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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

Menurut Riwayadi (2014:25) Akuntansi biaya didefinisikan sebagai 

proses mengidentifikasi, mendefinisikan, mengukur, melaporkan dan 

menganalisis berbagai elemen biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan 

dengan proses produksi dan penjualan produk. Berdasarkan definisi tersebut 

maka terlihat jelas bahwa input akuntansi biaya merupakan data biaya yang 

dapat dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

Menurut Charles et al (2006:3) menjelaskan pengertian Akuntansi biaya 

sebagai alat mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan 

non-keuangan yang berkaitan dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber 

daya dalam organisasi. 

Sebelumnya, akuntansi biaya dianggap sebagai alat untuk menghitung 

nilai persediaan dalam laporan keuangan dan harga pokok penjualan dalam 

laporan laba rugi. Pandangan ini membatasi kegunaan informasi yang 

dibutuhkan manajer untuk mengambil keputusan, karena yang membutuhkan 

informasi biaya produk hanyalah orang-orang di luar perusahaan. Pandangan ini 

sudah tidak berlaku lagi, kini akuntansi biaya dapat membantu manajemen 

menjalankan fungsinya. Mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis 

informasi terkait biaya dapat membantu manajer menganggarkan, mengontrol, 

harga, menentukan laba, memilih rencana pengambilan keputusan, dan 

mengendalikan biaya dalam lingkungan teknologi canggih. 

 

2.1.2  Biaya 

2.1.2.1 Definisi Biaya 

Ada beberapa definisi atau definisi biaya, dan setiap definisi berbeda. 

Oleh karena itu, bahkan bagi mereka yang selalu menghadapi dan menyadari 



 

9 
 

sepenuhnya pentingnya biaya dalam menjalankan tugas sehari-hari, perbedaan 

konsep tidak jarang terjadi. Misalnya, akuntan, ekonom, dan teknisi masing-

masing memiliki dan menggunakan konsep yang tidak saling bertentangan tetapi 

tetap terlihat berbeda. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mendefinisikan atau 

menafsirkan istilah biaya tanpa menimbulkan keraguan tentang kebenaran 

artinya. Dalam hal ini, akuntan mencoba merumuskan konsep atau definisi biaya 

yang lazim digunakan dalam profesi akuntansi. 

Menurut Mulyadi (2012:8) pengertian biaya yaitu biaya mengacu pada 

biaya sumber daya ekonomi yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk tujuan 

tertentu, diukur dalam mata uang tertentu. Pada saat yang sama, dalam arti 

sempit, biaya berarti sumber ekonomi untuk memperoleh aset. Menurut Hansen 

dan Mowen (2005: 40), pengertian dari biaya adalah kas atau nilai setara kas 

yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dapat memberikan 

manfaat bagi organisasi saat ini atau di masa depan. 

 

2.1.2.2 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya yang berbeda diperlukan untuk memberikan informasi 

biaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan manajemen yang berbeda, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan manajemen yang berbeda. Pada dasarnya, 

biaya dapat diklasifikasikan menurut kriteria berikut : 

1.      Hubungan biaya dengan objek atau pusat yang akan didanai 

Di dalam perusahaan, objek atau pusat biaya dapat dikaitkan dengan 

produk yang dihasilkan, departemen pabrik, area pemasaran, bagian lain 

dari organisasi, dan bahkan individu. Menurut Supriyono (2009:21) 

biaya yang didanai oleh objek atau pusat biaya terdiri dari 

a.     Biaya Langsung (direct cost) merupakan biaya atau manfaat yang 

timbul dapat ditentukan untuk objek atau pusat biaya tertentu. 

Contoh dari biaya langsung yaitu biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung.  



 

10 
 

b.  Biaya Tidak Langsung (indirect cost) adalah biaya atau manfaat 

yang tidak dapat ditentukan dalam objek atau pusat biaya tertentu. 

Contoh biaya tidak langsung yaitu overhead pabrik. 

2.      Hubungan antara biaya dan penjualan 

Volume penjualan perusahaan dapat bervariasi sesuai permintaan pasar 

dan kemampuan perusahaan. Ketika permintaan pasar meningkat dan 

perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka perusahaan akan 

meningkatkan produksi. Perubahan kuantitas ini akan mempengaruhi 

biaya yang dikeluarkan. Menurut Carter (2009:68) biaya dapat dibagi 

menjadi tiga kategori sebagai berikut : 

A.    Biaya Variabel 

Definisi dari biaya variabel adalah total biaya sebanding dengan 

peningkatan aktivitas dan menurun sebanding dengan penurunan 

aktivitas. Biaya yang termasuk ke dalam biaya variabel adalah biaya 

bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. 

B.     Biaya Tetap 

Definisi dari biaya tetap adalah biaya yang sama sekali tidak berubah 

seiring dengan peningkatan atau penurunan aktivitas bisnis. 

Meskipun beberapa biaya tampaknya merupakan biaya tetap, namun 

dalam jangka panjang sebenarnya semua biaya bersifat variabel. 

C.     Biaya Campuran 

Biaya campuran merupakan gabungan dari kedua karakteristik biaya 

tetap dan biaya variabel dan ditampilkan pada saat yang bersamaan. 

Contoh dari biaya campuran termasuk biaya listrik, air, gas, 

pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pensiun, 

pajak penghasilan. 
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3.      Faktor biaya produksi 

Menurut Bustami dkk (2010:12) menjelaskan bahwa faktor biaya dalam 

produksi dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut : 

a)      Biaya bahan baku langsung 

Biaya bahan baku langsung mengacu pada bahan baku, yang 

merupakan bagian integral dari produk jadi dan dapat langsung 

ditelusuri kembali ke produk jadi. Misalnya kayu yang digunakan 

untuk pembuatan furnitur, kain yang digunakan untuk membuat 

pakaian, karet yang digunakan untuk membuat ban, minyak 

mentah yang digunakan untuk membuat bensin, kulit yang 

digunakan untuk membuat sepatu, dan tepung yang digunakan 

untuk membuat kue. 

b)      Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan 

untuk mengubah bahan mentah menjadi produk akhir dan dapat 

langsung ditelusuri kembali ke produk akhir. Contoh gaji juru 

masak kue, serutan dan suami menjahit, termasuk pembuatan 

furniture, menjahit, menyulam, membuat pola pada pembuatan 

garmen, gulungan rokok di pabrik rokok, dan staf pengoperasian 

mesin saat menggunakan mesin. 

c)      Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung 

dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu mengubah bahan 

menjadi produk jadi. Biaya ini tidak dapat langsung ditelusuri 

kembali ke produk jadi. 

4.      Pengelompokkan biaya sesuai dengan fungsi utama perusahaan 
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Dalam sebuah perusahaan manufaktur terdapat tiga fungsi utama yaitu 

fungsi produksi, fungsi pasar, serta fungsi manajemen dan umum. Oleh 

karena itu, pada perusahaan manufaktur biaya dapat dibagi menjadi tiga 

kategori : 

1) Biaya produksi mengacu pada biaya yang dibutuhkan untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang dapat dijual. 

Menurut tujuan pengeluaran, biaya produksi dibagi menjadi: biaya 

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

2) Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan dalam 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contoh pengeluaran 

tersebut adalah biaya iklan; biaya promosi, biaya transportasi dari 

gudang perusahaan ke gudang pembeli; gaji karyawan yang 

melakukan kegiatan pemasaran; biaya sampel (sampel). 

3) Biaya umum dan administrasi adalah biaya untuk mengkoordinasikan 

kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh biaya ini termasuk 

biaya gaji untuk karyawan di departemen keuangan, akuntansi 

personalia dan hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, 

dan biaya fotokopi. 

5.      Hubungan biaya dengan proses manajemen utama 

Proses manajemen utama meliputi perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pekerjaan. Untuk menjalankan fungsi manajemen utama yang 

dijelaskan di atas, beberapa istilah biaya sering digunakan. Menurut 

Siregar et al (2014:28) ada berbagai jenis istilah dalam biaya seperti : 

A) Biaya standar adalah biaya yang harus ditentukan sebelumnya 

untuk memproduksi suatu produk atau melaksanakan suatu 

kegiatan. 

B) Biaya aktual adalah biaya aktual pembuatan produk atau 

pelaksanaan aktivitas. 
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C) Biaya terkendali adalah adalah biaya yang dapat dipengaruhi 

secara langsung oleh manajer pada tingkat tertentu. 

D) Biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat 

dipengaruhi secara langsung oleh level manajer tertentu. 

E) Biaya komitmen adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga 

kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran 

dan manajemen. 

F) Biaya diskresioner adalah biaya tergantung pada kebijakan 

manajemen. 

G) Biaya relevan adalah biaya masa depan berbeda dari metode 

lain. 

H) Biaya kesempatan adalah manfaat dikorbankan saat memilih 

keputusan alternatif dan mengabaikan alternatif lain. 

 

2.1.3 Definisi Pengendalian Biaya Produksi 

Menurut Carter (2009:6) pengendalian adalah upaya sistematis yang 

dilakukan oleh manajemen untuk mencapai tujuannya. Aktivitas terus dipantau 

untuk memastikan bahwa hasilnya berada dalam kisaran yang diperlukan. Hasil 

aktual dari setiap proyek dibandingkan dengan rencana, dan jika terdapat 

perbedaan yang signifikan, tindakan korektif akan diambil. 

Menurut Nafarin (2009:63), definisi dari biaya produksi adalah salah satu 

jenis biaya yang dapat berupa biaya produksi yang terkumpul dan dapat dihitung. 

Harga pokok produksi meningkat dengan persediaan produk dalam proses akhir 

disebut biaya produksi yang dihitung atau biaya produksi produksi (harga 

produk yang dihasilkan). Biaya produksi atau biaya pemrosesan yang 

dibebankan merupakan biaya pabrik ditambah dengan persediaan produk pada 

proses awal. 

 

2.1.4 Standard Costing 

2.1.4.1 Definisi Standard Costing 
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Menurut Riwayadi (2014: 331), biaya standar menggunakan metode 

penghitungan biaya standar untuk menghitung biaya produksi dengan 

mempertimbangkan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan 

overhead pabrik. 

Sistem biaya standar adalah sistem akuntansi biaya informasi biaya 

diolah sedemikian rupa, manajemen dapat mendeteksi aktivitas dimana biaya 

internal perusahaan menyimpang dari standar biaya yang ditentukan.Sistem 

akuntansi biaya ini mencatat biaya yang harus dikeluarkan, dan memberikan 

perbandingan antara biaya standar dan biaya aktual dan memberikan analisis 

deviasi aktual antara biaya dan standar biaya. 

 

2.1.4.2 Kegunaan Standard Costing 

Charter (2009:158) menjelaskan bahwa sistem pengisian standar bisa 

digunakan bersama dengan penghitungan biaya berbasis proses dan 

penghitungan biaya berbasis pesanan. Perhitungan standard costing biasanya 

digunakan dalam perhitungan biaya berbasis proses. Penghitungan standard 

costing juga dapat ditemukan dalam penghitungan biaya kustom. 

Standard Costing membantu perencanaan dan pengendalian operasional. 

Biaya standar memberikan wawasan tentang efek ini. Mungkin ada biaya dan 

keuntungan karena keputusan yang dibuat. Biaya standar dapat digunakan untuk 

: 

1. Tetapkan anggaran 

2. Kontrol biaya dengan memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi 

operasional 

3. Sederhanakan prosedur penghitungan biaya dan percepat pelaporan 

pengeluaran 

4. Membebankan biaya untuk bahan baku, barang dalam proses dan 

persediaan barang jadi 

5. Tentukan harga kontrak dan harga jual 
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Hansen dan Mowen (2005:419) menyebutkan bahwa ada 2 alasan atas 

penerapan dari sistem biaya standar yang sering kali disebutkan yaitu : 

1. Perencanaan dan pengendalian 

Sistem akuntansi biaya standar meningkatkan perencanaan dan 

kontrol dan tingkatkan evaluasi kinerja. Unit standar apakah kondisi 

dasar dari sistem anggaran yang fleksibel, yaitu ini adalah kunci dari 

sistem perencanaan dan kontrol yang baik. Sistem kendali anggaran 

membandingkan biaya aktual dan biaya anggaran dengan 

menghitung selisihnya, Selisihnya adalah selisih antara biaya aktual 

tingkat kegiatan aktual dan biaya yang direncanakan. Dengan 

merumuskan standar harga satuan dan standar kuantitas, perbedaan 

keseluruhan dapat dibagi menjadi perbedaan harga dan perbedaan 

efisiensi atau penggunaan. 

2.  Perhitungan biaya produk 

Dalam sistem penetapan biaya standar, biaya menggunakan kuantitas 

dan harga standar dari tiga biaya komoditas yang diproduksi untuk 

membebankan produk: bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan 

biaya tidak langsung. Sebaliknya, sistem perhitungan biaya normal 

memprediksi biaya tidak langsung untuk menghitung biaya produksi, 

tetapi menggunakan biaya aktual untuk langsung membebankan 

produk secara langsung untuk bahan dan tenaga kerja. Biaya tidak 

langsung dibebankan berdasarkan tarif yang dianggarkan dan aktivitas 

aktual. Di ujung lain dari spektrum penetapan biaya, sistem untuk 

menghitung biaya aktual mencatat biaya aktual dari tiga input 

manufaktur ke dalam produk. 

 

2.1.4.3 Manfaat Sistem Standard Costing Dalam Pengendalian Biaya 

Mulyadi (2009:388) menjelaskan bahwa, sistem standard costing 

dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan alat penting 
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untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Jika 

biaya standar ditentukan oleh kenyataan, ini akan merangsang kinerja dari apa 

yang harus dilakukan dan pada tingkat biaya berapa. 

Sistem standard costing memberi manajemen pedoman biaya untuk 

kegiatan tertentu sehingga mereka dapat mengurangi biaya dengan memperbaiki 

metode produksi, memilih pekerja dan kegiatan lainnya. Standar membantu 

manajemen secara teratur membandingkan biaya aktual dengan biaya standar 

untuk mengukur kinerja dan mengoreksi inefisiensi. 

 

2.1.4.4 Keuntungan Dan Kelemahan Standard Costing 

Mulyadi (2014:388) menyebutkan bahwa ada keuntungan dalam 

menggunakan metode standard costing seperti : 

1. Untuk mengendalikan biaya. 

Biaya standar merupakan alat penting untuk mengevaluasi 

pelaksanaan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Jika standar 

biaya ditentukan secara realistis, maka akan mendorong pelaksana 

untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, karena pelaksana 

sudah mengetahui cara bekerja dan pada level seperti apa. 

2. Dirancang untuk memberikan pedoman kepada manajemen. 

3. Sebagai dasar perbandingan untuk melihat selisih antara aktual dan 

standar. 

4. Sebagai dasar untuk menilai kinerja suatu bagian berdasarkan 

kemampuan bagian tersebut mencapai standar yang ditetapkan. 

5. Untuk memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, terutama jika 

standar yang ditetapkan dapat dipenuhi. 

6. Proses penentuan biaya standar per unit produk disebut metode 

penetapan biaya standar, yang selanjutnya berguna dalam 

penganggaran. 
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Selain ada keuntungan,Mulyadi (2009:389) juga menjelaskan bahwa ada 

kelemahan dalam penggunaan standard costing. Keketatan atau toleransi standar 

tidak dapat dihitung secara akurat. Meskipun jelas jenis standar yang dibutuhkan 

perusahaan, tidak ada jaminan bahwa standar ini ditetapkan di dalam perusahaan 

dengan kekakuan atau kelonggaran yang relatif sama. Bahkan dalam jangka 

pendek, standar cenderung menjadi kaku atau tidak fleksibel. Status produksi 

selalu berubah, dan perbaikan standar jarang dilakukan. Perubahan standar dapat 

menyebabkan masalah pasokan. Misalnya, perubahan harga bahan baku 

memerlukan penyesuaian tidak hanya pada persediaan bahan baku, tetapi juga 

menyesuaikan persediaan barang dalam proses dan produk jadi yang 

mengandung bahan baku. Jika standar diperbaiki maka efektivitas standar 

sebagai alat ukur implementasi akan berkurang. Namun, meskipun tidak ada 

peningkatan dalam standar, bahkan jika produksi telah mengalami perubahan 

besar, pengukuran yang diterapkan akan menjadi tidak akurat dan tidak praktis. 

 

2.1.4.5 Penetapan Standard Costing 

Menurut Carter (2009: 160), standar fisik diperlukan untuk menghitung 

biaya standar. Kedua standar fisik tersebut adalah standar dasar dan standar saat 

ini. 

1. Standar dasar (basic standard) adalah patokan yang digunakan 

dibandingkan perkiraan kinerja dan kinerja praktis. 

2. Standar saat ini (current standard) mencakup tiga jenis sebagai 

berikut : 

a. Estimasi standar aktual (expected actual standard) 

mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diharapkan. 

Standar ini merupakan perkiraan yang paling mendekati hasil 

aktual. 

b. Standar normal (normal standard) mencerminkan aktivitas 

normal dan tingkat efisiensi. Standar-standar ini menunjukkan 

hasil yang menantang tetapi dapat dicapai. 
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c. Standar teoritis (theoretical standard) mencerminkan tingkat 

aktivitas dan efisiensi maksimum atau ideal. Standar ini lebih 

berorientasi pada tujuan daripada kinerja yang dapat dicapai 

saat ini. 

Standar bahan baku dan tenaga kerja biasanya didasarkan pada kondisi 

normal saat ini dan memperhitungkan perubahan harga dan tarif yang 

diharapkan serta mencerminkan efisiensi yang diperlukan. Standar yang 

ditinggikan biasanya didasarkan pada kondisi kerja normal, volume normal, dan 

efisiensi yang dibutuhkan. 

 

2.1.4.6 Prosedur Penatapan Standard Costing  

Charter (2009: 163) menyebutkan bahwa untuk menentukan standar 

yang diperbolehkan untuk setiap komponen biaya, jumlah standar yang diijinkan 

per unit produk dikalikan dengan jumlah unit ekuivalen produk yang diproduksi 

selama periode tersebut. Perhitungan harus mencerminkan tingkat penyelesaian 

pekerjaan dalam proses. Karena fokus standar adalah pengendalian biaya, maka 

standar produksi hanya dihitung untuk produksi saat ini. 

 

2.1.5 Menentukan Varians Standard Costing 

Menurut Carter Usry (2005: 161)menjelaskan untuk setiap bahan baku, 

setiap operasi manual dan setiap departemen, setiap pusat biaya atau overhead 

pabrik yang dibebankan oleh setiap kegiatan, biaya sebenarnya dibandingkan 

dengan biaya standar. Jika biaya sebenarnya melebihi standar, perbedaannya 

tidak menguntungkan, karena kelebihannya akan berdampak buruk pada 

keuntungan. Jika biaya standar melebihi biaya sebenarnya maka selisihnya 

menguntungkan karena akan berdampak menguntungkan pada laba. 

 

2.1.5.1 Standar Dan Varians Bahan Baku 
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Carter Ursy (2005:161) menyebutkan bahwa ada dua standar yang 

dikembangkan untuk bahan baku sebagai berikut : 

1. Standar harga bahan baku 

Harga standar diperbolehkan untuk : 

a. Memantau kinerja departemen pembelian dan mendeteksi 

dampaknya pada biaya bahan baku; 

b. Mengukur dampak naik atau turunnya harga bahan mentah 

terhadap keuntungan. Mulyadi (2012) menjelaskan bahwa harga 

yang dipakai terhadap harga standar dapat berupa : 

A) Harga yang diharapkan akan diterapkan untuk tahun depan. 

B) Harga efektif saat menyiapkan biaya standar. 

C) Dalam jangka panjang, ini diharapkan bisa menjadi harga 

normal. 

Biasanya standar harga bahan baku ditentukan akhir tahun dan 

digunakan tahun depan, namun jika harga turun atau naik tidak normal, 

harga standar ini bisa berubah. 

2. Standar kuantitas bahan baku 

Kuantitas atau standar penggunaan biasanya didasarkan pada 

spesifikasi yang ditetapkan oleh para insinyur dan desainer. Dalam 

usaha kecil dan menengah, pengawas atau kepala departemen 

menentukan jenis, kuantitas dan kualitas bahan baku yang dibutuhkan 

dan operasi yang akan dilakukan. Setelah menganalisis ukuran, bentuk 

dan kualitas produk yang paling ekonomis dan menggunakan bahan 

baku kualitas yang berbeda, standar kuantitatif harus ditetapkan. 

Selisih kuantitas bahan baku diperoleh dengan membandingkan jumlah 

bahan baku yang sebenarnya digunakan dengan jumlah standar yang 

diperbolehkan. Kuantitas standar yang diperbolehkan adalah jumlah 

bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk 



 

20 
 

dikalikan dengan jumlah unit yang sebenarnya diproduksi selama 

periode tersebut. 

 

2.1.5.2 Standar Dan Varians Tenaga Kerja Langsung 

Carter Usry (2005:164) menyebutkan bahwa ada dua standar yang 

dikembangkan untuk tenaga kerja langsung sebagai berikut : 

1. Standar tarif, upah atau biaya 

Untuk memastikan bahwa tarif yang dibayarkan untuk setiap operasi 

adil, peringkat pekerjaan digunakan. Ketika tarif diubah atau diberi 

otorisasi sementara untuk mengubah tarif, itu harus segera 

dilaporkan ke departemen penggajian untuk menghindari 

penundaan, pembayaran yang tidak tepat dan laporan yang salah. 

Perbedaan antara tingkat upah standar dan tingkat upah riil 

menyebabkan tingkat upah tenaga kerja meningkat (varians upah 

atau varians biaya). Tingkat upah standar dapat ditentukan 

berdasarkan kondisi berikut : 

A) Perjanjian dengan organisasi karyawan 

B) Data upah masa lalu yang digunakan sebagai standar tingkat 

upah adalah nilai yang dihitung dari upah rata-rata karyawan 

masa lalu dan rata-rata tertimbang atau upah menengah. 

C) Perhitungan tingkat upah dalam pekerjaan normal 

2. Standar efisiensi, waktu atau penggunaan 

Selisih efisiensi tenaga kerja diperoleh pada akhir periode pelaporan 

dengan membandingkan jumlah jam yang benar-benar digunakan 

dengan jam standar yang diijinkan, keduanya diukur dengan tarif 

tenaga kerja standar. 
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2.1.5.3 Standar Dan Varians Overhead Pabrik 

Carter Usry (2005:166) menyebutkan bahwa ada tata cara dalam 

menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya, dan 

membebankan biaya untuk pesanan dan produk sebagai berikut : 

1) Dengan memperkirakan biaya tidak langsung yang diharapkan dari 

setiap departemen, pusat biaya atau aktivitas berdasarkan tingkat 

aktivitas tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (biasanya 

kapasitas produksi normal atau perkiraan kapasitas produksi aktual), 

anggaran overhead pabrik dirumuskan. Kemudian, anggaran 

departemen layanan dialokasikan ke departemen pengguna 

berdasarkan jumlah layanan yang direncanakan. 

2) Jika departemen produksi memiliki beberapa pusat biaya, atau jika 

penetapan biaya berbasis aktivitas digunakan, biaya yang 

dialokasikan ke departemen layanan dialokasikan ke pusat biaya di 

departemen atau aktivitas. Setelah mengalokasikan biaya tidak 

langsung dari semua anggaran, biaya tidak langsung yang 

dianggarkan langsung dan tidak langsung dari masing-masing 

departemen, kegiatan produksi dan pusat biaya lainnya akan 

diakumulasikan. 

3) Kemudian bagi totalnya dengan tarif dasar alokasi yang telah 

ditentukan, dan hasilnya adalah tarif overhead pabrik standar untuk 

setiap departemen produksi atau pusat biaya. 

 

2.1.6 Metode Dua Varians 

Carter Usry (2005:169) menyebutkan bahwa metode yang paling banyak 

digunakan dalam praktik yaitu metode dua varians Mungkin karena cara ini 

paling mudah dihitung. Dua varians yang dibahas adalah varians terkendali dan 

varians volume. 
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1. Varians terkendali merupakan selisih antara biaya tidak langsung 

aktual pabrik dan anggaran yang diizinkan dari jumlah standar 

produksi aktual yang diizinkan. 

2. Varians volume merupakan selisih antara anggaran diizinkan sesuai 

dengan jumlah standar dasar alokasi izinkan produksi aktual dan 

overhead pabrik standar dapat membebankan biaya berkelanjutan. 

 

2.1.7 Metode Tiga Varians 

Carter Usry (2005:169) menyebutkan bahwa metode tiga varian 

menyembunyikan input yang terlalu sering atau jarang digunakan yang menjadi 

dasar alokasi overhead. Metode tiga varian mencoba untuk memecahkan 

masalah ini. Metode tiga varian perlu menghitung varians pengeluaran, varians 

efisiensi variabel dan varian volume. 

1. Varians pengeluaran merupakan selisih antara overhead pabrik 

aktual dan anggaran yang diizinkan berdasarkan nilai tukar dasar 

alokasi aktual. 

2. Varians efisiensi variabel dikalikan tarif overhead dengan perbedaan 

antara basis alokasi aktual dan jumlah standar basis alokasi produksi 

aktual yang diizinkan. 

3. Varians volume, varians ini sama dengan varian volume dalam 

metode dua varian. 

 

2.1.8 Penyebab Timbulnya Varians 

Charter (2009:181) menjelaskan varians adalah sinyal. Selisih besar 

(keuntungan dan kerugian) harus diselidiki dan dianalisis. Perbedaan mungkin 

disebabkan oleh kejadian acak yang tidak diharapkan terjadi berulang kali, atau 

oleh masalah sistem yang dapat diperbaiki. Mungkin juga kesalahan standar 
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yang digunakan atau ketinggalan zaman. Misalnya, jika proses pembuatan 

berubah, standar fisik juga akan berubah. 

Selain itu, perubahan harga yang tidak terduga juga dapat menyebabkan 

standar menjadi usang. Dalam beberapa kasus, perbedaan antara departemen 

yang berbeda saling terkait. Sangat penting untuk menentukan hubungan ini 

ketika varians yang menguntungkan di satu area diimbangi oleh varians yang 

tidak menguntungkan di area terkait lainnya. 

 

2.2 Rangkaian Konseptual  

Diagram 1 Kerangka Konseptual 

  


