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KATA PENGANTAR 

 
  Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya saya dapat 
menyelesaikan Modul Manajemen Biaya ini. Adapun tujuan dari pembuatan 
modul ini adalah sebagai bahan ajar dan referensi bagi para pembaca, khususnya 
mahasiswa Keuangan. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para pembaca 
yang berminat untuk mengembangkan diri, memperkaya wawasan dan menambah 
khasanah ilmu pengetahuan.  
  Kami menyadari bahwa penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagi pihak,dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. 
Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
pembaca.  
 
 

Medan, 19 Januari 2017 
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PERTEMUAN  I – II   

  

Capaian Pembelajaran : Menjelaskan konsep akuntansi biaya dan pentingnya 

pengembangan konsepsual teori  akuntansi biaya  

1. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  

Mampu menjelaskan konsep akuntansi biaya dan pentingnya pengembangan 
konsepsual teori akuntansi biaya.  

2. Pokok Bahasan   

  Ruang Lingkup Akuntansi Manajemen  

3. Sub Pokok Bahasan  

A. Kebutuhan Manajer akan Informasi  

B. Konsep Akuntansi Biaya  

C. Akuntansi Manajemen  & Akuntansi Keuangan  

D. Perkembangan Akuntansi Manajemen  

4. Materi  

 

  
Ilmu Akuntansi :  

Akuntansi Keuangan– fokus pada pemakai eksternal dan aturan-aturan  GAAP  

Akuntansi Manajemen– fokus pada pemakai internal dan tidak mestI mengacu 

GAAP.    

  

Juga menyediakan data untuk akuntansi keuangan. Ini mencakup:  

Akuntansi Biaya  

Manajemen Biaya  

  

  
  



5 

 

Beberapa Perbedaan Utama antara Akuntansi Manajemen dan Keuangan Strategi 

dan Akuntansi Manajemen  

 Strategi – menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya 

dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya  

 Manajemen Biaya Strategis – berfokus secara khusus pada dimensi biaya 

dalam strategi keseluruhan   
  

Strategi dan Akuntansi Manajemen  

Akuntansi manajemen membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:  

Siapa pelanggan terpenting kita?  

Produk substitusi apa yang ada di pasar?  

Apakah sumber daya terpenting kita?  

Akankah kita punya kas yang cukup untuk mendanai startegi kita?  

  

Akuntansi Manajemen dan Nilai  

Menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan 

implementasi  

Nilai adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau jasa 

perusahaan  

Rantai-nilai (value chain) adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat 

ditambahkan ke produk atau jasa perusahaan  
  

Akuntansi 

Manajemen dan Nilai 

Rantai Nilai:  

Penelitian dan Pengembangan  

Desain  

Produksi  

Pemasaran  

Distribusi  

Layanan Pelanggan  

Akuntansi manajemen dapat menyediakan informasi dalam masing-masing 

area ini Analisis dapat juga mencakup rantai nilai  

  

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan  

 Dimensi kinerja yang pelanggan harapkan, dan yang merupakan kunci 

keberhasilan suatu perusahaan meliputi:  

Biaya dan efisiensi  

Kualitas   

Waktu  

Inovasi  

  

 

Sistem Perencanaan dan Pengendalian  
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 Perencanaan (planning) memilih tujuan, memprediksi hasil, memutuskan 
bagaimana mencapai tujuan, dan mengkomunikasikannya ke seluruh 

bagian organisasi  

Anggaran (Budget) – alat perencanaan terpenting  

Pengendalian (Control) mencakup tindakan yang mengimplementasikan   
keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan 

memberi umpan balik ke organisasi  
  

Peran Akuntan Manajemen  

Pemecah masalah  

Scorekeeper (pencatat nilai)  

Pengarah perhatian  

  

Panduan Penting Akuntansi Manajemen  

 Pendekatan biaya-manfaat (cost – benefit approach) biasa digunakan: 
manfaat pada umumnya harus melebihi biaya sebagai aturan keputusan 

dasar  

 Pertimbangan Perilaku dan Teknis – kemanusiaan dilibatkan dalam 

keputusan, tidak hanya uang  

 Berbagai definisi biaya dapat digunakan untuk berbagai penerapan  

  

Struktur Organisasi dan  Akuntan 
Manajemen Struktur umum dapat 

meliputi:  

CEO  

CFO  

Controller – bertanggung jawab atas akuntansi manajemen dan keuangan  

Treasury  

Manajemen Risiko (Risk Management)  

Perpajakan (Taxation)  

Audit internal (Internal Audit)  

  

Etika Profesional  

 Empat standar  etika untuk akuntan manajemen sebagaimana dijabarkan oleh 

Institute of Management Accountants:  

Kompetensi  

Kerahasiaan (Confidentiality)  

Integritas  

Objektivitas  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  

  

Nama  :                            NILAI   

Nim  :                

Tanggal  :                
  

I. TUJUAN  
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep akuntansi biaya dan 

pentingnya  pengembangan konsepsual teori akuntansi biaya  

II. ALAT DAN BAHAN  

1.Buku Teks Akuntansi Biaya  

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM)  

3.Laptop  

   4.Internet  

III. CARA KERJA  
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang 

diberikan  

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet  

   3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia   

IV. PERTANYAAN   
  

1 Apakah yang dimaksud dengan akutansi manajemen dan akutansi keuangan ?  

                       

     

 
  

2. Jelaskan dua garis besar peranan dari akutansi manajemen ?  

                  

 

 

  

3. Jelaskan letak persamaan dan perbedaan akutansi manajemen dengan akutansi 

keuangan ?  

    

  Perbedaan :  

  

Keterangan  Akutansi keuangan  Akutansi manajemen  

Pemakai laporan  

  

  

 

  

 

 

Orientasi keputusan  
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Dasar penyusunan laporan    

 

 

  

Isi laporan  

  

  

 

 

  

Akutansi perhitungan  

  

  

 

 

  

Bidang ilmu  

  

  

 

 

  

Rentang waktu  

  

  

 

 

  

  

  Persamaan :  

    

Keterangan  Persamaan  

Pemakai laporan  

  

  

 

 

Orientasi keputusan  

  

  

 

 

Dasar penyusunan 

laporan  

  

 

 

Isi laporan  

  

  

 

 

Akutansi  

perhitungan  

  

  

 

 

 

Bidang ilmu  

  

  

 

 

Rentang waktu  
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4. Jelaskan mengapa manajemen perusahaan sangat memerlukan informasi 

akutansi    manajemen ?  

 

               

 

5. Jelaskan peran akuntan manajemen dalam organisasi perusahaan ?  

  

    
 

6. Sebutkan 3 sertifikasi utama bagi akuntan manajemen dan berikan 
pengertiannya ?  
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PERTEMUAN  III   

  

1. Capaian Pembelajaran  

Menjelaskan konsep dan manfaat pengelompokkan biaya yang digunakan 
sebagai  dasar penyediaan informasi biaya yang diperlukan manajemen.  

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  
Mampu  menjelaskan konsep dan manfaat pengelompokkan biaya yang 

digunakan sebagai dasar penyediaan informasi biaya yang diperlukan 

manajemen.  

3. Pokok Bahasan   

  Sistem penentuan harga pokok full costing dan variabel costing  

4. Sub Pokok Bahasan A. Konsep Dasar Biaya  

B. Klasifikasi Biaya  

C. Pengklasifikasian Biaya  

5. Materi  
 

Definisi Dan Konsep Biaya 

 • Biaya adalah  :   
- Penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang, yang 

telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.  

- Manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa  
• Beban : Biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan sekarang telah berakhir  

(expired)   

Karakteristik Biaya :  

1. Uang : Biaya aktiva harus dinyatakan dengan uang  

2. Hak pemakaian : Perusahaan akan mempunyai hak untuk mengggunakan 

aktiva atau mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan aktiva tersebut  

3. Nilai : Biaya suatu aktiva mencerminkan nilai ekonomis yang nantinya tersebut 

akan digunakan oleh perusahaan  

4. Kondisi dan pembatasan : hak atas pemakaian bersifat tak bersyarat dan jika 

aktiva tersebut milik perusahaan melalui pembelian maka hak perusahaan akan 

aktiva menjadi tidak dapat dibatasi  

5. Unsur Waktu : Jika aktiva memberikan waktu pemakaian yang lama maka 

akan mencerminkan biaya yang berbeda  

6. Berwujud dan tak berwujud : karena aktiva merupakan hak yang memiliki 

umur ekonomis  

7. Nilai Guna : kegunaan merupkan esensi dari biaya aktiva, tanpa nilai guna 

perusahaan tidak akan melakukan pengadaan (perolehan) aktiva  

  

Klasifikasi Biaya :  

I. Biaya berdasarkan Unsur Produk  

1. Bahan-bahan : bahan utama yang dipakai di dalam produksi yang kemudian 

diproses menjadi produk jadi melalui penambahan upah langsung dan FOH  
 Bahan Langsung : semua bahan yang dapat dikenal sampai menjadi produk 

jadi, dapat dengan mudah ditelusuri dan merupakan bahan utama produk jadi   
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 Bahan tidak langsung : semua bahan yang dimasukkan ke dalam proses 

produksi yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri seperti bahan langsung.  

2. Tenaga Kerja/Buruh : usaha fisik atau usaha mental yang dikeluarkan di dalam 

produksi suatu produk  

 TK. Langsung : semua TK yang secara langsung terlibat dengan produksi 
produk jadi dan dapat juga ditelusuri dengan mudah, merupakan biaya TK 

langsung utama dalam menghasilkan suatu produk.  

 TK. Tidak langsung : semua TK yang secara terlibat salam proses produksi 

produk jadi, tetapi bukan TK langsung.   
  

3. Overhead Pabrik (FOH) : semua  biaya yang terjadi di pabrik selain bahan 

langsung (BB) dan upah TK langsung, merupakan kumpulan dari berbagai 

rekening yang terjadi di dalam eksploitasi pabrik.  

II. Biaya Hubungannya Dengan Produksi  

1. Biaya Prima (Prime Cost) : biaya bahan baku langsung dan biaya TK langsung 

di mana biaya tersebut berhubungan langsung dengan produksi  

2. Biaya Konversi (Convertion Cost) : biaya yang berhubungan dengan mengolah 
bahan baku menjadi produk jadi sehingga CC terdiri dari biaya TK langsung 

dan FOH  
  

III.  Biaya Hubungannya Dengan Volume  

1. Biaya Variabel (Variable Cost) : biaya yang secara total cenderung berubah-

ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi sedangkan 

per unitnya cenderung tetap konstan.  

2. Biaya Tetap (Fixed Cost) : biaya yang dalam unit berubah-ubah dan dalam 

total selalu konstan, meskipun dalam batas interval tertentu  

3. Biaya Semi variabel (Semi variable Cost) : biaya yang mengandung dua unsur 

biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel (FC & VC)  

4. Biaya Penutupan (Shutdown Cost) : biaya tetap yang akan dibebankan ketika 

perusahaan tidak melakukan aktivitas produksi  

  

IV.  Biaya Pembebanannya terhadap Departemen  

1. Departemen Produksi :Suatu departemen yang secara langsung memberi 

kontribusi untuk memproduksi suatu item dan memasukkan departemen 
dimana proses konversi atau proses produksi berlangsung  

2. Departemen Jasa : suatu departemen yang berhubungan dengan proses prosuksi 

secara tidak langsung dan berfungsi memberikan jasa (layanan) untuk 

departemen lain.  

  

V. Biaya Daerah Fungsional  

1. Biaya Manufaktur : Biaya ini berhubungan dengan produksi suatu barang, 

merupakan jumlah dari biaya BB, TK langsung dan FOH  

2. Biaya Pemasaran : biaya yang dibebankan di dalam penjualan suatu barang 

atau jasa dari keluarnya barang dari gudang sampai ke tangan pembeli.  
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3. Biaya Administrasi : biaya yang dibebankan untuk mengarahkan, mengawasi 

dan mengoperasikan suatu perusahaan dan memasukkan gaji yang dibayar 

untuk manajemen serta staff pembukuan.  

  

VI.  Periode Pembebanannya terhadap Pendapatan  

1. Biaya Produk : Biaya yang secara langsung dapat diidentifikasikan sampai ke 

produk jadi, meliputi biaya bahan langsung, TK langsung dan FOH.  

2. Biaya Periodik : Biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk 

dan karenanya tidak dimasukkan dalam unsur persediaan.  

- Revenue expenditure : jika manfaat biaya hanya satu periode  

- Capital expenditure : jika manfaat biaya lebih dari satu periode  

  

VII.  Biaya Hubungannya dengan Pengawasan Manajemen  

1. Biaya Rekayasa : taksiran unsur biaya yang dibebankan dengan jumlahnya 

yang paling tepat dan wajar  

2. Biaya Kebijakan/discretionary Cost: semua unsur biaya yang jumlahnya 

bervariasi sesuai dengan kebijakan manajer pusat pertanggungjawaban.  

3. Biaya Komite/Sunck Cost: biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang 

sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan.  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  

  

Nama  :                            NILAI   

Nim  :                

Tanggal  :                
  

I. TUJUAN  

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan manfaat 

pengelompokkan biaya yang digunakan sebagai dasar penyediaan informasi 
biaya yang diperlukan   manajemen.  

II. ALAT DAN BAHAN  

1.Buku Teks Akuntansi Biaya  

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM)  

3.Laptop  

   4.Internet  

III. CARA KERJA  
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang 

diberikan  

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet  

   3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia   

IV. PERTANYAAN   
  

1. Apakah yang dimaksud dengan biaya dan jelaskan apa saja yang termasuk 

perilaku biaya dan berikan contohnya ?  

                       

   

 
  

2. Rifky adalah seorang kontroler,memutuskan untuk mengestimasi komponen 

tetap dan variabel yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Ia 

mengumpulkan data selama enam bulan terakhir dengan data sebagai berikut:  

Paket yang terkirim  Total Biaya Pengiriman  

30  26.400,-  

60  36.300,-  

45  29.700,-  

36  29.700,-  

54  34.650,-  

75  41.250,-  

  

Diminta :  

a. Estimasilah komponen tetap dan variabel untuk biaya pengiriman dengan 
menggunakan metode tinggi rendah. Dengan menggunakan rumus biaya 

tersebut,Prediksilah total biaya pengiriman apabila 42 paket dikirim.  
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b. Estimasilah komponen tetap dan variabel dengan menggunakan metode 

kuadrat terkecil. Dengan menggunakan rumus biaya tersebut, prediksilah 

total biaya pengiriman apabila 42 paket dikirim.  

c. Pada metode kuadrat terkecil, hitunglah koefisien determinasi dan koefisien 

korelasinya.  

                        

 
  

  

3. Manajer PT.Galaxy memutuskan  untuk mengestimasi komponen tetap dan 

variabel yang Berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Data 4 bulan 

terakhir berhasil diakumpulkan,  Dengan rincian sebagai berikut:  

Tahun  Jumlah produksi  (unit)  Biaya produksi 

(Rp)  

April  94.000  48.000.000,-  

Mei  82.000  34.000.000,-  

Juni  168.000  62.000.000,-  

Juli  140.000  56.000.000,-  

  

   Pada bulan agustus perusahaan mengharapkan produksi sebesar 180.000 unit.  

   Diminta :  

Estimasilah biaya tetap dan variabel dengan menggunakan metode tinggi-

rendah, dimana y = total biaya dan x = jumlah jam.  
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4. PT. New mandiri melakukan pengamatan pada departemen produksi selama 

satu semester, dimana dasar penentuan volume berdasarkan jam kerja mesin. 

Selama satu semester tersebut jumlaj jam kerja mesin yang digunakan dari 

bulan maret sampai dengan Agustus dan jumlah biayanya sebagai berikut:  
  

  

   

Diminta:  

Dengan menggunakan metode kuadrat 
terkecil, maka: a. Hitung biaya variabel 

perunit  

b. Hitung biaya tetap perbulan  
                        

Bulan  Jam Operasi (X)  Total Biaya (Y)  

Maret  240  Rp 100.000  

April  264  Rp 125.000  

Mei  252  Rp 110.000  

Juni  228  Rp   80.000  

Juli  300  Rp 135.000  

Agustus  330  Rp 145.000  

Total  1614  Rp 695.000  
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PERTEMUAN  IV – V   

  

1. Capaian Pembelajaran  

Menjelaskan dasar penentuan harga pokok produk berdasar aktivitas dan 

elemen elemen yang mempengaruhinya.  

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  
Mampu menjelaskan dasar penentuan harga pokok produk berdasar aktivitas 

dan  elemen-elemen yang mempengaruhinya.  

3. Pokok Bahasan   

  Sistem Penentuan Harga Pokok  

4. Sub Pokok Bahasan  

A. Konsep Dasar Penentuan Harga Pokok Produk Berdasar Aktivitas  

B. Dua Pusat cost drivers  

C. Empat Level Biaya Aktivitas  

D. Penentuan dan Pelaporan Harga Pokok Produk Berdasar Aktivitas  

5. Materi  
  

1. Konsep Metode Harga Pokok Pesanan  
 Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan  

harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya 
produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan 

yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan dimana biaya yang 
dikumpulkan untuk setiap pesanan/kontrak/jasa secara terpisah dan setiap pesanan 
dapat dipisahkan identitasnya. Atau dalam pengertian yang lain, penentuan harga 

pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit 

individual atau pekerjaan, kontrak atau tumpukan produk yang spesifik.  

  

2. Karakteristik Biaya Pesanan  

- Sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima  

- Bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan  

- Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan, yang 
memuat rincian untuk masing-masing pesanan.  

- Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai  

- Biaya produksi epr unit dihitung, dengan membagi total biaya produksi 
dengan total unit yang dipesan.  

- Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal  

- Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan.  

  

3. Kartu Biaya Pesanan  
 Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan 

yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi 

setiap batch atau loy dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku 

langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan 

untuk suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi 

sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses  
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Syarat penggunaan Metode Harga Pokok Pesanan:  

 Masing-masing pesanan, pekerjaan, atau produk dapat dipisahkan 
identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok 

pesanan secara individual.  

 Biaya produksi harus dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu: biaya 
langsung (BBB & BTKL) dan biaya tak langsung (selain BBB & 

BTKL).  

 BBB dan BTKL dibebankan/diperhitungkan secara langsung terhadap 
pesanan yang bersangkutan, sedangkan BOP dibebankan kepada 

pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka.  

 Harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai.  
 Harga pokok per satuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah 

biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah 

satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan.  

  

Untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan digunakan Kartu Harga 
Pokok (Job Cost Sheet), yang merupakan rekening/buku pembantu bagi 

rekening kontrol Barang Dalam Proses.  
  

  

Pengumpulan Biaya Produksi dalam Metode Harga Pokok Pesanan  
  

A. Pencatatan Biaya Bahan Baku 

(BBB) Dibagi dua prosedur, yaitu :  

 Prosedur pencatatan pembelian bahan baku, jurnalnya:  

 Persediaan Bahan Baku       xxx  

   Utang Dagang / Kas                  xxx  

  

 Prosedur pencatatan pemakaian bahan baku, menggunakan metode mutasi 

persediaan (perpetual). Dalam setiap pemakaian bahan baku harus diketahui 

pesanan mana yang memerlukannya. Jurnalnya:  

 Barang Dalam Proses-Biaya Bahan Baku   xxx  

   Persediaan Bahan Baku         xxx  

  

B. Pencatatan Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)  
  

 Diperlukan pengumpulan dua macam jam kerja, yaitu :  

 Jam kerja total selama periode kerja tertentu.  

 Jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan.  

  

 Perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan, 
untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu, 

untuk pembuatan Daftar Upah. Disamping itu, perusahaan harus mencatat 
penggunaan jam kerja masing2 karyawan untuk mengerjakan pesanan. 

(Masing2 karyawan dibuatkan Kartu Jam Kerja / Job Time Ticket)  
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 Jurnal untuk pembagian upah:  

 Barang Dalam Proses-Biaya Tenaga Kerja Langsung  xxx  

  Gaji dan Upah              xxx  

C. Pencatatan Biaya Overhead Pabrik (BOP)  

 BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu :  

 Biaya Bahan Penolong  

 Biaya reparasi dan pemeliharaan, berupa pemakaian persediaan 

spareparts dan persediaan supplies pabrik  

 Biaya tenaga kerja tak langsung  
 Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap 

(contoh: biaya penyusutan aktiva tetap)  
 Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu (contoh: 

terpakainya asuransi dibayar di muka)  

 Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran tunai (contoh: biaya reparasi mesain pabrik, biaya listrik)  

  

 BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap 

pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.  

  

 Tarif BOP ditentukan pada awal tahun/periode dengan cara berikut ini :  
  

Tarif BOP =            Taksiran jumlah BOP selama 1 periode  

          Jumlah Dasar pembebanan*              

  

Dasar Pembebanan BOP:  

 Satuan produk                                                   

 Biaya Bahan Baku                                              

 Biaya Tenaga Kerja Langsung                                                      

 Jam Tenaga Kerja Langsung  

 Jam Mesin  

                                                     

 BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan selama satu tahun yang sama, 

kemudian pada akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan kepada 

produk atas dasar tarif  

  

 Pencatatan BOP yang Dibebankan kepada produk:  

 Barang Dalam Proses-Biaya Overhead Pabrik    xxx  

 Biaya Overhead Pabrik Dibebankan        xxx  

  

  

 Jurnal penutupan rekening Biaya Overhead Pabrik yang Dibebankan (untuk 

mempertemukan BOP Dibebankan dengan BOP Sesungguhnya)  

 Biaya Overhead Pabrik Dibebankan       xxx  

 Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya      xxx  
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 Pencatatan BOP yang Sesungguhnya:  

1. Pemakaian Bahan Penolong:  

 Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya      xxx  

 Persediaan Bahan Penolong          xxx  
  

2. Pencatatan Biaya Tenaga Kerja Tak langsung:  

  Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya      xxx  

              Gaji dan Upah        

D. Pencatatan Produk Selesai  
  

 Biaya produksi yang telah dikumpulkan dalam Kartu Harga Pokok dijumlah 

dan dikeluarkan dari rekening Barang Dalam Proses dengan jurnal sbb:  

 Persediaan Produk Jadi          xxx  

 Barang Dalam Proses-Biaya Bahan Baku          xxx  

 Barang Dalam Proses-Biaya Tenaga Kerja Langsung  xxx  

 Barang Dalam Proses-Biaya Overhead Pabrik          xxx  

  

 Harga Pokok Produk jadi dicatat dalam Kartu Persediaan (Finish Goods 

Ledger Card) dan Kartu Harga Pokok Pesanan tersebut dipindahkan ke dalam 

arsip Kartu Harga Pokok Pesanan yang telah selesai.  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  

  

Nama  :                            NILAI   

Nim  :                

Tanggal  :                
  

I. TUJUAN  
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dasar penentuan harga pokok 

produk  berdasar aktivitas dan elemen-elemen yang mempengaruhinya.  

II. ALAT DAN BAHAN  

1.Buku Teks Akuntansi Biaya  

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM)  

3.Laptop  

   4.Internet  

III. CARA KERJA  
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang 

diberikan  

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet  
   3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia   

IV. PERTANYAAN   
  

SISTEM PENENTUAN HARGA POKOK   

 
  

1. Apa yang dimaksud Direct Costing dan Full Costing ?  

                        

 
  

2. Jelaskan manfaat Direct Costing bagi manajemen dan apa saja kelemahan 

metode ini?  

                       

     

 
  

3. PT. Karya Kita memproduksi sepatu khusus pria. Pada awal bulan Juli 

akuntan memberikan data sebagai berikut:  

    Persediaan bahan baku        74.000  

    Persediaam barang dalam proses    36.000  

    Persediaan barang jadi        40.400  

Selama bula Juli, biaya tenaga kerja langsung adalah Rp 81.000, sedangkan 

pembelian bahan baku sebesar 122.000 dan total biaya overhead adalah 

211.500, untuk persediaan akhir bulan Juli sebagai berikut:  
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    Persediaan bahan baku        33.600  

    Persediaan barang dalam proses  59.000  

    Persediaan barang jadi        38.200  

  Diminta:  

a. Buatlah laporan HPP bulan Juni  

b. Buat laporan HPP bulan Juli  
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PERTEMUAN  VI – VII   

  

1. Capaian Pembelajaran  

Menjelaskan penentuan harga pokok variable yang sangat bermanfaat bagi 

manajemen dalam perencanaan dan pembuatan keputusan jangka pendek, 

serta untuk pelaporan  segmentasi  

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  

Mampu  menjelaskan penentuan harga pokok variable yang sangat 

bermanfaat bagi manajemen dalam perencanaan dan pembuatan keputusan 

jangka pendek, serta untuk  

  pelaporan segmentasi  

3. Pokok Bahasan   

  Analisis Biaya Terkait Harga Pokok  

4. Sub Pokok Bahasan  

A. Definisi Harga Pokok Variabel  

B. Perbandingan Harga Pokok Variabel dengan Absorption Cost  

C. Harga Pokok Variabel dan Evaluasi Kinerja Manajer  

D. Laporan Segmentasi  

5. Materi  

   

PERTEMUAN  VI – VII  

Konsep Biaya  

Biaya (Cost)  ≠ Beban (Expense)  
– Biaya = pengeluaran atau pengorbanan untuk menjamin perolehan 

manfaat.  

– Beban =  arus keluar yg terukur dari barang atau jasa yang kemudian 

ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba  

  

Objek Biaya  
 Suatu item atau aktivitas yang biasanya diakumulasi dan 

diukur. Contoh:  
  

  
Kemampuan untuk Menelusuri Biaya ke Objek Biaya  
Pengukuran biaya sangat bergantung pada kemampuan untuk menelusuri biaya ke 

objek biaya. Penelusuran dilakukan dengan:  

• Item secara fisik 
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  biaya langsung.  

• Biaya yang secara empiris dapat ditelusuri ke unit produksi dengan 

mengobservasi proses produksi.  

• Mengidentifikasi biaya tambahan dari suatu unit produk.  

• Biaya ditelusuri ke batch atau lot dari unit sejenis.  
• Biaya yang dapat ditelusuri ke semua unit yang pernah diproduksi dari 

satu produk tertentu.  

• Biaya yang dapat ditelusuri ke proses yang digunakan untuk membuat 

produk itu, departemen yang memproduksi, dst.  

• Biaya diidentifikasi ke satu unit produk dengan alokasi.  

Sistem Informasi Akuntansi Biaya  

Sistem Informasi Akuntansi Biaya mencerminkan pembagian otoritas manajer 

individual bisa dimintai pertanggungjawaban.  

Klasifikasi Biaya  

Produk  

Volume Produksi  

Departemen, proses, pusat biaya atau subdivisi lain dari manufaktur  

Periode akuntansi  

Suatu keputusan, tindakan atau evaluasi  

Klasifikasi Biaya Berdasarkan Produk  

• Biaya Manufaktur  

– Bahan Baku Langsung  

– Tenaga Kerja Langsung  

– Overhead Pabrik  
  

•  Beban Komersial  

– Beban Pemasaran  

– Beban Administratif  
  

Klasifikasi Biaya Berdasarkan Volume Produksi  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  



26 

 

Klasifikasi Biaya Berdasarkan Departemen Produksi atau Segmen Lain  

 
  

Klasifikasi Biaya Berdasarkan Periode Akuntansi  

- Pengeluaran modal  

- Pengeluaran pendapatan  

  

Klasifikasi Biaya Berdasarkan Suatu Keputusan, Tindakan atau Evaluasi  

- Biaya tertanam  

- Biaya relevan  

  

  

  

  

  

  

  

  

Departemen   Segmen   

Departemen Produksi   Biaya Bersama   

Departemen Jasa   Biaya Gabungan   
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  

  

Nama  :                            NILAI   

Nim  :                

Tanggal  :                
  

I. TUJUAN  
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan  penentuan harga pokok 

variable yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam perencanaan dan 

pembuatan keputusan  

   jangka pendek, serta untuk pelaporan segmentasi  

II. ALAT DAN BAHAN  

1.Buku Teks Akuntansi Biaya  

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM)  

3.Laptop  

   4.Internet  

III. CARA KERJA  
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang 

diberikan  

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet  
   3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia   

IV. PERTANYAAN   
  

ANALISIS BIAYA   

  

1. Pengusaha komputer menjual notebook dengan harga jual Rp. 5.000.000. 
Biaya variabel tiap noteboo Rp 3.000.000 dan biaya tetap yang terdiri dari 

penjaga stand dan sewa tenda sehari Rp. 10.000.000.  

  Diminta:  

a. Hitung BEP dengan menggunakan metode persamaan dan metode 

kontribusi perunit dan dalam rupiah.  

b. Buat grafik BEP tersebut.  
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2. PT. Heksa adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektrikal yang 

membuat lampu hias, berikut data perusahaan tersebut:  

Harga jual per unit   700.000 per unit  

Biaya variabel  300.000 per unit  

Investasi 140.000.000  

Biaya tetap 

240.000.000 Laba 

20% atau 

48.000.000 

Diminta :  

a. Hitunglah BEP data di atas  

b. Berapa unit lampu hias yang harus terjual untuk mencapai laba?  
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3. Berdasarkan soal No.2 hitunglah:  

a. BEP jika harga jual naik sebesar 80.000,- dan berapa penjualan unit untuk 

mencapai laba sasaran sebesar 48.000.000  

b. BEP jika perusahaan memotong biaya variabel sebesar 20.000,- per unit 

karena membeli dalam partai besar dan berapa penjualan unit untuk 

mencapai laba sasaran sebesar 48.000.000  

c. BEP jika biaya iklan naik sebesar 4 juta dan berapa penjualan unit untuk 

mencapai sasaran laba sebesar 48 juta  

d. BEP jika biaya iklan naik sebesar 4 juta, dimana kenaikan tersebut ditutupi 

dengan menaikkan harga jual sebesar 80.000 dan berapa penjualan unit 
untuk mencapai laba sasaran 48 juta.  
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PERTEMUAN  IX – X 

  

1. Capaian Pembelajaran  

Menjelaskan perencanaan dan pengendalian manajemen yang meliputi 
perencanaan   strategis, pengendalian manajemen dan pengendalian 

operasional.  

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  

Mampu  menjelaskan perencanaan dan pengendalian manajemen yang 

meliputi  perencanaan strategis, pengendalian manajemen dan pengendalian 

operasional.  

3. Pokok Bahasan   

  Analisis Biaya Terkait Harga Pokok, Biaya standar dan Analisis Varians  

4. Sub Pokok Bahasan  

A. Keseimbangan Perencanaan dan Pengendalian  

B. Pengendalian Manajemen  

C. Elemen Pengendalian Manajemen  

D. Pengendalian Operasional dibanding Pengendalian Manajemen  
E. Informasi untuk Perencanaan dan Pengendalian Manajemen  

5. Materi  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  

  

Nama  :                            NILAI   

Nim  :                

Tanggal  :                
  

I. TUJUAN  
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan  perencanaan dan 

pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan strategis, 

pengendalian manajemen dan  

   pengendalian operasional.  

II. ALAT DAN BAHAN  

1.Buku Teks Akuntansi Biaya  

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM)  

3.Laptop  

   4.Internet  

III. CARA KERJA  
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang 

diberikan  

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet  
   3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia   

IV. PERTANYAAN   
  

BIAYA STANDAR DAN ANALISIS VARIANS  

  

1. Jelaskan jenis standar yang digunakan dalam menyusun standar biaya?  
                       

   

 
  

2. PT. Graha Tirta mencatat biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya 
overhead  tetap 82 juta per tahun dan biaya overhead variabel 14 ribu perjam 

kerja langsung. Biaya tetap overhead diperkirakan naik 225 dan biaya 
variabel naik 27%. Jadi, dapat diperkirakan biaya overhead pabrik tetap 

sebesar 100.040.000 dan biaya overhead variabel Rp 17.780 per jam kerja 
langsung. Jam mesin standar adalah 5 jam dan kapasitas normal dari 

perusahaan 34.000 jam kerja langsung.  

Diminta:  

a. Hitunglah tarif overhead dan biaya overhead pabrik per unit  
b. Jika biaya overhead tetap diperkitakan naik 30% dan biaya variabel naik 

25%, hitunglah tarif overhead standar dan biaya overhead pabrik perunit.  
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3. PT.Citra Generasi untuk laporan laba rugi tahun 2010, bahwa diketahui 

menhasilkan peningkatan penjualan. Tahun 2010 penjualan dicapai sebesar 

35.000 unit atau 5.000 unit lebih tinggi dari yang dianggarkan. Data biaya 

yang terjadi selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :  

 Harga jual per unit    Rp 16.500/unit  

 Bahan material      Rp 5.225/unit  

 Upah langsung      Rp 6.785/unit  

 Overhead pabrik variabel  Rp 2.200/unit  

 Overhead pabrik tetap     Rp 12.000/unit  

 Distribusi dan adm. Variabel   Rp 770/unit  

Distribusi dan adm.tetap    Rp 

1.800/unit   Diminta :  

Hitunglah selisih yang disebabkan oleh perbedaan volume penjualan dengan 

memakai tabel perbandingan anggaran dengan anggaran fleksibel!  
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PERTEMUAN  XI  

  

1. Capaian Pembelajaran  

Menjelaskan keputusan penetapan harga jual sebagai bagian dari 
perencanaan strategis dan pengendalian manajemen ditinjau dari beberapa 

segi, ekonomi, akuntansi dan  
  statistik.  

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  

Mampu  menjelaskan keputusan penetapan harga jual sebagai bagian dari 

perencanaan strategis dan pengendalian manajemen ditinjau dari beberapa 

segi, ekonomi, akuntansi  

  dan statistik.   

3. Pokok Bahasan   

  Penetapan Harga Jual , Harga Transfer  

4. Sub Pokok Bahasan  

1. Pentingnya Penetapan Harga Jual  

2. Penentuan Harga Jual Berdasar Biaya / Konsep Akuntansi  

3. Penentuan Harga Jual Produk Baru  

4. Harga Transfer  

5. Materi  

   

PERTEMUAN  XI  

   

Salah satu kepututusan paling sulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah 

mengenai penetapan harga (pricing). Bagian ini akan menjelaskan dampak biaya 

terhadap harga dan peran akuntan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan 

untuk penetapan harga.   

Penetapan harga berbasis biaya   
Pendapatan  harus menutup biaya perusahaan untuk memperoleh laba, 

maka yang harus dilakukan adalah menetapkan biaya lebih dahulu baru 

menetapkan harga. Perusahaan menghitung biaya produk dan kemudian 

menambah laba yang diinginkan.    
Pendekatan ini tidak berbelit-belit dan biasanya terdapat beberapa basis biaya atau 

dasar biaya dam mark up. Mark up  adalah persentase yang dibebankan pada 
biaya dasar termasuk laba yang diinginkan dan setiap biaya yang tidak termasuk 
dalam biaya dasar. Mark up Perusahaan yang bergantung pada penawaran secara 

rutin menetapkan harga penawarannya berdasarkan biaya. Mark up tersebut 
termasuk diantaranya adalah laba  yang diinginkan (desired profit)  dan setiap 

biaya yang tidak termasuk dalam basis biaya.   
Sebagai contoh, Clare Ervin merakit dan menyiapkan komputer menurut 

spesifikasi pelanggan. Perakit menerima rata-rata $12 perjam dan perusahaan 
membayar tunjangan sekitar 25% dari upah tersebut. Selama tahun lalu Elvin 

mengerjakan 650 pekerjaan yang ratarata 5 jam per pekerjaan, Overhead terdiri 
dari utilitas, peralatan kecil, penataan ruangan dan seterusnya mencapai $80,000. 

dan laporan laba rugi tahun lalu sbb:     
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untuk menentukan biaya. Departemen biaya menetapkan karakteristik dan harga 

produk yang paling diterima pelanggan, selanjutnya adalah tugas teknisi 

perusahaan untuk mendesain serta mengembangkan produk sedemikian rupa    

sehingga biaya dan dan laba dapat ditutup dengan harga.  Sebagai contoh, 
perusahaan Clare Calvin di atas menemukan bahwa perusahaan asuransi tidak 
akan mempertimbangkan setiap penawaran di atas $100,000,000. Sementara itu 

penawaran berbasis biaya adalah $137,280,000. Apakah penawaran tersebut akan 
ditolak? Penawaran tersebut tidak akan ditolak apabila Elvira mampu 

menyesuaikan penawarannya dengan harga yang diinginkan pelanggan. 
Perhatikan penawaran atas biaya bahan baku $100,000,000 dan tenaga kerja 
langsung $9,000,000. Jelas  jika dapat dilakukan penyesuaian biaya bahan baku, 

maka akan dapat menghasilkan penghematan yang besar, caranya dengan 
menetapkan komponen yang lebih murah sehingga dapat memenuhi keinginan 

perusahaan asuransi untuk mengakomodasi software tertentu dan kapasitas 

minimum yang dibutuhkan  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  

  

Nama  :                            NILAI   

Nim  :                

Tanggal  :                
  

I. TUJUAN  
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan  keputusan penetapan harga 

jual sebagai bagian dari perencanaan strategis dan pengendalian 

manajemen ditinjau dari beberapa  

   segi, ekonomi, akuntansi dan statistik.   

II. ALAT DAN BAHAN  

1.Buku Teks Akuntansi Biaya  

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM)  

3.Laptop  

   4.Internet  

III. CARA KERJA  
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang 

diberikan  

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet  

   3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia   

IV. PERTANYAAN   
  

PENETAPAN HARGA JUAL   

DAN PELAPORAN KEPADA MANAJEMEN  

  

1. PT. Berkah mempunyai biaya tetap sebesar Rp 40 juta, biaya variabel Rp 

32.000/unit. Data perubahan harga jual dan unit yang terjual adalah sbb.:  

Harga Jual (Rp)  Jumlah Unit Terjual  

60.000  1.800  

58.000  1.900  

56.000  2.300  

54.000  2.400  

52.000  2.500  

50.000  2.750  

48.000  3.000  

47.000  3.250  

  

Diminta:  

a. Buatlah tabel alternatif harga dan volume penjualan  

b. Pada unit yang terjual dan harga jual berapa perusahaan laba yang 

tertinggi?  

c. Hitunglah besarnya mark up  
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2. Jelaskan lima metode penetuan harga jual?  

                       

     

 
  

3. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi harga jual produksi?  
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PERTEMUAN  XII  

  

1. Capaian Pembelajaran  

Menjelaskan pengambilan keputusan dalam penentuan manajemen inventori 

sebagai  bagian dari perencanaan strategis.  

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  

Mampu  menjelaskan pengambilan keputusan dalam penentuan manajemen 

inventori  sebagai bagian dari perencanaan strategis.  

3. Pokok Bahasan   

  JIT dan ABC  

4. Sub Pokok Bahasan  

1. Dasar Manajemen Persediaan Tradisional  

2. Perbedaan JIT dan Manajemen Persediaan   

3. Model Keputusan dalam Lingkup Manufaktur Lanjut  

4. Back Fush Costing  

5. Materi  
 

Metode Just In Time  

Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang barang milik 

perusahaandengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal 

atau persediaan barang- barang yang masih dalam proses ataupun persediaan 

bahan baku. Persediaan merupakan salahsatu aset paling mahal (40% dari total 

investasi). Harus ada keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat 

pelayanan konsumen.Maka dari itulah timbul yang namanya konsep Just In Time.  

Just In Time adalah suatu konsep dimana bahan baku yang digunakan untuk 

aktifitas produksi didatangkan dari pemasok atausuplier tepat pada waktu bahan 

itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangatmenghemat bahkan 

meniadakan biaya persediaan barang/penyimpanan barang/stocking cost.  

  

Tujuan utama Just In Time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi 

persaingan perusahaanyang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, 

peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman.Perhitungan serta kerja 

sama yang baik antara penyalur, pemasok dan bagian produksiharuslah baik. 

Keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lainnya dapatmenghambat 

proses produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.  
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Just In Time merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi 

pentingdalam manajemen biaya. Ide dasar Just In Time sangat sederhana, yaitu 

berproduksi hanya apabila ada permintaan (full system) atau dengan kata lain 

hanya memproduksi sesuatu yangdiminta, pada saat diminta, dan hanya sebesar 

kuantitas yang diminta. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktifitas dan 

mengurangi pemborosan.  

Just In Time didasarkan pada konseparus produksi yang berkelanjutan dan 

mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerjasama dengan komponen-

komponen lainnya.Tenaga kerja langsung dalam lingkungan Just In Time 

dipertangguh dengan perluasantanggung jawab yang berkontribusi pada 

pemangkasan pemborosan biaya tenaga kerja, ruangdan waktu produksi.  

  

PEMBAHASAN  

I. PENGERTIAN JIT  

Just In Time (JIT) merupakan integrasi dari serangkaian aktivitas desain untuk 

mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan minimum persediaan 

untuk bahanbaku, WIP, dan produk jadi.Konsep dasar dari sistem produksi JIT 

adalah memproduksi produk yang diperlukan,pada waktu dibutuhkan oleh 

pelanggan, dalam jumlah sesuai kebutuhan pelanggan, padasetiap tahap proses 

dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis atau palingefisien 

melalui eliminasi pemborosan (waste elimination) dan perbaikan terus– 

menerus(contionous process improvement).Dalam pengertian luas, JIT adalah 

suatu filosofi tepat waktu yang memusatkan padaaktivitas yang diperlukan oleh 

segmen-segmen internal lainnya dalam suatu organisasi.JIT mempunyai empat 

aspek pokok sebagai berikut:1. Semua aktivitas yang tidak bernilai tambah 

terhadap produk atau jasa harus dieliminasi.Aktivitas yang tidak bernilai tambah 

meningkatkan biaya yang tidak perlu,misalnya persediaan sedapat mungkin nol.2. 

Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi.Sehingga 

produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol,tidak memerlukan waktu dan biaya 

untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan pembeli dapat 

meningkat.3. Selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan 

(Continuous Improvement) dalam meningkatkan efisiensi kegiatan.4. 

Menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman 
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terhadapaktivitas yang bernilai tambah.JIT dapat diterapkan dalam berbagai 

bidang fungsional perusahaan seperti misalnyapembelian, produksi, distribusi, 

administrasi dan sebagainya.Dalam system Just In Time (JIT), aliran kerja 

dikendalikan oleh operasi berikut ,dimana setiap stasiun kerja (work station) 

menarik output dari stasiun kerja sebelumnyasesuai dengan kebutuhan. 

Berdasarkan kenyataan ini, sering kali JIT disebut sebagai PullSystem (system 

tarik). Dalam system JIT , hanya final assembly line yang menerima 

jadwalproduksi, sedangkan semua stasiun kerja yang lain dan pemasok (supplier) 

menerima pesananproduksi dari subkuens operasi berikutnya.  

Tujuan strategis JIT adalah :  

1. Meningkatkan laba  

2. Memperbaiki posisi persaingan perusahaan.  

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara :  

1. Mengeliminasi atau mengurangi persediaan  

2. Meningkatkan mutu  

3. Mengendalikan aktivitas supaya biaya rendah (sehingga memungkinkan harga 

jual rendah dan laba meningkat)  

4. Memperbaiki kinerja pengiriman.  

ELEMEN-ELEMEN KUNCI SISTEM JIT  

Lima Elemen kunci demi keberhasilan JIT :  

1. Jumlah Pemasok yang terbatasTingkat persediaan yang minimalSistem JIT 

memotong biaya dengan mengurangi :  

a. Ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan bahan baku  

b. Jumlah penanganan bahan baku  

c. Jumlah persediaan yang usang.  

2. Pembenahan Tata Letak Pabrik Arus Lini adalah jalur fisik yang dilewati oleh 

sebuah produk pada saat bergerak melalui proses pabrikasi dari penerimaan bahan 

baku sampai ke pengiriman barang jadi. Manfaat Arus Lini Ganda:  

a. Meminimalkan biaya penanganan bahan baku  

b. Meniadakan penyimpanan unit produk dalam proses pada saat unit 

tersebutmenunggu proses berikutnya.  

 Pengurangan Setup TimeMasa pengesetan mesin (setup time) adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk mengubahperlengkapan, memindahkan bahan baku, dan 
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mendapatkan formulir terkait dan bergerak cepat untuk mengakomodasikan 

produk unsure yang berbeda.  

3. Kendali Mutu Terpadu (Total Quality Control)TQC berarti bahwa perusahaan 

tidak akan memperbolehkan penerimaan penerimaankomponen dan bahan baku 

yang cacat dari para pemasok, pada BDp maupun pada barang jadi.  

4. Tenaga kerja yang fleksibel  

KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN SISTEM JIT  

Keuntungan JIT- seluruh system yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih 

efisien- Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para 

staffnya.- Barang produksi tidak harus selalu di cek, disimpan atau diretur 

kembali.- kertas kerja dapat lebih simple- Penghematan yang telah di lakukan 

dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebihtinggi misalnya, dengan 

mengadakan promosi tambahan.  

Kelemahan JITSatu kelemahan sistem JIT adalah, tingkatan order ditentukan oleh 

data permintaanhistoris. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan 

historis maka inventoriakan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan 

konsumen.  

  

  
  



51 

 

2. AKTIVITAS  

  ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN DALAM SUATU 

ORGANISASI YG   BERGUNA UNTUK TUJUAN PENENTUAN BIAYA 

BERDASARKAN AKTIVI   TAS YANG DILAKUKAN.  

CONTOH: PENGIRIMAN BARANG MERUPAKAN AKTIVITAS 

PEMASARAN  

  

3. SUMBER DAYA  

  UNSUR EKONOMIS YANG DIGUNAKAN DALAM 
MELAKSANAKAN AKTIVI   TAS, KARENA ITU HARUS 

DIBEBANKAN KE OBJEK BIAYA.  

CONTOH: UPAH DAN BAHAN BAKU SUMBERDAYA UNTUK PRODUKSI  

  

4. OBJEK BIAYA  

  BENTUK AKHIR DIMANA PENGUKURAN BIAYA HARUS DILAKUKAN  

CONTOH: PRODUK, PEMASARAN, PELANGGAN, LISTRIK  

  

5. COST DRIVER  

FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN BIAYA 

AKTIVITAS, DAPAT DIUKUR, DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR 

MEMBEBANKAN BIAYA AKTIVITAS KE COST POOL TERTENTU. 
TERDAPAT DUA COST DRIVER YAITU RESOURCES DRIVER AND 

ACTIVITY DRIVER.  

    

A. RESOURCES DRIVER  

     UKURAN KUANTITAS SUMBERDAYA YANG DIKONSUMSI OLEH 

AKTIVITAS. CONTOH: PROSENTASE LUAS LANTAI YG DIGUNAKAN 

UNTUK SUATU AKTIVITAS  

  

B. ACTIVITY DRIVER  

      UKURAN FREKUENSI & INTENSITAS PERMINTAAN 

TERHADAP SUATU AKTIVITAS TERHADAP OBJEK BIAYA, 

DIGUNAKAN UNTUK MEMBEBANKAN DARI COST POOL KE OBJEK 

BIAYA.  

CONTOH: JUMLAH KOMPONEN SUKU CADANG YANG BERBEDA DIGU  
NAKAN UNTUK MENGUKUR KONSUMSI AKTIVITAS PENANGANAN 

BA HAN UNTUK SETIAP PRODUK  

  

6. KAPAN ABC DIPERLUKAN..?  

  ABC SYSTEM MENGHASILKAN PERHITUNGAN KOS PRODUK YG 
LEBIH AKURAT & MEMBANTU PERUSAHAAN DALAM MENGELOLA 

KEUNGGaLAN KOMPETITIF, KEKUATAN & KELEMAHAN 

PERUSAHAAN SECARA EFISIEN. 

IMPLEMENTASI ABC MASA LALU JIKA TERJADI:  

A. BIAYA AKTIVITAS MENURUN (OTOMATISASI SKEDUL)  

B. INTENSITAS PERSAINGAN SEMAKIN MENINGKAT  
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C. DIVERSIFIKASI PRODUK SANGAT TINGGI (KOMPLEK)  

  

7. TAHAPAN DALAM PERANCANGAN SISTEM ABC  

    

 TAHAP 1: MENGIDENTIFIKASI BIAYA SUMBER DAYA DAN 

AKTIVITAS   A. PEKERJAAN YANG ANDA LAKUKAN?  

B. BERAPA WAKTU YG DIBUTUHKAN UNTUK MELAKUKAN 

AKTIVITAS?  

C. SUMBERDAYA YANG DIPERLUKAN?  

D. INFORMASI YANG MENCERMINKAN KINERJA AKTIVITAS?  
E. NILAI YANG TERKANDUNG DALAM AKTIVITAS BAGI 

PERUSAHAN?  
    

8. EMPAT KATEGORI AKTIVITAS DALAM PROSES MANUFAKTUR  

A. AKTIVITAS BERLEVEL UNIT  

B. AKTIVITAS BERLEVEL BATCH  

C. AKTIVITAS UNTUK MENDUKUNG PRODUK  

D. AKTIVITAS UNTUK MENDUKUNG FASILITAS  

  

TAHAP 2: MEMBEBANKAN BIAYA SUMBERDAYA KE AKTIVITAS  

A. AKTIVITAS MENIMBULKAN BIAYA SUMBERDAYA  
B. DRIVER SUMBERDAYA DIGUNAKAN UNTUK 

MEMBEBANKAN BIAYA       SUMBER DAYA KE 

AKTIVITAS.   

      DRIVER SUMBERDYA UMUMNYA MELIPUTI:  

   ■ METER UNTUK UTILITAS  
   ■JUMLAHTENAGAKERJA UNTUK PENGGAJIAN/PENGUPAHAN   

   ■ JUMLAH SETUP UNTUK SETUP MESIN  

   ■ JUMLAH PEMINDAHAN BAHAN UNTUK PENANGANAN BAHAN  
   ■ JAM MESIN MENJALANKAN MESIN  
   ■ LUAS LANTAI UNTUK PEMELIHARAAN GEDUNG, KEBERSIHAN  
  

TAHAP 3: MEMBEBANKAN BIAYA AKTIVITAS KE OBJEK BIAYA  

A. MENENTUKAN BIAYA AKTIVITAS PER SATUAN  

B. MENGUKUR DRIVER AKTIVITAS  

C. MEMBEBANKAN BIAYA AKTIVITAS KE OBJEK BIAYA (a x b)  

9. MANFAAT ABC SYSTEM  

A. MENYAJIKAN BIAYA YANG LEBIH AKURAT & 

INFORMATIF  

B. MENYAJIKAN BIAYA YANG LEBIH AKURAT TENTANG 

BIAYA YANG DI  

      PICU OLEH ADANYA AKTIVITAS  

C. MENYAJIKAN INFORMASI TENTANG BIAYA RELEVAN 

UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
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10. KETERBATASAN ABC SYSTEM  

A. ALOKASI BIAYA YANG SECARA PRAKTIS MUNGKIN 

SULIT DILAKUKAN, KARENA TIDAK DITEMUKAN 

AKTIVITAS YG MENYEBABKAN  BIAYA TERSEBUT  

B. MENGABAIKAN BIAYA DARI ANALISIS, YAITU BIAYA 

IKLAN, ADVER TENSI, PROMOSI DAN RISET  

C. PENGELUARAN DANA WAKTU YANG DIKONSUMSI  
SISTEM ABC SANGAT MAHAL UNTUK DIKEMBANGKAN & 

DIIMPLEMENTASIKAN.   
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  

  

Nama  :                            NILAI   

Nim  :                

Tanggal  :                
  

I. TUJUAN  
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan  pengambilan keputusan 

dalam   penentuan manajemen inventori sebagai bagian dari perencanaan 
strategis.   

II. ALAT DAN BAHAN  

1.Buku Teks Akuntansi Biaya  

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM)  

3.Laptop  

   4.Internet  

III. CARA KERJA  
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang 

diberikan  

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet  

   3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia   

IV. PERTANYAAN    
  

ACTIVITY BASED COSTING (ABC) DAN  

JUST IN TIME (JIT)  

  

1. Apa yang dimaksud activity based costing dan apa kelebihan dan kelemahan 

metode activity based costing?  

                       

   

 
  

2. Apa saja kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional?  

                       

   

 
  

3. PT. Global  memproduksi 2 jenis produk, dengan taksiran biaya produksi 

kedua produk tersebut yaitu:  

Keterangan  Kerupuk  NN  Kerupuk SS  

Unit yang diproduksi  8.000 bungkus  5.000 bungkus  

Jam tenaga kerja langsung/unit produk  3 jam  4 jam  
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Jam kerja mesin/unit produk  2 jam  6 jam  

Kebutuhan bahan/unit produk  3 kg  2 kg  

Harga bahan langsung/kg  Rp 15.000  Rp 10.000  

Upah tenaga kerja langsung/jam  Rp 7.000  Rp 7.000  

  

Biaya overhead   menurut kelompok aktifitas dan pemicu biaya aktifitas pada 

periode tersebut adalah:  

Kelompok Aktivitas  Biaya 

Aktivitas  

Pemicu Biaya Aktivitas  

a. Tenaga listrik  63 juta  Jam kerja langsung  

b. Pemeliharaan   80 juta  Jam kerja mesin  

c. Penanganan  material  55 juta  Banyak bahan  

d. Inspeksi   22 juta  Unit produksi  

  

Diminta:  

a. Hitunglah biaya produksi untuk masing-masing produk, dengan metode 
tradisional dimana biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif 

berdasarkan jam kerja langsung?  
b. Hitunglah biaya produksi untuk masing-masing produk dengan metode 

activity based costing, dimana biaya overhead pabrik dibebankan dengan 

tarif berdasarkan jam kerja langsung?  

                       

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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PERTEMUAN  XIII – XIV   

  

1. Capaian Pembelajaran  

  Menjelaskan penganggaran modal sebagai bagian dari perencanaan strategis  

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  

Mampu  menjelaskan penganggaran modal sebagai bagian dari perencanaan 

strategis  

3. Pokok Bahasan   

  Penganggaran Modal  

4. Sub Pokok Bahasan  

A. Definisi Penganggaran Modal  

B. Motif Pengeluaran Modal  

C. Jenis-jenis Proyek  

D. Jenis Aliran Kas  

E. Investasi Awal  
F. Metode Analisis Proyek  

5. Materi  

  

Penganggaran Modal   

(Capital Budgeting)  

  

 Melukiskan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal, seperti 

untuk pembelian equipmen baru untuk memperkenalkan produk baru, dan 

untuk memodernisasi fasilitas pabrik.   

  

Penganggaran Modal – Suatu Konsep Investasi;  

 Penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan (penanaman) dana di masa 

sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa 
mendatang.  

  

 Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut 

dalam jangka waktu yang relatif panjang, serta mengandung resiko.  

  

Jenis Investasi ;  

 Investasi yang tidak menghasilkan laba (non profit investemen).  

 Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non measurable profit 

investment)  

 Investasi dalam penggantian ekuipmen (replacement investment).  

 Investasi dalam perluasan usaha (expansion investment).  

(1)  Investasi yang tidak menghasilkan laba.  
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Timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang  telah 

disetujui.  

 Contoh: pemasangan instalasi pembersih air limbah.  

  

(2)  Investasi yang tidak dapat diukur labanya.  

Tujuan investasi untuk menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan akan 

diperoleh perusahaan dengan adanya inv estasi ini sulit untuk dihitung secara 

teliti.  Pedoman yang biasanya dipakai adalah : % tertentu dari hasil penjualan, 

% tertentu dari laba bersih investasi yang sama yang dilakukan oleh perusahaan 

pesaing.  

  

 Contoh investasi ini : pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan 

pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan.  

  

(3) Investasi dalam Penggantian Mesin dan Equipment.  

 Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian 

mesin adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial 

dan biaya diferensial.  

 Penggantian dapat dilakukan, jika biaya diferensial yang berupa penghematan 

biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan ekuipmen berjumlah 

pantas bila dibandingkan dengan aktiva diferensial.  

  

(4) Investasi dalam Perluasan Usaha  

 Yakni merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau 

operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya.   

 Untuk menambah kapasitas akan diperlukan aktiva diferensial berupa 

tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial.  

  

Kriteria Penilaian Investasi ;  

 Payback Method.  

 Average Return on Investment  

 Present Value  

 Discounted Cash Flows  

Payback Method   

   Metode ini sering pula disebut dengan istilah lain seperti payoff method dan 

pay out method.  
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  Faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi 

adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi.  

   

  Perhitungan Pay-back belum memperhitungkan Unsur Pajak Penghasilan   

  

Pay-back Period  =           Investasi                    .  

( dlm tahun)             Laba Tunai rata-rata per tahun  

  

Misal :  

 Suatu rencana investasi membutuhkan investasi, mula-mula (akuntansi 

diferensial) sebesar Rp. 80.000.000,- diperkirakan laba tunai setelah pajak 

/tahun selama 5 tahun berturut turut yakni : Rp. 23 juta, Rp. 18. Juta, Rp. 21 

juta, Rp. 36 juta dan Rp. 25 juta.  

 Perhitungan pay-back period jika Aliran Kas Masuk Bersih tiap periode tidak 

sama :  

  

  

Kebaikan Payback Method   

 Digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk 

pengembalian investasi dengan resiko yang besar dan sulit.  

 Dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of 

return dan resiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka 

waktu pengembaliannya cepat.  

 Cukup sederhana untuk memilih usul-usul investasi.  

  

  

Kelemahan Payback Method   

 Tidak memperhitungkan nilai waktu uang   

 Metode ini tidak memperhatikan pendapatan selanjutnya setelah investasi 

pokok kembali.  

Average Return on Investment Method  

( Metode Rata-rata Kembalian Investasi)  

   

  Metode ini juga disebut Accounting method atau Financial Statement method.  

  

  

Rata-Rata Kembalian   =   Laba Sesudah Pajak  = … %  
Investasi                 Rata-Rata Investasi  
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Kriteria Penilaian.  

 Suatu investasi akan diterima jika tarif kembalian investasinya dapat 

memenuhi batasan yang ditetapkan manajer.  

 Jika Pengambilan Keputusan belum memiliki batasan tarif kembalian 

investasi, maka dari beberapa investasi yang diusulkan dipilih adalah yang 

memberikan tingkat kembalian yang terbesar.  
  

Kebaikan Metode Rata-rata Kembalian Investasi.  

 Metode ini telah memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi.  

   

Kelemahan Metode Rata-rata Kembalian Investasi    

 Tidak memperhitungkan nilai waktu uang.  

 Dipengaruhi oleh penggunaan metode depresiasi.  

 Metode tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa 

tahap.  

Contoh:    
 Untuk melaksanakan suatu proyek diperlukan investasi mula-mula adalah Rp. 

10.000.000. diperkirakan 10 th, tanpa nilai residu pada akhir tahun kesepuluh. 

Diperkirakan setiap  tahun akan dapat diperoleh kas masuk (cash inflows) 

ratarata sebesar Rp. 4.000.000, sedangkan kas keluar (cash outflows), 

termasuk pajak, rata-rata sebesar Rp.  2.500.000.  
  

Tarif Kembalian Investasi :  
 Rp.(4.000.000 – 2.500.000) – (10.000.000/10) = 5%  

                     Rp. 10.000.000  
  

Present Value Method   

 Dalam keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada 

pertimbangan penghematan biaya, informasi akuntansi manajemen yang 

dipertimbangkan adalah biaya diferensial tunai, yang merupakan 

penghematan biaya operasi tunai di masa yang akan datang sebagai akibat 

dari penggantian aktiva tetap tersebut.  

 Penghematan biaya tunai yang diperoleh (biaya diferensial tunai) dengan 

adanya penggantian aktiva tetap tersebut dikurangi atau ditambah dengan 
dampak pajak penghasilan akibat biaya diferensial selama umur ekonomis 

aktiva tetap kemudian dinilaitunaikan dengan tarif kembalian tertentu.  

  

Kriteria Penilaian :   
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 Apabila jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva dirensial, maka 

usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan. Dan sebaliknya.  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

  

Nama  :                            NILAI   

Nim  :                

Tanggal  :                
  

I. TUJUAN  
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan  penganggaran modal sebagai 

bagian dari   perencanaan strategis   

II. ALAT DAN BAHAN  

1.Buku Teks Akuntansi Biaya  

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM)  

3.Laptop  

   4.Internet  

III. CARA KERJA  
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang 

diberikan  

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet  
   3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia   

IV. PERTANYAAN   
  

KONSEP BIAYA RELEVAN DALAM   

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN  

  

1. PT. Maju Gemilang mempunyai kapasitas produksi 36 ribu unit. Pada 

pertengahan Juni 2012 perusahaan telah memproduksi dan menjual 20 ribu 
unit dari produksinya dengan harga Rp 12.000/unit. Biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi 30 ribu unit tsb yaitu:  

 Biaya bahan baku langsung  45 juta  

 Biaya tenaga kerja langsung  90 juta  

 Biaya overhead variabel    30 juta  

 Biaya pemasaran variabel   30 juta  

 Biaya pemasaran tetap    8 juta  

 Biaya administrasi    18 juta  

 Total        264 juta  

  

Setelah menjual 30ribu unit produk pada akhir Juni 2012 PT. Sinar Baru 
menjadi pelanggan PT. Maju G. Menyampaikan penawaran pembelian 

sebanyak 5.000 unit dengan harga Rp8.000/unit.  

Diminta:  

Apakah penawaran PT Sinar Baru dapat diterima? Jelaskan.  
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2. Mega Star Co. Memiliki kapasitas produksi sebesar 300.000 unit/tahun.  

Sampai akhir Oktober 2001 perusahaan baru memproduksi dan menjual 
200.000 unit produknya dengan harga rp. 7.000/unit. Biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi 200.000 unit sebagai berikut:  
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a. Biaya bahan baku langsung   Rp. 180 juta  

b. Biaya tenaga kerja langsung   Rp. 200 juta  

c. Biaya overhead variabel    Rp. 100 juta  

d. Biaya overhead  tetap    Rp. 140 juta  

e. Biaya pemasaran variabel    Rp.   50 juta  

f. Biaya pemasaran tetap    Rp.   20 juta  

g. Biaya administrasi      Rp.   50 juta  

  

Pada akhir Oktober 2011, PT. Karya memesan 100ribu unit produk dengan 

spesifikasi khusus dan menawarkan harga beli maksimal sebesar Rp. 
4.000/unit untuk pesanan tersebut.  Sedangkan biaya tambahan yang harus 
dikeluarkan Mega Star co. untuk menambah acesoris dan kemasan khusus 

adalah Rp. 500 /unit ditambah biaya sewa mesin sebesar Rp. 14 juta.  

Diminta:  

Apakah penawaran PT. Karya dapat diterima? Berikan penjelasannya.  
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PERTEMUAN  XV   

  

1. Capaian Pembelajaran  

Menjelaskan program anggaran dan penyusunannya sebagai bagian dari 

perencanaan   strategis  

2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  

Mampu menjelaskan program anggaran dan penyusunannya sebagai bagian 

dari  perencanaan strategis  

3. Pokok Bahasan   

  Akuntansi  Pertanggungjawaban  

4. Sub Pokok Bahasan  

A. Definisi Anggaran dan Penganggaran  

B. Anggaran Statis dan Fleksibel  

C. Jenis-Jenis Anggaran  

D. Hubungan Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban  

5. Materi  
  

PERTEMUAN  XV   

  

Penganggaran Modal – Suatu Konsep Investasi;  

Penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan (penanaman) dana di masa 

sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa 

mendatang.  

Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut 

dalam jangka waktu yang relatif panjang, serta mengandung resiko.  

  

Jenis Investasi ;  

• Investasi yang tidak menghasilkan laba (non profit investemen).  

• Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non measurable profit 

investment)  

• Investasi dalam penggantian ekuipmen (replacement investment).  

• Investasi dalam perluasan usaha (expansion investment).  
  

(1)  Investasi yang tidak menghasilkan laba.  

 Timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang  telah 

disetujui.    

Contoh: pemasangan instalasi pembersih air limbah.  

  

(2)  Investasi yang tidak dapat diukur labanya.  
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 Tujuan investasi untuk menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan akan 

diperoleh perusahaan dengan adanya inv estasi ini sulit untuk dihitung secara 

teliti.  

 Pedoman yang biasanya dipakai adalah : % tertentu dari hasil penjualan, % 
tertentu dari laba bersih investasi yang sama yang dilakukan oleh perusahaan 

pesaing.  
  

 Contoh investasi ini : pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan 

pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan.  
  

(3) Investasi dalam Penggantian Mesin dan Equipment.  

 Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian 

mesin adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial 

dan biaya diferensial.  

 Penggantian dapat dilakukan, jika biaya diferensial yang berupa penghematan 

biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan ekuipmen berjumlah 
pantas bila dibandingkan dengan aktiva diferensial.  

  

(4) Investasi dalam Perluasan Usaha  Yakni merupakan pengeluaran untuk 

menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya.   

 Untuk menambah kapasitas akan diperlukan aktiva diferensial berupa 

tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial.  
  

Kriteria Penilaian Investasi ;  

 Payback Method.  

 Average Return on Investment  

 Present Value  Discounted Cash Flows  

  

  

Akuntansi Pertanggungjawaban  

  

1.1 Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban  
Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, akuntan melaporkan kepada setiap 

manajer hanya informasi yang relevan dengan tanggung jawab yang 
bersangkutan. Ada beberapa pengertian sistem akuntansi pertanggungjawaban 

menurut para ahli yaitu:  

1. Menurut Hariadi (2002), sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah 

sistem yang berkaitan dengan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam 
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struktur orang untuk memudahkan pengendalian biaya dan penghasilan yang 

menjadi tanggung jawab pusat-pusat pertanggungjawaban.  

2. Menurut Hariadi (2002), sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan 

sistem yang berusaha menciptakan kondisi agar rencana yang disusun oleh 
manajemen dapat terealisir dan mampu mendorong setiap pelaku orang untuk 

bekerja dengan benar dan bertanggungjawab.  
3. Menurut Simamora (1999), sistem akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan bagian dari informasi yang disediakan bagi para manajer. Sistem ini 

merupakan sistem pengukuran keuangan yang mencatat rencana-rencana dan 

kinerja menurut variabel-variabel keuangan, terhadapnya manajer 

bertanggungjawab.  

  

Sistem akuntansi pertanggungjawaban dibagi menjadi tiga bagian yaitu:  
1. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional (traditional 

responcibility accounting) yaitu akuntansi pertanggungjawaban yang 
mengfokuskan pengendalian terhadap konsumsi sumber daya oleh responsibel 

manajer.  
2. Activity-based responsibility accounting yaitu activity-based responsibilty 

accounting yang memfokuskan pengedalian terhadap aktivitas yang 

mengkonsumsi sumber daya.  

3. Sistem biaya standar yaitu akuntansi manajemen tradisional menekankan 

pengendalian terhadap harga pokok penjualan (product cost).  

  

Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini dipakai untuk menghimpun informasi 
kinerja berdasarkan segmen dan melaporkan hasil-hasil dari manajer-manajer 

yang bertanggung jawab. Maka dari itu, sistem akuntansi pertanggungjawaban 

mestilah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan spesifik dan kondisi operasi 

perusahaan sehingga pelaporan kinerja semua pos finansial yang dipertimbangkan 
bisa dicapai oleh pusat-pusat pertanggungjawaban (segmen bisnis) di dalam 
organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya sekedar 

mengkehendaki bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya dengan biaya yang 
efisien, mengarahkan pengeluaran biaya sesuai dengan rencana, dapat digunakan 

untuk mengukur prestasi kerja setiap pusat pertanggungjawaban.  
  

1.2 Akuntansi Pertanggungjawaban  

Pengertian akuntansi pertanggugjawaban menurut Anthony & Govindarajan 

(2004) yaitu:  

“Akuntansi pertanggungjawaban bagian dari sistem pengontrolan akunting yang 
merupakan salah-satu faktor yang mendukung implementasi strategi, sedangkan 

strategi itu sendiri merupakan rencana pencapaian tujuan organisasi”.  
Adapun pengertian akuntansi pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh 

Hariadi (2002) yaitu: “Suatu sistem yang mengukur prestasi dari masing-masing 
pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang disampaikan dalam 

menjalankan pusat-pusat pertanggungjawaban”.  
Sedangkan menurut Simamora (1999) pengertian akuntansi pertanggungjawaban 

yaitu:  
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“Bentuk akuntansi khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan 

segmen bisnis”. Pada intinya, akuntansi pertanggungjawaban mensyaratkan setiap 
manajer untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana-rencana finansial 

segmennya dan menyediakan laporan kinerja tepat waktu yang membandingkan 
hasil aktual dengan yang direncanakan. Akuntansi pertanggungjawaban 
melibatkan suatu arus berkesinambungan informasi yang berkaitan dengan arus 

berkelanjutan dari masukan-masukan kedalam, dan keluaran-keluaran dari suatu 

pusat pertanggungjawaban perusahaan.  

  

1.3 Pusat Pertanggungjawaban  

  

1.3.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban  
Pengertian responsibility center atau pusat pertanggungjawaban menurut Anthony 

& Govindarajan (2002) yaitu: “Responsibility center is an organization unit that is 
headed by manager who is responsible for its activities”. Pengertian tersebut 
diterjemahkan oleh Tjakrawala (2005) yaitu: “Pusat pertanggungjawaban 
merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang 
bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukannya”. Menurut Hongren (2003), 
mengemukakan bahwa pertanggungjawaban akunting mengidentifikasikan bagian 
dari organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk setiap tujuan, 

mengembangkan ukuran dan target untuk dicapai, dan menciptakan laporan 
ukuran oleh bagian kecil dari organisasi atau pusat pertanggungjawaban. Pusat 
pertanggungjawaban dimaksudkan untuk membantu mengimplementasikan 

rencana manajemen puncak. Dalam kaitan ini, organisasi terdiri dari kumpulan 
pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusatpertanggungjawaban ini 

membentuk jenjang hierarki dalam organisasi tersebut. Pada tingkatan yang 

terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja (workshift), dan unit 

organisasi kecil lainnya. Departemen bisnis yang memiliki beberapa unit 
organisasi yang lebih kecil, menduduki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. 
Dari sudut pandang manajer senior dan dewan direksi, perusahaan secara 

keseluruhan merupakan pusat tanggung jawab  
  

1.3.2 Jenis-Jenis Pusat Pertanggungjawaban  

Menurut Anthony & Govindarajan (2002), jenis-jenis pertanggungjawaban 

sebagai berikut:  
1. Pusat pendapatan (revenue center) merupakan pusat pertanggungjawaban 

dimana outputnya diukur dalam unit moneter, tetapi tidak dihubungkan dengan 
inputnya. Kinerja keuangan pusat pendapatan diukur atas dasar pendapatan yang 

diperoleh, yaitu hasil kali antara unit yang dijual dengan harga jualnya.  

2. Pusat biaya (expense center) merupakan pusat pertanggungjawaban 
dimana input atau biaya diukur dalam unit moneter namun outputnya tidak diukur 

dalam unit moneter. Pembagian pusat biaya yaitu:  

a. Pusat biaya teknik/standar (standard or engineered expense center) adalah 

elemen biaya yang benar-benar terjadi dan dapat diukur secara pasti karena 
mempnyai huungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Misalnya: bahan 

baku, upah tenaga kerja, bahan bakar habis pakai, bahan-bahan pembantu lainnya.  
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b. Pusat biaya kebijakan adalah biaya yang sebagian besar yang terjadi tidak 

mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Ada beberapa 

pembagian pusat biaya kebijakan yaitu:  

1) Pusat biaya administrasi dan umum  

2) Pusat biaya penelitian dan pengembangan  

3) Pusat biaya pemasaran  

3. Pusat laba (profit center) adalah kinerjanya diukur berdasarkan laba yang 

diperoleh.  

4. Pusat investasi (investment center) merupakan kinerjanya diukur berdasarkan 
laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk 

memperoleh laba tersebut.  
  

Informasi atas dasar pusat investasi dapat memotivasi 

manajer untuk: a. Menghasilkan laba.  

b. Mengambil keputusan untuk menambah investasi.  
c. Mengambil keputusan untuk melepas investasi, bila investasi tersebut tidak 

memberikan kembalian yang memadai.  
  

Pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility centers) menurut Simamora 

(1999) dapat diklasifikasikan berdasarkan lingkup tanggung jawab (scope of 

responsibility) yang diserahkan dan otoritas pengambilan keputusan (decision-

making authority) yang diembankan kepada manajer, yaitu:  
1. Pusat biaya (cost center) merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang 

digunakan secara luas. Hal ini karena bidang-bidang di mana manajer mempunyai 
tanggung jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada 

sebagian besar perusahaan.  

2. Pusat laba (profit center) adalah pusat pertanggungjawaban di mana 

manajer kinerja keuangan diukur dari segi labanya, yang merupakan perbedaan 

antara pendapatan dan beban.  

3. Pusat investasi (investment center) merupakan bentuk pusat 
pertanggungjawaban yang paling lengkap, di mana manajer pusat investasi 
bertanggung jawab atas imbalan sumber daya yang dikonsumsi oleh segmen 

tersebut.  
  

1.4 Pengendalian  
Menurut Stoner, definisi pengendalian sebagai berikut: “Proses yang sangat 
penting melalui mana manajer menjamin bahwa aktivitas yang sesungguhnya 

sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan”. Menurut Hongren et. All 
(2003), definisi pengendalian adalah: “Controll comprises (a) taking actions that 
implement the planning decisions and (b) deciding how to evaluate performances 
and what feedback to provide that will help future decision making”. Ada 
pendapat lain yang dikemukakan oleh Carter & Usry (2004) yang ahlibahasakan 
oleh Krista adalah sebagai berikut: “Pengendalian adalah suatu sistematis 
manajemen untuk mencapai tujuan.” Earl P. Strong dan Robert D. Smith telah 
mengemukakan kebutuhan akan pengendalian sebagai berikut: “Ada sejumlah 
pandangan yang bertentangan mengenai cara yang paling baik untuk mengelola 
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sebuah organisasi walaupun demikian, para teoritis dan juga eksekutif praktisi 

sepakat bahwa manajemen yang baik membutuhkan pengendalian yang efektif. 

Sebuah kombinasi terdiri atas sasaran yang terencana baik, organisasi yang 

kuat,pengarahan yang cakap, dan motivasi yang tinggipun kecil kemungkinannya 

akan berhasil kecuali ada sistem pengendalian yang memadai”.  
Menurut James A.F. Stoner, pengendalian terdiri dari empat langkah dasar yaitu:  

1. Penetapan standar dan metode untuk mengukur prestasi.  

2. Pengukuran prestasi.  

3. Pembandingan prestasi dengan standar.  

4. Pengambilan tindakan perbaikan.  

  

1.5 Pengendalian Manajemen  

  

Banyak beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian 

manajemen. Beberapa diantaranya merumuskan manajemen sebagai berikut:  

c. Stoner & Wankel, manajemen adalah proses merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi 

dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan 
organisasi yang sudah ditetapkan.  

d. Terry, manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari merencanakan, 

mengorganisasikan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

  

Pengertian pengendalian manajemen menurut Robert J. Mockler menunjukkan 
unsur-unsur pokok proses pengendalian adalah sebagai berikut: “Pengendalian 
manajemen adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi 

dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan-balik informasi, 

membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu 
ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi 
penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan 

untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan tengah digunakan sedapat 
mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran 

perusahaan”.  
Pengertian pengendalian manajemen (management control) menurut Anthony & 

Govidarajan  
(2002), yaitu: “Proses dimana manajer mempengaruhi anggotanya untuk 

melaksanakan strategi organisasi yang telah ditetapkan”.  
  

1.6 Penilaian Prestasi Kerja  
Menurut Prabowo (2005) mengemukakan bahwa prestasi lebih merupakan tingkat 

keberhasilan yang dicapai seseorang untuk mengetahui sejauh mana seseorang 
mencapai prestasi yang diukur atau dinilai. Penilaian prestasi kerja merupakan 

salah satu proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kemampuan 

kinerja karyawan. Penilaian ini dimaksud untuk melihat sejauhmana 
perkembangan kualitas karyawan, hasil penilaian prestasi kerja karyawan dapat 
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diketahui kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan yang dinilai serta dapat 

memberikan umpan balik kepada karyawan yang bersangkutan.  

Secara umum, prestasi dapat diartikan sebagai hasil kerja dari suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam organisasi. Dalam sistem 
akuntansi pertanggungjawaban, prestasi diukur dengan membandingkan antara 

hasil sesungguhnya dengan budget dan standar. Dalam penilaian ini, pada 
prinsipnya seorang manajer hanya diminta bertanggungjawab atas hal-hal yang 

dapat mereka kendalikan seperti yang dicantumkan dalam budget. Ukuran 

penilaian utama adalah apa yang diperoleh dan bukan bagaimana hasil tersebut 

diperoleh.  

Penilaian prestasi menurut Hariadi (2002), dapat diketahui sejumlah informasi 

yang penting yaitu:  

a. Sampai seberapa jauh suatu perusahaan atau suatu devisi telah mencapai 

tujuannya.  

b. Dapat diketahui pula seberapa besar kontribusi suatu bagian, divisi atau seorang 

manajer terhadap keberhasilan perusahaan.  
c. Hasil penilai tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi bagi anggota 

orang bekerja lebih baik.  

d. Untuk menjamin keselarasan tujuan.  

  

1.6.1 Laporan Pertanggungjawaban dalam Penilaian Prestasi  

Dalam penilaian prestasi, diperlukan sistem pelaporan yang dapat memantau 
kinerja masingmasing pusat pertanggungjawaban. Untuk itu sangat penting 
menetapkan sejak awal tentang informasi apa yang perlu dilaporkan, mekanisme 

pelaporan dan bagaimana sistem pelaporan perusahaan disusun untuk kepentingan 
pihak luar maupun untuk kepentingan pihak dalam. Pada sejumlah perusahaan di 

Indonesia, sistem pelaporan ini banyak menimbulkan persoalan. Kurangnya 
komitmen atasan terhadap pentingnya laporan tertulis merupakan salah satu 

kendala yang sering kali menghambat berjalannya sistem pelaporan tanggung 

jawab.  

  

1.6.2 Hubungan Pengendalian Manajemen dengan Penilaian Prestasi Kerja  

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan menggapai globalisasi serta 

kemajuan dalam persaingan bisnis saat ini yang semakin kompleks, setiap 
perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan daya saing dan mempersiapkan 

diri menjadi perusahaan yang kompetitif. Untuk itu perusahaan memiliki berbagai 
strategi dalam menghadapinya yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian 
manajemen. Pengendalian tersebut dilakukan untuk menjamin aktivitas yang 

dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi.  
Pengendalian merupakan suatu ukuran pelaksanaan dengan membandingkan hasil 

sesungguhnya yang dicapai dengan tolak ukur atau standar yang telah ditetapkan. 
Jadi pengendalian merupakan konsep yang luas dan berlaku untuk manusia, 

benda, situasi, dan organisasi. Salah satu bentuk sistem pengendalian manajemen 

yang dilakukan perusahaan adalah pengendalian terhadap penilaian prestasi kerja. 

Pengendalian manajemen merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk 

menerapkan strategi yang diinginkan.  



73 

 

Seperti yang kita ketahui dalam perkembangan ekonomi dewasa ini banyak 

permasalahan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, yaitu bagaimana 

cara mengendalikan para tenaga kerja agar benar–benar memiliki kinerja yang 

baik dan mampu bekerja secara produktivitas untuk mencapai tujuan suatu 
organisasi atau perusahaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada 
organisasi atau perusahaan mana pun selalu dibutuhkan adanya karyawan yang 

terampil, mampu dan cakap sesuai dengan pekerjaannya sehingga dapat  

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan juga dapat meningkatkan 

prestasi kerja yang baik untuk perusahaan, masyarakat, maupun karyawan itu 
sendiri. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu proses yang dilakukan 

perusahaan dalam mengevaluasi kemampuan kinerja karyawan. Penilaian ini 
dimaksud untuk melihat sejauh mana perkembangan kualitas karyawan, hasil 

penilaian prestasi kerja karyawan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari 
pekerjaan yang dinilai serta dapat memberikan umpan balik kepada karyawan 

yang bersangkutan.  

Metode penilaian merupakan bagian terpenting dalam sistem pengendalian. Jika 
sistem pengendalian manajemen didalam perusahaan tersebut tidak berjalan 

dengan baik, maka penilaian prestasi kerja pun tidak dapat berjalan dengan baik 
sehingga menyebabkan ketidakefektifitas dalam mengevaluasi kinerja 

karyawannya.  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA  

  

Nama  :                            NILAI   

Nim  :                

Tanggal  :                
  

I. TUJUAN  
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan  program anggaran dan 

penyusunannya   sebagai bagian dari perencanaan strategis  

II. ALAT DAN BAHAN  
1.Buku Teks Akuntansi Biaya  

2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM)  

3.Laptop  

   4.Internet  

III. CARA KERJA  
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan  pertanyaan yang 

diberikan  

2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet  

   3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia   

IV. PERTANYAAN   
  

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN  

  

1. Apa yang dimaksud akuntansi pertanggungjawaban dan jelaskan jenis pusat 

pertanggungjawaban?  

                       

   

 
  

2. Apa yang dimaksud desentralisasi dan jelaskan manfaat dan kelemahan 

desentralisasi?  

                       

   

 
  

3. Jelaskan perbedaan akuntansi pertanggungjawaban tradisional dan 

pertanggungjawaban kontemporer?  
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4. PT. Maju melakukan investasi sebesar Rp 600 juta yang dimasukkan dalam 

harta lancar Rp 240 juta dan harta tetap Rp 360 juta, sumber pembiayaan 

diperoleh dari hutang Rp 200 juta dengan bunga 15% dan modeal sendiri Rp 

500 juta dengan laba yang diharapkan 25%.  Pada periode tahun berjalan 
perusahaan menghasilkan komoditi dan menjualnya senilai Rp 800 juta 
dengan harga pokok penjualan Rp 500 juta, biaya pemasaran Rp 75 juta, 

biaya administrasi Rp 40 juta dan pasajak perseroan 20%.  

Diminta :  

a. Hitunglah biaya modal rata-rata tertimbang  

b. Buatlah laporan laba rugi atas investasi PT. Maju  

c. Hitunglah ROI berdasarkan laba operasi dan ROI berdasarkan laba bersih  

d. Hitunglah Net Operating Profit After Tax  

e. Hitunglah nilai perusahaan, nilai tambah ekonomi dan nilai tambah 

perusahaan  

f. Berikan pendapat Anda jika ROI atas dasar laba bersih lebih kecil atau 

lebih besar dari biaya modal rata-rata tertimbang  
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