dalam perhitungan ini, semua 

elemen biaya di ukur menggunakan biaya per unit yang ada, dan overhead tetap di 

alokasikan berdasarkan tariff yang telah di tetapkan ($2,50 per unit) akan tetapi, 

jika dilihat kembali, akan terlihat dampakberikut dari pesanan baru tersebut 

terhadap overhead pabrik tetap 

Overhead oabrik tetap (sekarang ini)………………......  $  1.250.000                                      

Overhead pabrik tetap (karena tambahan bisnis) ……...           10.000                            

Total overhead pabrik tetap…………………………….                            $ 1.260.000 

Overhead pabrik tetap yang dibebankan ke produksi:                                      

      Untuk 450.000 unit (bisnis lama)………………….  $  1.125.000 

      Untuk 100.000 unit (tambahan bisnis)……………..        250.000   1.375.000                  

Overhead pabrik tetap yang di bebankan terlalu tinggi...                   $   115.000 

Sumber : Carter (2009:328) 
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Bukannya menimbulkan overhead pabrik tetap yang dibebankan terlalu 

rendah sebesar $125.000, tambahan bisnis justru menyebabkan overhead pabrik 

terlalu tinggi sebesar $ 115.000, atau peningkatan sebesar $240.000 dalam 

overhead pabrik dibebankan. Peningkatan itu uga dapat di hitung dengan cara 

mengurangkan tambahan biaya tetap yang harus di keluarkan (sewa peralatan 

sebesar $10.000) dari jumlah overhead pabrik tetap yang di alokasikan  ke 

100.000 unit produksi tambahan dalam metode perhitungan biaya penyerapan 

penuh (100.000 unit x $2,50 per unit = $250.000). Jumlah sebesar $240.000 

tersebut jika dikurangi dengan kerugian atas pesanan tersebut sebesar $70.000 

mnghasilkan keuntungan sebesar $170.000. Keuntungan ini di tunjukkan lebih 

jelas dalam laporan berikut, yang memasukkan hanya biaya dan pendapatan 

diferensial: 

Penjualan (100.000 unit dengan harga $6………………….                   $  600.000 

Harga pokok penjualan: 

   Bahan baku lansung (100.000 unit dengan tarif $1,80……   $ 180.000 

   Tenaga kerja langsung ( 100.000 unit dengan tarif $1,40…     140.000 

   Overhead pabrik variabel (100.000 unit dengan tarif $0,50)..    50.000 

   Tambahan biaya tetap untuk memproduksi pesanan ini………  10.000  380.000 

                                                                                                                     220.000 

Beban pemasaran variabel (100.000 unit dengan tariff $0,50)….                50.000 

Rugi dari pesanan ini…………………………………………….          $  170.000 

 

 

Sumber : Carter (2009:329) 

 Biaya diferensial untuk memproduksi dan menjual setiap unit tambahan 

dihitung sebagai berikut: 

                                 

             
  =  

         

       
  = $380 

 

Sumber : Carter (2009:329) 
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Beban pemasaran variabel per unit……………       0,50 

Total biaya diferensial per unit………………..    $ 4,30 

Sumber : Carter (2009:329) 

 Oleh karena biaya diferensial sebesar $4,30 lebih rendah di bandingkan 

dengan harga jual sebesar $6, jelas dampak terhadap laba akan menguntungkan. 

Biaya bahan baku 

Biaya bahan baku langsung adalah semua biaya bahan yang membentuk 

bagian integral dari barang jadi dan yang dapat dimasukkan langsung dalam 

kalkulasi biaya produk. Contoh bahan baku langsung adalah kayu untuk 

pembuatan meubel dan tanah liat untuk pembuatan genteng. Pertimbangan utama 

dalam mengelompokkan bahan ke dalam bahan baku langsung adalah kemudahan 

penelusuran proses pengubahan bahan tersebut sampai menjadi barang jadi. 

Sebagai contoh, paku untuk membuat peralatan meubel merupakan bagian dari 

barang jadi, namun agar perhitungan biaya meubel tersebut bisa dilakukan secara 

cepat, bahan ini dapat diklasifikasikan sebagai bahan baku tidak langsung.  

Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja langsung adalah karyawan atau karyawati yang 

dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Biaya untuk ini 

meliputi gaji para karyawan yang dapat dibebankan kepada produk tertentu. 

Biaya Overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik disebut juga biaya produk tidak langsung, yaitu 

kumpulan dari semua biaya untuk membuat suatu produk selain biaya bahan baku 

langsung dan tidak langsung. 

Overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak 

langsung, pekerja tidak langsung, dan bahan pabrik lainnya yang tidak secara 
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mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung ke pekerjaan produk atau 

tujuan akhir biaya. 

Biaya overhead pabrik (FOH) terdiri dari biaya FOH tetap dan biaya FOH 

variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap untuk tingkat 

volume kegiatan tertentu, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya 

berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Ada juga yang dinamakan 

biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. 

2.4 Aplikasi Biaya Differensial Dalam Pengambilan Keputusan 

Lahirnya suatu keputusan tidak serta merta langsung secara sederhana 

begitu, sebab sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari proses yang 

memakan waktu, tenaga dan pikiran hingga akhirnya terjadi sesuatu perngkristalin 

dan lahirlah keputusan, saat pengambilan keputusan adalah saat dimana kita 

sepenuhnya memilih kendali dalam bertindak sedangkan saat kejadian tak pasti 

adalah saat dimana sesuatu diluar diri kita lah yang menentukan apa yang akan 

terjadi artinya kendali diluar kemampuan kita (irham fahmi 2011:4) 

Pada hakekatnya pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan 

sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta – fakta dan data 

penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan 

menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.  

Menurut Hansen/Mowen (2019 : 650) ada 6 langkah yang mendeprisikan 

proses pengambilan keputusan yang di rekomendasikan adalalah sebagai berikut: 
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1. Kenali dan definisikan masalah. 

2. Idenifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah 

tersebut; eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. 

3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang 

layak. klasifikasi biaya dan mamfaat sebagai relevan atau tidak relevan, 

serta eliminasi biaya dan mamfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. 

4. hitung total biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif. 

5. Nilai faktor-faktor kualitatif 

6. Pilih alternatif yang menawarkan mamfaat terbesar secara keseluruhan. 

Menurut AF Stoner dalam Hasan (2002 : 9), “Keputusan adalah pemilihan 

di antara alternatif – alternatif.” Pengertian ini mengandung tiga pengertian, yaitu: 

1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan.  

2. Ada beberapa alternatif yang harus dan dipillih salah satu yang terbaik.  

3. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu semakin mendekatkan 

pada tujuan tersebut.  

Definisi lain menyebutkan bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran 

daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab 

pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan 

menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 

merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara 

sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan 

masalah.  
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2.5 Penerapan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan 

Jangka Pendek 

Nilai dari sebuah infomasi dalam proses pengambilan keputusan adalah 

sangat berharga, karena hanya dengan informasi yang baik dan benar seorang 

manajer dapat mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan yang 

lebih bagi perusahaan pada masa yang akan datang. Pada umumnya pengambilan 

keputusan akan lebih baik jika didasarkan atas analisa dan penilaian yang cermat 

dari pada keputusan yang hanya didasarkan atas instuisi. 

Informasi akuntansi biasanya dinyatakan dengan satuan uang, misalnya 

persediaan bahan baku Rp.50.000,-. Informasi bukan akuntansi dapat berupa 

umur, pengalaman kerja, jumlah karyawan, penggantian direktur, dan lain-lain. 

Informasi operasi merupakan sumber informasi akuntansi yakni, sebagai penyedia 

data-data yang diperlukan dalam penyusutan laporan keuangan dan laporan 

akuntansi manajemen. 

Akuntansi keuangan menghasilkan informasi untuk pihak ekstem dalam 

bentuk laporan keuangan dan akuntansi manajemen memberikan informasi untuk 

manajemen itu sendiri. 

2.6 Proses Pengambilan Keputusan dan Jenis Pengambilan Keputusan 

Jangka Pendek 

Pada umumnya pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan 

sistematis terhadap hakekat sebuah masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data 

penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan 

menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 
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Menurut AF Stoner dalam Hasan (2012 : 9), “Keputusan adalah pemilihan 

di antara alternatif-alternatif.” Pengertian ini mengandung tiga unsur pengertian, 

yaitu : 

a. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 

b. Ada beberapa alternatif yang harus dan dipillih salah satu yang terbaik. 

c. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan tersebut semakin 

mendekatkan pada tujuan tersebut. 

Definisi lain menyebutkan bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran 

daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab 

pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan 

menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif. 

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 

merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara 

sistematis untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. 

Umumnya manajemen menghadapi empat macam pengambilan keputusan 

jangka pendek berikut ini : 

a. Membeli atau membuat sendiri 

b. Menjual atau memperoses lebih lanjut suatu produk 

c. Menghentika atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan 

usaha suatu bagian peursahaan. 

d. Menerima atau penolak pesanan khusus. 
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2.7  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Musdalifa 

Dalimunthe, 

2010 

Peranan Informasi 

Akuntansi 

Manajemen Dalam 

Proses 

Pengambilan 

Keputusan Pada 

PT. Sarana Agro 

Nusantara 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa 

secara umum struktur organisasi 

pada perusahaan telah ada job 

describtion yang jelas mengenai 

tugas dan tanggung jawab dari 

masing-masing personil, akuntansi 

memegang peranan sebagai alat 

bagi pihak manajemen untuk 

memberikan informasi yang 

berguna dalam mengambil 

keputusan yang terbaik, 

pengambilan keputusan untuk 

menentukan tarif jasa pompa telah 

di ambil melalui langkah-langkah 

tertentu yang melibatkan manajer-

manajer yang berhubungan dengan 

keputusan yang di ambil sebagai 

pemberi masukan yang 

berhubungan dengan keputusan, 

perusahaan menggunakan metode 

full costing dalam menentukan tarif 

jasa pompa CPO, informasi yang 

relevan sangat diperlukan dalam 

proses pengambilan keputusan. 

2 Okto Irianto, 

2005 

Analisis biaya 

relevan dalam 

pengambilan 

keputusan 

menerima atau 

menolak pesanan 

khusus pada PT 

Cita Benlomon 

Pratama di 

Makassar. 

Berdasarkan hasil kalkulasi biaya 

diferensial, menunjukkan bahwa 

perusahaan PT Cita Benlomon 

Pratama belum melakukan analisis 

biaya diferensial secara tepat. Hal 

ini disebabkan oleh karena 

perusahaan belum dapat mengambil 

keputusan atas menerima atau 

menolak pesanan khusus. Dari hasil 

analisis mengenai biaya relevan, 

khususnya pengambilan keputusan 

atas menerima atau menolak 

pesanan khusus menunjukkan 

bahwa dari alternatif yang diajukan 

mampu memberikan keuntungan 

bagi perusahaan, sehingga pesanan 
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No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

khusus dari penjualan papan 

batatex sebesar Rp. 11.500 

diterima. 

3 Irma Sapitri, 

2010 

Analisis 

Perhitungan Biaya 

Diferensial Dalam 

Hubungannya 

dengan 

Pengambilan 

Keputusan 

Menerima atau 

Menolak Pesanan 

Khusus pada PT 

Malino Mutiara 

Cemerlang. 

Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa hasil kalkulasi 

biaya diferensial, menunjukkan 

bahwa PT Malino Mutiara 

Cemerlang belum melakukan 

analisis biaya diferensial secara 

tepat. Hal ini disebabkan oleh 

karena perusahaan belum dapat 

mengambil keputusan atas 

menerima atau menolak pesanan 

khusus yang disebabkan karena 

banyaknya kapasitas persediaan 

yang dimiliki oleh perusahaan, 

sehingga mengakibatkan terjadinya 

kapasitas yang menganggur. Hasil 

analisis mengenai biaya diferensial, 

khususnya pengambilan keputusan 

atas menerima atau menolak 

pesanan khusus, menunjukkan 

bahwa dari kedua alternatif yang 

diajukan (alternatif I dan II) 

keduanya mampu memberikan 

keuntungan bagi perusahaan, 

namun alternatif pertama lebih 

memberikan jumlah keuntungan 

yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan alternatif kedua. 

4 Denis 

Kusumawati 

Dkk, 2014 

Analisis Biaya 

Diferensial Dalam 

Rangka Menerima 

atau Menolak 

Pesanan Khusus  

 (Studi pada 

Suksesabiz Store 

Konveksi dan 

Sablon, Sidoarjo) 

Analisis biaya diferensial untuk 

menerima atau menolak pesanan 

pada perusahaan bisa diterapkan 

apabila laba diferensial perusahaan 

bernilai positif seperti hasil analisis 

yang telah dilakukan peneliti ketika 

perusahaan dapat menghasilkan 

tambahan pendapatan diferensial 

sebesar Rp 78.000.000 atas 

penerimaan pesanan khusus produk 

kaos. Pendapatan diferensial 

didapat dari selisih antara penjualan 

Rp 191.760.000 dan penjualan 

setelah menerima pesanan khusus 

sebesar Rp 269.760.000. Dari 
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No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

perhitungan yang telah dilakukan 

maka diketahui bahwa laba 

diferensial dari adanya pesanan 

khusus produk kaos adalah sebesar 

Rp 7.048.622, sedangkan untuk 

pesanan khusus produk jaket 

perusahaan mendapatkan 

pendapatan diferensial sebesar Rp 

12.000.000. Pendapatan diferensial 

didapat dari selisih antara penjualan 

Rp 239.400.000 dan penjualan 

setelah menerima pesanan khusus 

sebesar Rp 251.400.000. Dari 

perhitungan yang telah dilakukan 

maka diketahui bahwa laba 

diferensial dari adanya pesanan 

khusus produk jaket adalah sebesar 

Rp 4.398.259. 

5 Ade 

Hebdarmin .S 

Penerapan 

Informasi 

Akuntansi 

Manajemen Dalam 

Pengambilan 

Keputusan Jangka 

Pendek Pada PT. 

Mega Pratama 

Indo di Makassar 

1.Hasil analisis mengenai biaya 

diferensial pada perusahaan, yang 

menunjukkan bahwa laba 

kontribusi dalam penjualan ikan 

tuna beku (tanpa pesanan khusus) 

sebesar Rp 370.324.700,-  

2.Dari hasil analisis mengenai 

penerapan biaya diferensial dalam 

menerima atau menolak pesanan 

khusus maka dapat disimpulkan 

bahwa untuk penawaran pesanan 

khusus sebesar 296 kg. dengan 

penawaran harga jual sebesar Rp. 

28.500 maka akan diperoleh laba 

kontribusi sebesar Rp 1.036.000 

hal ini berarti pesanan khusus 

diterima. Sedangkan apabila 

pesanan khusus sebesar 256 kg. 

dengan penawaran harga jual 

sebesar Rp 22.500 maka 

perusahaan akan menderita rugi 

sebesar Rp 640.000 dan ini berarti 

pesanan khusus ditolak.  
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2.8 Kerangka Pikir  

UKM Mie Musbar adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

Mie basah, dimana dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, maka upaya 

yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan informasi akuntansi 

manajemen, hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai alat pengambilan 

keputusan jangka pendek.  

Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka pemikiran yang dapat dilihat 

pada gambar 2.1 dibawah ini : 

Gambar 2.1 

Gambar Kerangka Pikir 
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2.9 Pandangan Islam Tentang Keputusan 

Al-Qur'an Surah Ali 'Imran: 159 

                        

                                 

        

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya 

 

Asbabun-Nuzul Pada waktu kaum muslimin mendapat kemenangan dalam 

perang Badar, banyak kalangan musyrik yang menjadi tawanan perang. Untuk 

menyelesaikan masalah ini Rasulullah mengajak sahabatnya berunding. 

Rasulullah memanggil Abu Bakar dan Umar bin Khaththab. Keduanya dimintai 

pendapat masing- masing. 

 Abu Bakar yang pertama kali diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pendapatnya berkata, "Sebaiknya tawanan perang ini dikembalikan kepada 

keluarganya dengan membayar tebusan." Yang demikian ini, menurut pendapat 

Abu Bakar, supaya diketahui bahwa Islam itu lunak, apalagi kehadiran Islam 

masih sangat dini.  

 Berbeda halnya dengan Umar bin Khatthab, ia berpendapat tawanan 

perang ini dibunuh saja semuanya. Bahkan yang diperintahkan membunuh adalah 

keluarga mereka sendiri. Maksud Umar agar mereka tahu bahwa bahwa Islam itu 

kuat, sehingga mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci-maki Islam. 
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 Dari dua pendapat yang bertolak belakang ini Rasulullah kesulitan 

mengambil keputusan. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, yang intinya 

menegaskan kepada Rasulullah untuk bersikap lemah-lembut. Jika Rasulullah 

berkeras hati, maka mereka tidak akan bersimpati kepada Islam, bahkan lari dari 

ajaran  islam. 

 Pada intinya, ayat ini mendukung pendapatnya Abu Bakar dan menolak 

pandangan Umar. Di sisi lain ayat ini juga memberi pelajaran kepada Umar --juga 

semua kaum muslimin-- bila musyawarah sudah memutuskan suatu perkara, maka 

hendaknya dipatuhi, walaupun keputusan itu bertentangan dengan pendapatnya 

sendiri. Keputusan musyawarah harus diterima dengan tawakkal kepada Allah 

swt, sebab Allah mencintai orang yang bertawakkal kepada-Nya. Dengan 

turunnya ayat di atas maka seluruh tawanan perang Badar dibebaskan 

sebagaimana saran Abu Bakar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif kuantitatif yang dimana metode ini menguraikan atau 

menggambarkan penerapan informasi akuntansi manajemen sehingga dapat 

dijadikan sebagai alat pengambialan keputusan jangka pendek pada UKM Mie 

Musbar di Pekanbaru. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar obyek penelitian 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekan makna. 

(Sugiyono. 2011:70). 

 

3.2 Tempat Penelitian 

 Lokasi pada penelitian yang akan saya teliti yaitu pada UKM Mie Musbar 

di Pekanbaru, UKM Mie Musbar merupakan perusahaan daerah yang bergerak 

dalam produksi komsumsi yaitu produksi Mie basah yang terletak di jalan 

rajawali No 86 pekanbaru. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Ada pun jenis dan Sumber  data yang digunakan dalam penelitian  ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh secara langsung dari 

sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 

2011:132). Data primer sumberdata penelitian yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari UKM Mie Musbar Pekanbaru. Dalam penelitian ini, 

yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara 

dan dokumentasi dengan pihak yang terkait di UKM Mie Musbar yang 

menagani bagian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Di 

antaranya yaitu: 

a. Laporan keuangan. 

b. Perhitungan terkait HPP 

c. Biaya bahan baku 

d. Biaya tenaga kerja, tenaga kerja langsung atau tidak langsung. 

e. Biaya overhead pabrik terdiri dari bahan pembantu, gaji, listrik, 

telepon, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan, perlengkapan pabrik, 

penyusutan mesin pabrik, penyusutan mesin-mesin dll. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan 

(Bungin, 2011:132). Data sekundur merupakan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya sejarah 

singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi UKM Mie 
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Musbar, serta literatur seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulandata yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara,yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab (Haris, 2013:27).Wawancara yaitu percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertayaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban atas pertayaan itu.  

Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara secara 

langsung dengan dengan pihak yang terkait di UKM Mie Musbar 

Pekanbaru yang menagani bagian yang berkaitan dengan akuntansi 

diferensial. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang akuntansi differensial 

Dokumen tersebut diantaranya mengena iprofil UKM Mie Musbar,, 

laporan keuangan, dokumen-dokumen dan penelitian-penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan akuntansi differensial. 

 

3. Studi Pustaka  
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Studi pustaka, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari 

buku-buku literatur dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya dengan perhitungan dari teori-teori dan rumus 

yang ada tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

Berikut adalah tahapan analisis data yang digunakan: 

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data biaya-biaya yang terdapat di 

UKM Mie Musbar di Pekanbaru  

2. Mengalokasikan biaya bersama yang terdapat pada UKM Mie Musbar 

3. Memisahkan biaya semivariabel ke dalam biaya biaya tetap dan biaya 

variabel, dengan menggunakan metode regresi kuadrat terkecil seperti 

dikemukakan oleh Mulyadi (2009:474)  

4. Menghitung rugi laba jika menerima pesanan dan menolak pesanan.  

5. Menghitung laba diferensial karena menerima pesanan. Jika laba 

diferensial bernilai positif maka pesanan khusus di terima, jika negative 

maka di tolak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya dari hasil kalkulasi 

biaya differensial, UKM Mie Musbar Pekanbaru belum melakukan analisis 

biaya differensial secara tepat. Hal ini dikarenakan UKM Mie Musbar 

Pekanbaru belum dapat mengambil keputusan atas menerima atau menolak 

pesanan khusus yang disebabkan karena banyaknya kapasitas menganggur. 

2. Berdasarkan hasil analisis pendapatan differensial pada UKM Mie Musbar 

Pekanbaru dalam pengambilan keputusan jangka pendek menerima atau 

menolak pesanan khusus menunjukkan bahwa dari alternatif yang diajukan 

mampu memberikan peningkatan laba sehingga pesanan khusus dapat 

diterima. Kemudian untuk mengisi kapasitas yang menganggur UKM Mie 

Musbar Pekanbaru menerima pesanan khusus. 

 

5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Kapasitas produksi rutin belum mampu menutupi kapasitas produksi 

normal, maka UKM Mie Musbar Pekanbaru menerima pesanan khusus. 

2. Kepada UKM Mie Musbar Pekanbaru lebih giat memasarkan atau 

mempromosikan produknya ke tempat-tempat yang belum dipasarkan agar 

supaya kapasitas produksi secara normal dapat dipenuhi. 
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