
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1.BIAYA

2.1.1.Pengertian Biaya

Pengertian biaya saat ini sudah semakin luas seiring dengan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan para

pemakai istilah tersebut seperti akuntan, ekonom, insinyur, manager dan lain-

lain. Para pemakai tersebut umumnya telah memiliki defenisi tersendiri

tentang biaya sehingga sulit bagi kita untuk memberikan pengertian yang

tepat atas biaya yang dimaksud.

Keberhasilan sebuah perusahaan sangat erat kaitannya dengan peranan

manajemennya dalam mengelola setiap fungsi yang ada terutama dalam

mengolah biaya, baik itu biaya produksi maupun non produksi. Pengertian

beban sering kali disamakan dengan biaya, sebenarnya ada perbedaan

mengenai beban (expense) dengan biaya (cost) yang ditinjau dari sudut

pengorbanannya. Apabila tujuan pengorbanannya untuk menghasilkan atau

memproduksi suatu out put maka pengorbanan ini merupakan cost,

sebaliknya bila tujuannya untuk menjual hasil produksi dan yang  berkaitan

dengan penjualan, maka itu merupakan expense.

Blocher, David dan Cokins (2011:8), dalam bukunya Manajemen Biaya

Penekanan Strategis, yang diterjemahkan oleh David Wijaya menyatakan

bahwa“Biaya sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan (sacrified) atau

dilepaskan (forgone)umtuk mencapai tujuan tertentu.
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Menurut Carter dan Usry (2005:29), “Biaya didefinisikan sebagai nilai

tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam

akuntansikeuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diwakili

oleh penyusutan saat ini atau di masa yang akan datang dalam bentuk kas atau

aktiva lain”.

Sedangkan Firdaus dan Wasilah ( 2009:22), mengatakan bahwa biaya

merupakan pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk

memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang,

atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akutansi tahunan.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

yang dimaksud dengan biaya (cost) adalah pengorbanan sumber ekonomi

yang dapat diukur dengan uang untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan

beban (expense) dapat didefenisikan sebagai arus barang dan jasa yang keluar

yang akan dibandingkan atau dibebankan pada pendapatan untuk menentukan

laba.

Biaya juga dapat diartikan sebagai suatu pengorbanan yang tidak dapat

dihindarkan, namun dapat diukur secara kuantitatif dan dapat ditafsirkan

sebelumnya. Secara konsep biaya lebih merupakan penurunan aktiva daripada

kenaikan utang. Biaya terjadi hanya setelah suatu produksi atau jasa

diserahkan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Dari konsep biaya

tersebut maka dapat diartikan bahwa biaya merupakan kas atau nilai

ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang
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atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu

peningkatan laba dimasa mendatang.

2.1.2.Klasifikasi Biaya

Menurut Mulyadi (2005:14), biaya dapat digolongkan menurut berikut :

1. Penggolongan Biaya Menurut Obyek Pengeluaran

Dalam cara ini, nama obyek pengeluaran merupakan dasar

penggolonganbiaya. Misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan

bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar

disebut biaya bahan bakar.

2. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok Dalam Perusahaan

Dalam perusahaan manufaktur ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi

produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh

karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan

menjadi tiga kelompok :

a. Biaya Produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah

bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut obyek

pengeluarannya, biaya produksi dapat dibagi menjadi : biaya bahan

baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.

b. Biaya Pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk

melaksanakan kegiatan pemasaran produk.

c. Biaya Administrasi dan Umum merupakan biaya-biaya yang terjadi

untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk.
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3. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang

dibiayai.

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat

dikelompokkan menjadi dua golongan :

a. Biaya Langsung (direct cost), yaitu biaya yang terjadi, yang penyebab

satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai.

b. Biaya Tidak Langsung (indirect cost), yaitu biaya yang terjadinya tidak

hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung

dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya

produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik.

4. Penggolongan Biaya Menurut Perilakunya Dalam Hubungannya dengan

Perubahan Volume Kegiatan

Menurut cara penggolongan ini, biaya dapat digolongkan menjadi empat,

diantaranya :

a. Biaya variabel, adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding

dengan perubahan volume kegiatan.

b. Biaya semi variabel, adalah biaya yang berubah tidak sebanding

dengan perubahan volume kegiatan. Dalam biaya semi variabel

mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel.

c. Biaya semifixed, adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada

volume produksi tertentu.
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d. Biaya tetap, adalah biaya yang tetap jumlah totalnya dalam kisar

volume kegiatan tertentu. Contohnya : biaya gaji direktur produksi.

5. Penggolongan Biaya Menurut Jangka Waktu Manfaatnya

Menurut jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pengeluaran modal (capital expenditure), adalah biaya yang

mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya :

pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar

terhadap aktiva, biaya depresiasi, biaya amortisasi.

b. Pengeluaran pendapatan, adalah biaya yang hanya mempunyai

manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut.

Contohnya : biaya iklan, biaya tenaga kerja.

2.2. BIAYA PRODUKSI

2.2.1. Pengertian Biaya produksi

Salah satu pengelompokkan biaya berdasarkan produknya adalah

biaya produksi. Biaya produksi dapat diartikan sebagai biaya yang digunakan

dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja

langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan

biaya produk yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu

produk, dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan.

Beberapa pendapat mengenai pengertian biaya produksi dari para ahli

:
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1. Riwayadi ( 2006 : 64 ), biaya produksi adalah biaya yang terjadi pada

fungsi produksi, dimana fungsi produksi merupakan fungsi yang

mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

2. Pinasih (2005 : 59 ), Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan

langsung dengan produksi dari suatu proses dan akan dipertemukan

dengan penghasilan diperoleh produk untuk dijual.

3. Firdaus dan Wasilah ( 2009 : 42 ), biaya produksi merupakan biaya

yang terjadi sehubungan dengan kegiatan manufaktur atau memproduksi

suatu barang terdiri atas bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan

overhead pabrik.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan

bahwa biaya produksi merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh

perusahaan  untuk proses produksi. Biaya produksi terdiri atas bahan baku

langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.

2.2.2.Klasifikasi Biaya Produksi

Biaya produksi dapat diklasifikasikan menurut komponen dalam

proses manufaktur. Klasifikasi atas biaya produksi perlu dilakukan untuk

tujuan pengukuran laba dan penentuan harga pokok produk yang akurat atau

tepat serta pengendalian biaya.

Firdaus dan Wasilah  (2009:24), dalam bukunya mengklasifikasikan

biaya produksi kedalam tiga bagian, yaitu :
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1. Biaya bahan langsung

Biaya bahan baku langsung merupakan biaya perolehan dari seluruh

bahan langsung yang menjadi bagian yang integral sehingga membentuk

barang jadi. Misalnya kayu yang dipakai untuk memproduksi meja

ataupun kursi.

Mulyadi (2005:309), terdapat dua macam metode pencatatan biaya

bahan baku yang dipakai dalam produksi, yaitu :

a. Metode mutasi persediaan (perpetual inventory method) adalah metode

yang mencatat setiap perubahan persediaan dalam rekening persediaan

sehingga jumlah persediaan dapat diketahui setiap saat.

b. Metode persediaan fisik (physical inventory method) adalah metode

yang mencatat setiap perubahan persediaan dalam rekening pembelian

sehingga jumlah persediaan baru dapat diketahui pada akhir periode

akuntansi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biaya bahan baku yaitu :

a. Potongan pembelian, diperlakukan sebagai pengurangan terhadap harga

pokok bahan baku yang dibeli.

b. Biaya angkut pembelian, memiliki dua perlakuan yaitu :

1. Sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli dialokasikan

kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli berdasarkan

perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli,

perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli dan tarif

yang ditentukan dimuka.
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2. Sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun

diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik yaitu taksiran

jumlah biaya angkutan selama satu tahun.

c. Biaya penyimpanan dan pengolahan bahan baku, terjadi apabila bahan

yang dibeli oleh perusahaan banyak sehingga bahan tersebut tidak habis

dalam sekali proses produksi. Penyimpanan dan pengolahan bahan baku

mencakup banyak kegiatan dan bagian yang terkait sehingga terjadi

kesulitan dalam melakukan alokasi biaya-biaya yang terjadi sehingga

diperhitungkan sebagai biaya overhead yang dibebankan berdasarkan

tarif ditentukan dimuka.

2. Biaya tenaga kerja langsung

Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya dari semua tenaga kerja

langsung yang secara fisik baik menggunakan tangan maupun mesin ikut

dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk atau barang jadi.

Misalnya pekerja yang bertugas sebagai operator mesin di pabrik atau

yang bertugas sebagai pemotong kayu dalam produksi meja ataupun kursi.

Mulyadi (2005:344), terdapat penggolongan biaya tenaga kerja

sebagai berikut :

a. Penggolongan berdasarkan fungsi pokok perusahaan

1. Biaya tenaga kerja produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh

perusahaan untuk dibebankan pada biaya tenaga kerja yang timbul

akibat proses produksi, seperti gaji karyawan bagian produksi.
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2. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum yaitu biaya tenaga kerja

yang dikeluarkan untuk proses yang berkaitan dengan

keadministrasian, seperti gaji  karyawan bagian akuntansi.

b. Penggolongan berdasarkan departemen-departemen dalam perusahaan,

digolongkan berdasarkan departemen-departemen yang ada di

perusahaan, misalnya departemen produksi perusahaan kertas terdiri

dari tiga departemen yaitu bagian pulp, bagian kertas dan bagian

penyempurnaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi

tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam

perusahaan tersebut.

d. Penggolongan berdasarkan jenis pekerjaan, digolongkan berdasarkan

jenis pekerjaan yang ada pada setiap departemen di perusahaan seperti

dalam departeman produksi tenaga kerja terdiri dari mandor, operator,

dan lain-lain. Biaya tenaga kerja yang muncul adalah upah mandor,

upah operator, dan lain-lain.

e. Penggolongan berdasarkan hubungan dengan produk, membedakan

biaya tenaga kerja ke dalam tenaga kerja langsung dan tenaga kerja

tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung dibebankan dalam unsur

biaya produksi sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dibebankan

pada biaya overhead pabrik. Selain itu juga terdapat pengklasifikasian

biaya tenaga kerja ke dalam tiga golongan besar,  yaitu :

1. Gaji dan upah, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi

potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan biaya
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asuransi hari tua. Cara perhitungan upah karyawan adalah tarif upah

dikali dengan jam kerja karyawan.

2. Premi lembur, premi lembur akan diberikan apabila karyawan

bekerja lebih dari 40 jam dalam satu minggu.

3. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja (labor related

costs) :

a. Setup Time (Biaya pemula produksi) adalah biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk memulai produksi.

b. Idle Time (Waktu menganggur) biaya yang apabila terjadi

hambatan-hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan,

sehingga menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Biaya-

biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini

diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan cara menghitung biaya

tenaga kerja langsung sebagai berikut :

3. Biaya overhead pabrik

Biaya overhead pabrik adalah semua biaya untuk memproduksi

suatu produk selain dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja

langsung. Istilah lain untuk biaya ini adalah biaya produksi tidak langsung.

istilah ini sesuai dengan sifat biaya overhead pabrik yang terdiri atas

berbagai elemen-elemen biaya yang tidak dapat dibebankan secara

Biaya Tenaga Kerja Langsung = Jumlah Produksi x tarif TKL
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langsung kepada satuan-satuan, pekerjaan-pekerjaan atau produk-produk

tertentu. Dengan demikian biaya-biaya tidak langsung ini dihimpun dan

dialokasikan kepada pekerjaan atau produk yang dihasilkan melalui

kelompok biaya yang disebut biaya overhead pabrik.

Charter dan Usry (2006:411), memberikan defenisi biaya oerhead

pabrik sebagai berikut : Biaya overhead pabrik merupakan bahan baku

tidak langsung dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat secara

nyaman diidentifikasikan dengan atau dibebankan langsung kepemesan,

produk atau obyek biaya lain yang spesifik.

Menurut Mulyadi (2005:193), biaya overhead pabrik dapat

digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, seperti : biaya

bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan

pemeliharaan, biaya penyusutan aktiva tetap.

b. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, diantaranya : biaya

overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead

pabrik semivariabel.

c. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan

departemen, yaitu : biaya overhead pabrik langsung departemen, biaya

overhead pabrik tidak langsung departemen.
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Penentuan tarif biaya overhead pabrik menurut Mulyadi

(2005:197), dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1) Menyusun anggaran biaya overhead pabrik

2) Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk

3) Menghitung tarif biaya overhead pabrik

Menurut Charter dan Usry (2006:413), setidaknya ada 5 faktor

yang mempengaruhi pemilihan tarif biaya oerhead pabrik, yaitu :

1.Dasar yang digunakan

a. output fisik

b. biaya bahan baku langsung

c. biaya tenaga kerja langsung

d. jam tenaga kerja langsung

e. jam mesin

f. transaksi atau aktifitas

2. Pemilihan tingkat aktifitas

a. kapasitas teoritis

b. kapasitas praktis

c. kapasitas aktual yang diperkirakan

d. kapasitas normal

e. Dampak kapasitas terhadap tarif overhead

f. kapasitas menganggur versus tarif oerhead

3. Memasukkan atau tidak memasukkan overhead tetap

a. perhitungan biaya penerapan penuh
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b. perhitungan biaya langsung

4. Menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif

a. tarif tingkat pabrik

b. tarif departemen

c. tarif sub departemen dan aktifitas

5. Menggunakan tarif yang berbeda untuk aktifitas jasa

2.2.3. Sistem Perhitungan Biaya Produksi

Sistem perhitungan biaya bertujuan untuk menentukan biaya dari barang

atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Perhitungan biaya membebankan

sejumlah biaya ke setiap produk sedemikian rupa sehingga merefleksikan biaya

dari sumber daya yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Menurut

Carter dan Usry (2006:127), sistem perhitungan biaya produksi yang paling

banyak digunakan terbagi atas dua, yaitu :

1. Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Pesanan

Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan biasanya digunakan apabila

produk yang diproduksi bersifat heterogen. Dalam perhitungan biaya

berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, tenaga

kerja langsung, dan biaya overhead yang dibebankan ke setiap pesanan.

Sebagai hasilnya, perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat dipandang

dalam tiga bagian yang saling berhubungan. Akuntansi bahan baku

memelihara catatan persediaan bahan baku, membebankan bahan baku

langsung ke pesanan, dan membebankan bahan baku tidak langsung ke
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overhead. Akuntansi tenaga kerja memelihara akun-akun yang berhubungan

dengan beban gaji, membebankan tenaga kerja langsung ke pesanan dan

membebankan tenaga kerja tidak langsung ke overhead. Akuntansi overhead

mengakumulasi biaya overhead, memelihara catatan terinci atas overhead dan

membebankan sebagian dari overhead ke pesanan.

2. Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Proses

Perhitungan biaya berdasarkan proses, biasanya digunakan apabila produki

yang diproduksi bersifat homogen. Dalam perhitungan biaya berdasarkan

proses, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat

biaya. Biaya yang dibebankan ke setiap unit ditentukan dengan membagi total

biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Jika

produk dari suatu proses menjadi bahan baku dari proses berikutnya, maka

biaya per unit dihitung untuk setiap proses.

2.3. LABA

2.3.1.Pengertian Laba

Secara bahasa laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Salah satu tujuan

usaha adalah untuk mencapai laba. Dimana laba merupakan gambaran dari

pertumbuhan harta. Laba itu muncul karena terjadinya proses perputaran modal

dan pengoperasiannya dalam kegiatan-kegiatan dagang dan moneter.

Suwardjono (2008:14), laba adalah imbalan atas upaya perusahaan

menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan
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diatas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan

barang / jasa).

Menurut Stice, et.al (2004:226), Laba adalah hasil dari investasi. Defenisi

lebih luas, laba adalah jumlah yang dapat diberikan kepada investor (sebagai hasil

investasi) dan kondisi perusahaan diakhir periode masih sama baiknya atau

kayanya dengan diawal periode.

Dari beberapa definisi tentang laba yang dikemukakan oleh para ahli, dapat

disimpulkan bahwa laba adalah merupakan kas masuk bagi perusahaan. Laba

tersebut akan dapat menaikkan modal perusahaan yang akan digunakan untuk

melaksanakan kegiatan perusahaan.

Secara umum kriteria penentuan batas laba dalam islam adalah sebagai

berikut :

1. Kelayakan dalam penetapan laba

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam

mengambil laba. Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal

(pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan

ini akan menimbulkan perputaran barang secara cepat dan meningkatnya

peranan uang yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan

laba.

2. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat

kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat
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kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan

pedagang.

3. Masa perputaran modal

Peranan modal berpengaruh terhadap standarisasi laba yang diinginkan

oleh pedagang, yaitu dengan semakin lama masa perputaran dan

bertambahnya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang

diinginkan pedagang atau pengusaha.

4. Cara menutupi harga penjualan

Ada 2 macam cara pembayararan harga, yaitu pembayaran tunai dan

pembayaran kredit. Jual-beli yang pembayarannya sampai batas waktu

tertentu hukumnya boleh jika jual beli itu terlengkapi syarat-syarat yang

telah disepakati (akad) antara penjual dan pembeli.

5. Unsur-unsur pendukung

Selain hal-hal diatas, unsur-unsurseperti keadaan ekonomi yang berubah

dari waktu ke waktu dapat memberikan dampak terhadap usaha yang

mempengaruhi laba. Selagi unsur-unsur tersebut tidak bertentangan

dengan kaidah-kaidah hukum islam maka diperbolehkan.

Menurut Kusnaidi (2004:125), besarnya laba dapat dilihat dari laporan

laba-rugi perusahaan yang menunjukkan sumber dari mana penghasilan diperoleh

serta beban yang dikeluarkan sebagai beban perusahaan. Perusahaan akan

memperoleh laba apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar dari beban yang

dikeluarkan dan dikatakan rugi apabila terjadi sebaliknya.
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2.3.2. Jenis Laba

Menurut Soemarso (2004:198), laba terbagi dalam beberapa jenis dalam

kaitannya dengan laba-rugi, yaitu :

1. Laba bruto

Laba bruto merupakan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan.

Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang

langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok

penjulaan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan. Laba

bruto sering disebut juga laba kotor, hal ini dikarenakan jumlah masih

harus dikurangi dengan biaya usaha.

2. Laba operasi

Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan

oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban

operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan efektif

perusahaan melakukan aktivitas operasinya.

3. Laba sebelum pajak

Laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.

4. Laba dari operasi berjalan

Laba dari operasi berjalan merupakan laba dari bisnis perusahaan yang

sedang berjalan setelah bunga dan pajak .

5. Laba bersih

Laba bersih adalah laba atau rugi operasi berkelanjutan dikombinasikan

dengan hasil operasi yang dihentikan, pos luar biasa, dan pengaruh
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kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi, memberi pemakai laporan

ikhtisar pengukur kinerja perusahaan untuk periode berjalan. Laba bersih

merupakan angka terakhir dalam laporan laba-rugi.

Jika perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai laba ekonomi sebesar

mungkin, maka mereka akan berusaha membuat perbedaan sebesar mungkin

antara total penerimaan dengan total biaya ekonomi. Laba ekonomi di definisikan

sebagai berikut : = −
Dimana : = ( )

TR = total penerimaan (revenue)

TC = total biaya (cost)

2.3.3.Unsur-Unsur yang Membentuk Laba

Stice, et.al (2004:240), membagi unsur-unsur yang membentuk laba

antara lain :

1. Pendapatan (Revenue)

Pendapatan menunjukkan nilai penjualan total kepada pelanggan

dalam suatu periode dikurangi retur dan potongan penjualan atau

diskon penjualan. Retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan

harus dikurangkan dari penjualan bruto untuk mendapatkan nilai

penjualan bersih.
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2. Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold)

Pada perusahaan dagang dan manufaktur, harga pokok barang yang

tersedia untuk dijual harus dihitung terlebih dahulu. Nilai ini

merupakan penjumlahan persediaan awal, pembelian bersih dan semua

pembelian, beban angkut, dan penyimpanan barang yang terkait

dengan pembelian barang.

3. Beban Operasi (Operating Income)

Beban operasi dapat dilaporkan dalam dua bagian yaitu beban

penjualan dan beban administrasi dan umum. Untuk perusahaan

manufaktur, beban yang terkait dengan produksi dan fungsi

administrasi harus dialokasikan secara merata antara beban overhead

dan beban operasi.

4. Pendapatan dan Keuntungan Lain-lain (Other Revenues and Gains)

Bagian ini biasanya mencakup unsur yang berkaitan dengan aktivitas

sampingan perusahaan. Misalnya, sewa, bunga, dividen, keuntungan

dari penjualan aktiva.

5. Beban dan Kerugian Lain-lain (Other Expenses and Losses)

Bagian ini mencakup unsur yang berkaitan dengan aktivitas sampingan

perusahaan, akan tetapi merupakan akibat dari penurunan bukan

peningkatan laba. Misalnya, beban dan kerugian dari penjualan aktiva.

6. Pajak Penghasilan Atas Laba Operasi Berkelanjutan (Income Taxes on

Continuing Operations)
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Beban pajak penghasilan atas laba adalah jumlah dari semua

pajak atas laba dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh

perusahaan selama satu tahun.

2.3.4. Laba Kotor

Dalam pengertian secara umum, laba kotor dikatakan sebagai kelebihan

penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan. Menurut Wild, et.al

(2005:120), Laba kotor merupakan pendapatan dikurangi harga pokok penjulan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa laba kotor merupakan selisih antara

pendapatan bersih dengan harga pokok penjualan. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi laba kotor, yaitu :

1. Faktor penjualan

Penjualan yang terdiri atas harga jual satuan dan kuantitas atau volume

penjualan. Kenaikan atau penurunan harga jual berpengaruh terhadap laba

kotor. Penyimpangan laba kotor dapat disebabkan perusahaan menjual

produk dengan harga jual lebih besar atau jauh lebih kecil daripada harga

jual yang direncanakan. Namun, jika harga jual ditentukan pemerintah,

umumnya tidak akan timbul selisih harga jual. Kenaikan atau penurunan

volume penjualan berpengaruh terhdap laba kotor. Penyimpangan laba

kotor dapat  juga disebabkan perusahaan menjual poduk dengan volume

penjualan lebih besar atau jauh lebih kecil daripada volume penjualan

yang direncanakan.
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2. Faktor harga pokok penjualan

Harga pokok penjualan terdiri banyak unsur, tergantung pada jenis

perusahaannya. Pada perusahaan dagang harga pokok penjualan terdiri

dari unsur persediaan barang dagang pada awal periode, pembelian barang

dagang, potongan pembelian, retur pembelian dan ongkos angkut

pembelian (freight in). Pada perusahaan manufaktur, harga pokok

penjualan terdiri dari unsur  biaya produksi, persediaan barang dalam

proses dan persediaan barang jadi. Perubahan pada unsur-unsur harga

pokok penjualan baik pada kenaikan maupun penurunan berpengaruh

terhadap laba kotor.

2.3.5.Pengaruh Biaya Produksi terhadap Laba Kotor

Laba kotor merupakan nilai penjualan setelah dikurangkan dengan harga

pokok penjualan. Dalam perusahaan manufaktur, harga pokok penjualan terdiri

dari unsur biaya produksi, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang

jadi. Biaya produksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam

rangka penciptaan produknya. Biaya ini akan membentuk harga pokok penjualan

setelah diperhitungkan jumlah persediaan barang dalam proses dan persediaan

barang jadi. Kemudian harga pokok penjualan ini akan menjadi pengurang bagi

penjualan sehingga diperoleh laba kotor (Wild, et.al,2005:198).

Dari uraian diatas jelaslah bahwa biaya produksi merupakan salah satu

unsur yang membentuk laba kotor. Adanya hubungan dan pengaruh biaya

produksi terhadap laba kotor memberikan pengertian bahwa perubahan pada biaya



30

produksi juga mengakibatkan perubahan pada laba kotornya, karena biaya

produksi mengurangi pendapatan perusahaan. Dengan kata lain dapat dikatakan

bahwa biaya produksi berpengaruh terhadap laba kotor. Dimana jika biaya

produksi naik, sedangkan unsur lainnya tetap, maka laba kotor cenderung turun.

Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba kotor, salah

satunya ditentukan oleh strategi-strategi yang diterapkan perusahaan berkaitan

dengan efisiensi biaya terutama biaya produksi.

2.4.Laporan Laba rugi

Perhitungan laba rugi merupakan laporan mengenai kemajuan perusahaan,

pada dasarnya laporan laba rugi memberi tahu apa yang diperoleh perusahaan

pada periode tertentu. Laporan ini menunjukkan kemajuan usaha perusahaan

selama satu periode atau selama satu tahun buku. Apabila penghasilan lebih besar

dari biaya akan terjadi laba, sedangkan jika penghasilan lebih kecil dari biaya

maka perusahaan mengalami kerugian.

Secara teoritis elemen-elemen yang dikelompokkan kedalam perhitungan

laba rugi dikelompokkan kedalam sembilan kelompok, yaitu pendapatan, harga

pokok penjualan, laba kotor, biaya operasional, laba operasi, pendapatan dan

beban lain-lain, laba sebelum pajak, taksiran pajak, dan laba bersih setelah pajak.

Warren, Reeve, dan Fess (2006:24), Laporan Laba rugi adalah suatu

ikhtisar pendapatan dan beban selama periode tertentu, misalnya sebulan atau

setahun.
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Menurut Munawir (2007:54), Laporan laba rugi melaporkan seluruh

pendapatan dan biaya untuk mendapatkan laba atau rugi perusahaan selama suatu

periode tertentu.

Menurut Juminagan (2008:243), Laporan laba–rugi adalah laporan

keuangan yang memperlihatkan penghasilan, biaya dan pendapatan bersih dari

suatu perusahaan selama suatu periode waktu. Untuk menyusun laporan ini, maka

perlu mengetahui mana yang termasuk pendapatan dan mana yang termasuk

biaya.

Sedangkan menurut Mamduh M.Hanafi (2005:30), pengertian laba-rugi

meringkas aktifitas perusahaan selama periode tertentu, kegiatan yang dilaporkan

meliputi kegiatan rutin (operasi bisnis) dan juga kegiatan yang tidak rutin

(penjualan asset tertentu, penghentian lini bisnis tertentu, perubahan metode

akutansi, dan sebagainya).

Laporan laba-rugi pada dasarnya menggambarkan dua macam arus yang

membentuk laba atau rugi. Laba terjadi apabila penghasilan yang diperoleh dalam

satu periode lebih besar  dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan,

sebaliknya rugi apabila pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan biaya-biaya

yang dikeluarkan.

2.4.1.Pos-Pos Laba-Rugi

Laba-rugi terdiri atas beberapa pos, yaitu :

a. Penjualan
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Menggambarkan hasil dari penjualan barang atau jasa kepada pembeli atau

langganan selama suatu periode tertentu.

b.Harga Pokok Penjualan

Merupakan jumlah pengeluaran dari beban yang diperkenankan, langsung atau

tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa didalam dan tempat

dimana barang itu dapat dipergunakan atau dijual.

c. Laba Kotor Penjualan

Merupakan selisih antara hasil penjualan dan harga pokok penjualan.

d.Biaya Operasi

Biaya ini terdiri dari dua yaitu :

1. Biaya umum dan administrasi, contohnya : biaya alat-alat kantor,

penyusutan alat kantor, gaji karyawan kantor atau pinjaman.

2. Biaya Penjualan, contohnya : gaji karyawan bagian penjualan,

penyusutan alat kantor bagian penjualan, pembelian peralatan bagian

penjualan.

e. Pendapatan Bersih Operasi

Merupakan selisih antara laba kotor dengan biaya operasi melebihi laba kotor,

maka terjadi kerugian bersih operasi.

f. Pendapatan Lain-lain

Meliputi pendapatan dari sumber-sumber lain diluar aktifitas utama

perusahaan, misalnya pendapatan bunga, pendapatan deviden.
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g. Biaya Lain-lain

Merupakan biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung ataupun

tidak langsung pada kegiatan perusahaan. Misalnya biaya bunga yang

merupakan akibat dari kegiatan perbelanjaan.

h. Pendapatan Bersih

Merupakan pendapatan bersih perusahaan baik yang berasal dari kegiatan

operasional maupun non operasional yang dapat menambah modal perusahaan

tersebut. Apabila pendapatan lebih kecil dari pada biaya, maka akan terjadi

rugi bersih.

Pos-pos laba-rugi ini merupakan elemen-elemen penting bagi perusahaan.

Artinya sebagai bahan evaluasi bagi pihak pemakai laporan keuangan khususnya

pihak manajemen yang akan digunakan untuk mengambil kebijaksanaan dan

menyusun perencanaan untuk dimasa yang akan datang.

Pendapatan merupakan sumber daya utama uang yang diterima oleh

perusahaan dari barang yang dijual atau jasa yang disewa oleh konsumen. Harga

Pokok Penjualan merupakan harga pembelian barang dagangan. Sedangkan laba

kotor diperoleh dari penjualan bersih perusahaan dikurangi dengan harga pokok

penjualan.

Biaya operasional adalah biaya yang dikorbankan sehubungan dengan

kegiatan operasi normal perusahaan. Biaya operasi ini terbagi dua yaitu biaya

penjualan yang merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi

segala kegiatan penjualan perusahaan dan biaya biaya administrasi dan umum
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yang merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan

administrasi dan umum perusahaan.

Laba operasi diperoleh dengan mengurangi laba kotor penjualan dengan

semua beban usaha dan biaya operasi. Pendapatan dan beban lain-lain adalah

berbagai pendapatan dan beban yang timbul dari aktifitas diluar usaha utama

perusahaan seperti beban bunga, deviden dan laba penjualan aktiva tetap. Taksiran

pajak adalah pajak penghasilan yang dibayar sesuai dengan undang-undang

perpajakan yang berlaku.

Laba sebelum pajak diperoleh dari laba usaha perusahaan ditambah

dengan jumlah pendapatan lain-lain. Laba bersih setelah pajak diperoleh dengan

mengurangkan laba atau penghasilan sebelum kena pajak dengan pajak

penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.

2.4.2. Harga Pokok Produksi

Untuk memperoleh penjelasan yang tepat tentang harga pokok produksi, maka

sebelumnya akan dijelaskan pengertian cost atau biaya. Cost dapat diartikan sebagai

biaya perolehan seperti defenisi yang dikemukakan oleh Kamaruddin Ahmad, Cost

adalah biaya-biaya yang dianggap akan memberikan manfaat (service potentials)

diwaktu yang akan datang dan karenanya dicantumkan dalam neraca.

Sedangkan Harga Pokok Produksi terdiri atas biaya-biaya yang digunakan dalam

proses produksi. Menurut Ikatan Akutansi Indonesia, Harga Pokok Produksi

merupakan beban pokok produksi dengan memperhitungkan saldo awal dan saldo

akhir barang dalam proses produksi. (IAI,2004:163)
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Jadi penentuan harga pokok produksi sangat berpengaruh pada laba-rugi

perusahaan, karena penentuan harga pokok yang terlalu besar akan membuat laba

yang diperoleh perusahaan menjadi kecil. Demikian pula halnya apabila menentukan

harga pokok yang terlalu kecil akan membuat laba perusahaan menjadi besar.

2.5.Islam dan Kaitannya Dengan Biaya produksi serta Laba

QS : Al-Baqarah ayat 282
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis,

dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai

yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan

saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[179]  Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan

sebagainya.

Berdasarkan Firman Allah SWT diatas dapat dijelaskan bahwa agama islam

sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau
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perdagangan. sama seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan

antara keduanya dalam kerangka yang seimbang.

Jual beli atau perdagangan ( muamalah) merupakan proses transaksi barang atau

jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perusahaan manufaktur proses pengadaan

barang disebut sebagai proses produksi. Pembahasan mengenai produksi tidak

terlepas dari biaya yang akan dikeluarkan pada saat proses produksi tersebut. Biaya

yang dikeluarkan untuk proses produksi disebut sebagai biaya produksi. Untuk

segala hal yang akan dilakukan atau dikerjakan, salah satu hal yang dibutuhkan

adalah ketelitian, begitu juga dalam hal biaya produksi, prinsip yang sangat penting

diperhatikan adalah teliti dalam pengeluaran biaya-biaya tersebut agar tidak terjadi

penyelewengan atau pemborosan.

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan

pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan

pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Di dalam islam, laba

mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama

salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta

pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu

digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat. Laba yang

diperoleh dari hasil jual beli harus bersih dari unsur riba, seperti yang dijelaskan oleh

Firman Allah SWT ( QS : Al-Baqarah 275 ) :
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Artinya : 275.  Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka

baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174]  Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang
disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan
barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan
mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan
sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum
terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.
[175]  Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang
kemasukan syaitan.
[176]  riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Ayat Al-Quran diatas menerangkan bahwa orang yang mengambil riba tidak

akan tentram jiwanya, orang yang memakan hasil riba seperti orang yang kemasukan
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syaitan. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki salah satunya

dengan cara berdagang (jual-beli). Namun jual-beli yang melibatkan unsur riba,

hukumnya adalah haram seperti yang telah dijelaskan pada surat Al- Quran diatas.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Akhirudin ( 2007 ) dengan judul “ Pengaruh

Efisiensi Biaya Produksi Terhadap Laba pada CV.Intech Manufaktur Bandung “.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi biaya produksi berpengaruh signifikan

terhadap laba pada CV.Intech Manufaktur Bandumg.

Penelitian Yeni Jamianti ( 2005 ) dengan judul “ Pengaruh Biaya Produksi

Terhadap Laba Kotor pada PT.Perkebunan Nusantara VIII Jawa Barat “ .

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa biaya produksi berpengaruh lemah terhadap

laba kotor pada PT.Perkebunan Nusantara VIII Jawa Barat .

Penelitian Surya Wulandani (2006 ) dengan judul “ Pengaruh Biaya produksi

dan Penjualan Air Bersih Terhadap Laba Kotor pada PDAM Tirtanadi “. Penelitian

ini menyimpulkan bahwa baik secara parsial dan simultan biaya produksi

berpengaruh negative terhadap laba Kotor pada PDAM Tirtanadi .

2.7.Kerangka Pemikiran Teoritis

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa laba kotor merupakan

hasil pengurangan dari pendapatan dengan harga pokok penjualan. Oleh karena itu

harga pokok penjualan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi laba kotor,

dimana semakin tinggi harga pokok penjualan maka akan laba kotor akan semakin

kecil. Didalam harga pokok penjualan terkandung biaya produksi. Biaya produksi
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terdiri dari tiga unsur yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja

langsung, dan biaya overhead pabrik. Oleh karena itulah maka biaya produksi juga

ikut mempengaruhi laba kotor. Semakin tinggi biaya bahan baku langsung yang

dikeluarkan perusahaan maka akan meningkatkan harga pokok penjualan dan hal

ini akan berakibat menurunnya laba kotor. Demikian halnya pada biaya tenga kerja

langsung dan biaya overhead pabrik, semakin tinggi biaya-biaya tersebut maka

akan mengakibatkan harga pokok penjualan meningkat dan pada akhirnya

mengakibatkan turunnya laba kotor. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat

dikatakan bahwa biaya produksi mempunyai pengaruh yang negative terhadap laba

kotor perusahaan. Gambaran hubungan tersebut dapat dilihat melalui kerangka

konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.8.Variabel Penelitian

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Laba Kotor ( Y )

Biaya Bahan Baku Langsung ( X1 )

Biaya Tenaga kerja Langsung ( X2 )

Biaya Overhead ( X3 )
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1. Variabel terikat (dependent) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi

oleh variabel bebas (independent). Variabel terikat (Y) pada penelitian

ini adalah Laba Kotor.

2. Variabel Bebas (independent) yaitu variabel yang menjadi sebab

terjadi atau terpengaruhnya variabel terikat (dependent). Variabel

bebas (X) pada penelitian ini :

X1 : Biaya bahan baku langsung

X2 : Biaya tenaga kerja langsung

X3 : Biaya overhead pabrik

2.9.Hipotesis Penelitian

Berdasarkan data yang ada dan teori yang dikemukakan, maka

dirumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Biaya bahan baku langsung berpengaruh signifikan terhadap laba

kotor pada CV. Nusaena Konveksi.

H2 : Biaya tenaga kerja langsung berpengaruh signifikan terhadap laba

kotor pada CV. Nusaena Konveksi.

H3 : Biaya overhead pabrik berpengaruh signifikan terhadap laba kotor

pada CV. Nusaena Konveksi.


