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Analisa Ekonomi untuk
Pengambilan Keputusan
Proses Produksi : digambarkan sebagai proses perubahan
( transformasi) dari bahan baku menjadi produk jadi.
INPUT

Transformasi

OUTPUT

Teknologi
Teknologi :
- membuat sesuatu dari yang imposibble menjadi posibble
- Proses transformasinya menjadi lebih baik
- Less input, more output
- Open new posibilities, diimplementasikan dalam sebuah aplikasi
apakah menjadi public service atau private sector
- Terhadap implementasi perlu diuji apakah teknologi itu fisible

 Pada aplikasi bidang komersial perlu ada
uji pasar ( peluang). Uji ini dilakukan
untuk melihat :
– Memuaskan komsumen
– Memberikan keuntungan untuk produsen dan

konsumen
– Berapa biaya/unit
– Kemampuan konsumen membayar
(willlingness & ability to pay)
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 Pada aplikasi dibidang public service :
– Harus dilihat apakah biaya yang dipakai

terlalu besar ?
– Bagaimana Alokasi anggaran pemerintah ?

Public Infrastructure

Goverment

Masyarakat

Untuk pembangunan public service :
-banyak digunakan
-Outcome yang dihasilkan
-Social cost yang timbul
-Benefit yang dirasakan masyarakat

KLASIFIKASI DAN STRUKTUR
BIAYA PRODUKSI
 Biaya awal dan Operasional : biaya-biaya yang
harus dikeluarkan sebelum kegiatan produksi
diselenggarakan. Biaya awal ini biasanya untuk :
– Pembelian mesin
– Instalasi
– Gedung dsb

 Bersifat long term
 Untuk memperolah modal melalui biaya
penyusutan (depreciation cost)
 Biaya rutin yang dikeluarkan disebut biaya
operasi (operating cost)
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 Biaya langsung (direct cost) biaya yang bisa
diidentifikasikan secara langsung dengan suatu
proses produksi tertentu atau produk yang
dihasilkan.
 Biaya tidak langsung (indirect cost) biaya yang
tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan
proses ataupun output produk tertentu. Mis: biaya
AC, telepon, indirect material dan labour
 Biaya Tetap (fixed cost) : biaya yang relati
konstan selama aktivitas produksi, co : biaya
penyusutan, pajak, asuransi, bunga pinjaman,
sewa gedung/alat, indirect cost/ overhead cost
lainnya
 Biaya Tidak Tetap (Variable Cost): besarnya
bervariasi terhadap jumlah/volume produksi

 Total Biaya Produksi merupakan jumlah
total biaya tetap ditambah dengan total
biaya variabelnya.
 Formulasi : TC = TFC + TVC
 Bilamana biaya produksi atau manufaktur
per unit produk ingin diketahui maka hal
ini bisa diperoleh dengan formulasi
Biaya produksi per unit =
(Rp/unit)

Total biaya produksi
jumlah/Volume Produksi yang dihasilkan

4

Penyusutan Nilai Ekonomi
 Penyusutan diklasifikasikan dalam bentuk :
– Penyusutan Fisik
– Penyusutan fungsi kerja
– Penyusutan nilai ekonomis

 Metode yang dipakai untuk menetapkan
penyusutan nilai ekonomi :
– Metode Penyusutan Garis lurus ( straight-line

depreciatian)
– Metpde Penyusutan jumlah-digit tahun ( sum-of- the
year digits depreciation method)
– Metode penyusutan keseimbangan menurun (declining
balance depreciation method)
– Metode Penyusutan dana berkurang ( singking fund
depreciation)

 Data yang diperlukan untuk menghitung
depresiasi adalah :
– Biaya awal ( harga+instalasi) dari asset (P)
– Estimasi nilai jual aset pada tahun ke N atau

salvage value (S)
– Umur produktif yang menunjukkan lamanya
asset tersebut ingin dioperasikan secara
ekonomis (N)
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Straight Line Depreciation Method
 Menyusutkan nilai asset pada laju yang
konstan selama periode penyusutan
berlangsung.
AD 

1
(P  S )
N

 Dimana :
– P = Biaya awal (Rp)
– S =Salvage Value
– N = periode tahun depresiasi

Contoh :
Nilai suatu asset adalah sebesar Rp 40.000.000,- dan
estimasi salvage valuenya Rp 10.000.000,- periode
penyusutan ditetapkan 5 tahun
1
(P  S )
N
AD  1 / 5(40.000.000  10.000.000)
 6.000.000
AD 

Aliran uang asset yang disusutkan dengan metode ini :
Tahun

Biaya depresiasi/th
(Rp)

Nilai buku pada
akhir tahun (Rp)

0

-

40.000.000

1

6.000.000

34.000.000

2

6.000.000

28.000.000

3

6.000.000

22.000.000

4

6.000.000

16.000.000

5

6.000.000

10.000.000
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Metode Sum Of Year Digit
 Biaya Penyusutan dihitung berdasarkan rasio digit tahun
yang bersangkutan dengan jumlah digit tahun-tahun
dimana periode depresiasi berlaku. :
N
(P  S )
1  2  ...  N
N 1
AD2 
(P  S )
1  2  ...  N
1
AD3 
(P  S )
1  2  ...  N
untuk N = 3 tahun
AD1 

Dengan soal yang sama besarnya biaya depresiasi dihitung

5
(40  10)  10
1  2  ...  5
4

(40  10)  8
1  2  ...  5
3

(40  10)  6
1  2  ...  5
2

(40  10)  4
1  2  ...  5
3
1

(40  10)  2
1  2  ...  5

AD1 
AD2
AD3
AD4

AD5

Tahun

Biaya depresiasi/th
(Rp)

Nilai buku pada akhir
tahun (Rp)

0

-

40.000.000

1

10.000.000

30.000.000

2

8.000.000

22.000.000

3

6.000.000

16.000.000

4

4.000.000

12.000.000

5

2.000.000

10.000.000
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Declaining Balance Depreciation Method
 Metode ini menghasilkan biaya depresiasi
dalam jumlah besarpada tahun-tahun awal
dan selanjutnya menurun cepat pada
periode berikutnya

ADn  (% R)( BVn 1 )
 Dimana:
– %R = prosentasie penyusutan yang

dikehendaki /th
– BVn-1= nilai buku pada tahun ke n-1

Dari soal sebelumnya, ditetapkan R = 25%, maka penyusutan
dihitung sbb , sehingga aliran uang asset yang disusutkan
dengan metode ini adalah :
Tahun

Biaya depresiasi/th
(Rp)

Nilai buku pada
akhir tahun (Rp)

0

-

40.000.000

1

0,25 x 40.000.000 = 10.000.000

30.000.000

2

0,25 x 30.000.000 = 7.500.000

22.500.000

3

0,25 x 22.500.000 = 5.625.000

16.875.000

4

0,25 x 16.875.000 = 4.218.750

12.656.250

5

12.656.250- 10.000.000 = 2.656.250

10.000.000
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Sinking -Fund Depreciation Method
 Nilai suatu asset akan berkurang dengan laju penyusutan
yang bertambah besar. Berdasarkan metode ini, maka
biaya penyusutan setiap tahun adalah jumlah total dari
besarnya nilai asset yang ditanamkan dalam “Sinking
Fund” pada akhir tahun dari jumlah bunga yang diperoleh
selama tahun asset. Misal ditetapkan bunga (interest) =
20% per tahun, maka jumlah uang yang ditanamkan
dalam “Sinking Fund” pada setiap akhir tahun dapat
dihitung sbb :
SF = (P-S) (A/F,20%, 5 tahun)
= ( 40.000.000 – 10.000.000) (0,13438)
= 4.031.400
Nilai (A/F,20%, 5 tahun) disebut “Sinking Fund Factor”
yang besarnya 0,13438 yang dapat dilihat pada tabel
coumpound interest.

 Dengan demikian penyusutan dihitung sbb:
AD1 = 4.031.400
AD2 = 4.031.400 + 20% x 4.031.400
= 4.837.600
AD3 = 4.031.400 + 20% (4.031.400+4.837.600)
= 5.805.200
AD4 = 4.031.400 + 20% (4.031.400+4.837.600 + 5.805.200)
= 6.966.300
AD5 = 4.031.400 + 20% (4.031.400+4.837.600 + 5.805.200 +
6.966.300)
= 8.359.500
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Dengan soal yang sama maka Aliran uang suatu Asset
Yang disusutkan dengan Sinking Fund Method adalah :
Tahun

Nilai buku pada akhir
tahun (Rp)

0
1

Biaya depresiasi/th
(Rp)
4.031.400

2

4.837.600

31.131.000

3

5.805.200

25.325.800

4

6.966.300

18.359.300

5

8.359.500

10.000.000

40.000.000
35.968.600

Analisis Break Event Point
Titik Impas terjadi saat :
TR  TC atau PX  F  V X
Untuk menemukan nilai x :
BEPx 

F
P- V

BEPs  BEPx x P 

F
F
F
P

P- V
( P  V ) P 1  (V / P)

Laba  TR  TC
 PX  ( F  V X )  PX  F  V X
 (P  V ) x  F
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Titik impas dalam unit 

Biaya tetap total
harga jual - biaya variabel

Titik impas dalam dolar 

Biaya tetap total
Biaya variabel
1harga jual

Keterangan :
BEPx = titik impas dalam unit
BEPs = titik impas dalam dolar
P
= Harga per unit ( setelah semua diskon)
x
= jumlah produk yang diproduksi
TR
= pendapatan total = Px
F
= Biaya tetap
V
= Biaya variabel per unit
TC
= Biaya total = F + Vx

Kasus Produk Tunggal
Jimmy Stephen Inc, memiliki biaya tetap S 10.000 pada
Periode ini. Biaya tenaga kerja langsung $ 1,50 per unit dan
Biaya bahan baku $ 0,75 per unit. Harga jual $ 4,00 per unit
Titik Impas dalam dolar dapat dihitung sbb :
BEPs 

F
$10 .000
$10 .000


 $ 22 .857 ,14
1  (V / P ) 1  1,5  0,75  / 4,00  0,4375

Titik Impas dalam dolar dapat dihitung sbb
BEPx 

F
$10 .000

 5.714
P- V 4,00  (1,50  0,75 )
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Kasus Mutiproduk
 Formula untuk kasus Multiproduk adalah :
BEPx 

F



Vi 
 x (Wi )
i 


 1 - P


dimana :
V  biaya variabel
P  harga per unit
F  biaya tetap
W  persentasesetiap produk dari total penjualan dalam dolar
i  masing - masing produk

Contoh Kasus
Informasi untuk Le Bistro, sebuah rumah makan prancis adalah
sbb. Biaya tetap adalah $3.500 per bulan
produk
Roti isi daging

harga

Biaya

Ramalan penjualan
tahunan (unit)

$ 2,95

$ 1,25

7.000

Minuman dingin

0,80

0,30

7.000

Kentang panggang

1,55

0,40

5.000

Teh

0,75

0,25

5.000

salad

2,85

1,00

3.000
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Pemecahan Masalah
1

2

3

4

5

6

7

8

Produk (i)

Harga jual (P)

Biaya
var (V)

(V/P)

1-(V/P)

Ramalan
penj Th $

%
penjualan

BOBOT
(5x7)

$ 2,95

$ 1,25

0,42

0,58

$20.650

0,446

0,259

Minuman
dingin

0,80

0,30

0,38

0,62

5.600

0,121

0,075

Kentang
panggang

1,55

0,40

0,30

0,70

7.750

0,167

0,117

Teh

0,75

0,25

0,33

0,67

3.750

0,081

0,054

salad

2,85

1,00

0,35

0,65

8.550

0,185

0,120

46.300

1,000

0,625

Roti isi
daging

 Sebagai contoh pendapatan roti isi adalah $ 20.650
(2,95 x 7.000) yang merupakan 44,6 % dari total
pendapatan $ 46.300. Oleh karena itu, kontribusi roti
isi diberi bobot . 0,446. pembobotan roti isi adalah
0,446 x 0,58 = 0,259. Dengan pendekatan yang sama
untuk semua produk maka titik impas dalam dolar
adalah :
F
$3.500x12 $42.000


 $67.200
0,625
0,625
 Vi 

 1 - P  x (Wi )
i 


maka penjualan harian /titik impas harian adalah(52 minggu, masing2 6 hari) :
$67.200
 $215,38
312hari
sehingga penjualan roti isi daging
0,446x$215,38
 32,6  33 roti isi daging per hari
$2,95
BEPx 
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Analisa Ekonomi Teknik
 Dalam evaluasi dan penentuan alternatif proyek
sering diperlukan adanya analisa ekonomi.
 Problem evaluasi dan pemilihan alternatif dari
proyek-proyek teknik yang sering kita jumpai
adalah :
– Alternatif pemilihan lokasi pabrik
– Alternatif pemilihan investasi, pembelian mesin dll.

 Perlu adanya metode untuk melihat perubahan
nilai uang terhadap waktu ataupun faktor bunga,
sehingga dapat dilihat hubungan nilai uang pada
saat lalu, sekarang maupun yang akan datang.

 Simbol atau notasi yang biasa digunakan dalam
analisa ekonomi teknik adalah :
i = laju/ tingkat bunga per periode bunga yang berlaku
n = periode bunga yang ditetapkan dalam jangka waktu
tertentu
P = besarnya uang pokok uyang nilainya
dihitung/diekivalensikan di masa mendatang
(Present Worth)
F = Besarnya uang pokok yang nilainya
dihitung/diekivalensikan di masa mendatang (Future
Worth) yaitu pada akhir periode bunga n. Besarnya
nilai F adalah uang pokok (P) ditambah dengan
bunga yang berakumulasi sepanjang periode
pinjaman tersebut.
A = Jumlah pembayaran tunggal n dari pembayaran
yang sama berturut-turut (uniform series) yang
dilakukan pada setiap alhir periode bunga tahunan
( Annual Payment atau annuity)
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Pembayaran Tunggal (Singel Payment)
Analisis ini dipakai untuk melihat hubungan
antara nilai P dan F atau sebaliknya yang
dinyatakan dengan variabel n dan i %
1.Untuk mencari nilai F
F = P (F/P,i%,n) atau F = P(1+i)n
F=?
1

P

2

n-1

n

Nilai (F/P,i%,n) dapat dilihat pada tabel Coumpound interest

Contoh :
 Ali mendepositokan uangnya sebesar Rp 10 juta
dengan bunga 18% per tahun dalam jangka waktu
lima tahun, maka setelah periode 5 tahun
berakhir jumlah uang tersebut menjadi :
F=?
1

2

5

P= 10 jt

 F = P (F/P, 18%,5)
= 10.000.000 (2.2878)
= 22.878.000
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2. Untuk mencari nilai P, dimana nilai F, i% dan n
diketahui. Formulasi dapat ditulis : P = F
(P/F,iI%,n) atau P  F  (1 1i)  (P/F,iI%,n) disebut
faktor nilai sekarang (Present Worth Factor)
n

F = 10jt
1
2
n
P= ?
Berapakah uang yang harus didepositokan dengan
i=18% pada 1 januari 2006 jika pada januari 2010
diperoleh uang sebanyak 10 juta?
P = F (P/F,iI%,n)
P = 10.000.000 (0,5158)
P = 5.158.000

Pembayaran dalam Jumlah yang sama secara seri pada
setiap akhir tahun pembayaran
(uniform annual series end o year payments or receipts)

 Faktor dana tersimpan/terbayarkan dalam
jumlah yang sama secara seri (Uniform
series the sinking fund)
Uniform series dipakai untuk mencari harga A
bilamana nilai F,n dan i% diketahui


1
A= F(A/F,i%,n) atau A  F  (1  i) 1
n

F

0

A =?

n
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Contoh Soal :
 Berapa uang harus didepositokan dalam
jumlah yang sama setiap tahunnya dari
awal 2007 agar tahun 2020 diperoleh dana
sebesar Rp 25 jt dengan bunga 18%.
F = 25 jt

0
A =?

13

 A= F(A/F,i%,n)
= 25.000.000 (0,02369)
= 592.250

Faktor Dana/modal yang terserap kembali dalam
jumlah sama berturut-turut
(Uniform Series Capital Recovery factor)

 Dipakai untuk mengetahui berapa uang
yang bisa ditarik kembali dalam jumlah
yang sama secara berturut turut (A) dengan
interest i% selama periode n terhadap dama
sejumlah P yang telah diinvestasikan.
 A= P (A/P,i%,n) atau A  P  (1  i1)  1  1
n

0
A= ?

n

P
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Contoh Soal :
 Uang sebesar 20 jt didepositokan pada awal
tahun 2005 dan selanjutnya pada setiap akhir
tahun akan diambil secara berturut turut sampai
habis pada awal tahun 2011. Berapa nilai
pengambilan jika bunga 18%.
0
6

A =?
P = 20

 A= P(A/P,i%,n)
= 20.000.000 (0,28591)
= 5.718.200

Faktor Dana terkumpul dari pembayaran yang
sama secara berturut turut ( Uniform Series
Compound Factor)

 Dipakai untuk mengetahui dana yang
terkumpul (F) pada akhot periode n untuk
setiap pembayaran dalam jumlah yang
sama berturut turut dengan i% tertent’.
 F = A (F/A,i%,n) atau F  A  (1  ii)  1
n

F=?

0

A

n
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Contoh Soal :
 Berapa uang yang akan terkumpul pada
akhir tahun 2016 jika secara berturut turut
mulai awal 2006 ditabung uang sejumlah
Rp 1 jt dengan bunga 18%
F=?

0
A= 1 jt
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 F= A(F/A,18%,10)
= 1.000.000 (23,521)
= 23.521.000

Nilai Uang yang sekarang dari pembayaran uang
yang sama secara berturut turut
( Uniform series Present Worth Factor)

 Dipakai untuk mengetahui nilai uang yang
sekarang dari pembayaran yang secara
berturut turut selama n periode dengan
bunga i%.
 i)  1

 P = A (P/A,i%,n) atau P  A  (1i(1
 i)

n

n

0

A

n

P=?
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Mencari nilai interest rate (i%) yang
besarnya tidak diketahui
 Apabila harga P,F dan n diketahui, maka nilai i%
secara metematis dicari dengan :
i (%) 

n

F
1
P

 Untuk formula yang berhubungan dengan nilai A
(uniform series annual), maka problem untuk
mencari harga I% akan sulit diselesaikan dengan
formula diatas.
 Dengan memanfaatkan tabel coumpond interest,
maka harga I% yang tidak diketahui tersebut
dapat dihitung dengan menggunakan metode
interpolasi

BAGIAN 2

AKUNTASI BIAYA
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Definisi –definisi Akuntansi
 Akuntansi : suatu proses pengindentifikasian, pengukuran dan
pengkomunikasian inormasi ekonomi yang memungkinkan
pembuatan kebijakan dan keputusan pemaikannya.
 Akuntansi Manajerial : bidang akuntansi yang berfokus pada
penyediaan, termasuk pengembangan dan penafsiran informasi
akuntansi bagi manajer untuk digunakan sebagai bahan
perencanaan, pengendalian operasi dan dalam pengambilan
keputusan.
 Akuntansi Keuangan : bidang akuntansi yang menyediakan
informasi mengenai kebutuhan pihak eksternal seperti
pemegang saham, kreditor, otoritas pemerintah, masyarakat dll
 Akutansi Biaya : konsep dan prosedur akuntansi untuk
mengukur biaya-biaya pelaksanaan berbagai aktivitas bisnis
dan produksi berbagai produk.

Perbedaan Akuntansi Manajerial dan
Akuntansi Keuangan
Aspek Perbedaan

Akuntansi Keuangan

Akuntansi Manajerial

Pemakai Laporan

Pihak luar

Pihak dalam

Orientasi Keputusan

Iktisar konsekuensi
keuangan masa lalu

Keputusan untuk masa
datang

Fleksibilitas Data

Obyektifitas dan
verifibilitas data jadi
penekanan

Ditekankan pada relevansi
dan fleksibilitas data

Akurasi Perhitungan

Ketepatan perhitungan
data

Ketepatan waktu informasi

Segementasi Informasi

Iktisar data untuk
keseluruhan

Laporan segmen tentang
dept, produk, pelanggan
dan pegawai

Standar

Harus mengikuti prinsip
akutansi yang berlaku
umum

Tidak harus mengikuti
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Aspek Perbedaan

Akuntansi Keuangan

Akuntansi Manajerial

Rentang Waktu

Kurang Fleksibel : 1-2
tahun

Fleksibel bervariasi antara
jam hingga 15 – 25 tahun

Efek Perilaku

Memusatkan perhatian
pada pengukuran dan
pengkomunikasian
fenomena ekonomi

Memusatkan perhtian pada
pengukuran dan pelaporan
untuk mempengaruhi
perilaku manajer seharihari

Disiplin Ilmu

Bidang Ilmu lebih
fokus, sedikit
menggunakan disiplin
ilmu yang lain

Bidang Ilmu kurang fokus
lebih banyak
menggunakan ilmu
pengetahuan tentang
keputusan ekonomi dan
perilaku

Sifat wajib

Wajib untuk pelaporan
eksternal

Tidak Wajib

Aktivitas Pokok Akuntansi Manajerial
Menyusun rencana jangka panjang
dan jangka pendek
(perencanaan)

Membandingkan kinerja yang
direncanakan dan aktual
(Pengendalian)

PEMBUAT
KEPUTUSAN

Penerapan rencana
(Pengarahan dan Motivasi)

Mengukur kinerja
(Pengendalian)
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Hubungan Akuntansi Manajerial dan
Lingkungan
Perencanaan
Strategik
Distribusi dan
Logistik

Investasi

Penelitian
dan Pengembangan

AKUTANSI
MANAJERIAL

Pemasaran

Sistem Informasi

Manufacturing
Pengendalian
/Evaluasi

Perkembangan Peran Akutansi Manajerial
 Revolusi Industri abad 19
 Pemakaian konsep-konsep baru dalam kualitas:
–
–
–
–
–

JIT (Just In Time)
TQM ( Total Quality Management)
TOC (Theory of Constraint)
FMS (Flekxible Manufacturing System)
Proses Reengineering (Rekayasa Ulang)
Buatlah tulisan singkat untuk konsep-konsep diatas,
masing-masing 1 topik !
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Struktur Organisasi
Bentuk Struktur Organisasi merupakan faktor yang mendasar dalam
desain dan implementasi sebuah sistem informasi akutansi manajerial
Bentuk Organisasi :
 Sentralisasi : sedikit memberikan pendelegasian wewenang.
 Desentralisasi : sistem pendelegasian wewenang pengambilan
keputusan dengan memberikan kesempatan kepada para manajer di
berbagai jenjang operasi unutk membuat keputusan2 sesuai tanggung
jawab mereka. Hal ini memerlukan sistem informasi akuntansi
pertanggung jawaban yang berbeda dengan sistem sentralisasi.
 Controller : anggota tim manajemen puncak yang menyediakan datadata yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung aktivitas
perencanaan dan pengendalian dan menyiapkan laporan untuk
kepentingan eksternal.
 Hubungan Lini dan staf: lini adalah suatu posisi dalam sebuah
organisasi yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian
tujuan dasar organisasi. Staf adalah suatu posisi yang tidak
berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan

Hal-hal lain yangberhubungan dengan
perkembangan Akuntansi Manjerial adalah :
 Persaingan Internasional/ Global Competition
 Etika Profesional:
– Aturan bertindak Akuntan Manajemen
– Aturan Prilaku Perusahaan
– Kode Etik tingkat Internasional

 Sertifikasi Akuntan Manajemen (CMA)
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Istilah-istilah Biaya,
Konsep dan Klasifikasi

Klasifikasi Biaya
 Biaya produksi
– Bahan Langsung : bahan yang menjadi bagian tak
terpisahkan dari produk jadi dan dapat ditelusuri
secara fisik dan mudah ke produk tersebut;
– Tenaga kerja langsung : biaya tenaga kerja

langsung digunakan untuk biaya tenaga kerja
yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk
jadi;
– Biaya overhead pabrik : bahan tidak langsung,

tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan produksi, listrik dan
penerangan, penyusutan, asuransi dan fasilitasfasilitas produksi.
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Biaya Non Produksi
 Biaya penjualan dan marketing : termasuk semua
biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan
konsumen dan memperoleh produk dan jasa untuk
disampaikan ke konsumen
 Biaya administrasi : biaya eksekutif, organisasional
dan klerikal yang berhubungan dengan manajemen
umum, sekretariat, public relation, dan biaya-biaya
sejenis yang terkait dengan administrasi umum.

Perbedaan biaya produk dan
periodik
 Biaya produk : semua biaya yang terkait
dengan pemerolehan atau pembuatan suatu
produk;
 Biaya periodik : semua biaya yang tidak
termasuk dalam biaya produk. Biaya ini
adalah beban dalam laporan laba rugi.
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Klarifikasi Biaya dalam Laporan
Keuangan
 Neraca atau pernyataan posisi keuangan
perusahaan manufaktur sama dengan
perusahaan dagang.
 Laporan laba rugi ; perusahaan dagang
dan perusahaan manufaktur
 Penentuan Herga Pokok Penjualan persh
dagang :
HPP = Pers awal+Pembelian-Persediaan Akhir

Perhitungan Harga Pokok Produksi


Perhitungan Harga Pokok Produksi dapat didekati
dengan cara mengitung biaya bahan langsung + tenaga
kerja langsung + biaya overead pabrik atau didekati
dengan perhitungan harga pokok penjualan dengan
langkah sbb :
1.
2.
3.
4.

Hitunglah bahan mentah yang digunakan dalam produksi;
Masukkan total bahan mentah sebesar`410.000 ke
perhitungan dibawanya untuk menghit total biaya produksi;
Masukkan total biaya produksi sebesar 820.000 ke tahap
ketiga perhitungan dan menghitung harga pokok produksi
Masukkan harga pokok produksi sebesar 850.000 ke tahap
terakhir untuk menentukan harga pokok penjualan.
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Gambar 2.5 hal 47
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Aliran Biaya dan klarifikasinya dalam perusahaan
manufaktur.

Biaya Produksi

Biaya-biaya

neraca

Pembelian bahan
baku
TK langsng

Overhead Pabrik

Persediaan
Bahan mentah
Persediaan Barang
dalam proses

Bahan langsung
Masuk produksi

Barang Jadi (HPP)

Persediaan
Barang Jadi

Biaya
Periodik

Lap laba rugi

Harga Pokok
Penjualan

Penjualan dan
administrasi

Beban penjualan
dan Administrasi

Klasifikasi Biaya
Tujuan :Klasifikasi Biaya
Menyiapkan Lap keuangan eksternal

Klasifikasi Biaya
Biaya produk (inventoriable cost)
–

Bahan langsung
Tk langsung
– Overhead pabrik
–

Biaya periodik (beban)
–

Biaya non produksi ; biaya penjualan
atau marketing dan administrasi

Memprediksi perilaku biayauntuk
merespon perubahan aktivitas

Biaya variabel
Biaya tetap

Menentukan biaya ke obyek biaya seperti
departemen atau produk

Biaya langsung
Biaya tidak langsung

Pembuatan keputusan

Biaya diferensial
Sunk cost
Opportunity cost
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Klasifikasi Biaya untuk Memprediksi
Perilaku Biaya
 Biaya variabel : biaya yang secara
proporsional dengan perubahan aktivitas
yang dapat berbentuk unit yang dijual,
kilometer, jmlh bed yang digunakan, jam
kerja dsb
 Biaya tetap : biaya yang selalu tetap secara
keseluruhan tanpa terpengaruh oleh
tingkat aktivitas.

Klasifikasi Biaya untuk Membebankan
Biaya ke Obyek Biaya

 Biaya langsung : biaya yang dengan
mudah ditelusuri ke obyek biaya yang
bersangkutan.
 Biaya tak langsung : biaya yang tidak
dapat ditelusuri dengan mudah ke obyek
biaya yang bersangkutan.
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Klasifikasi Biaya untuk Pembuatan
Keputusan
 Biaya diferensial/ incremental cost ; berkaitan
dengan kenaikan biaya yang terjadi karena
perubahan dari satu alternatif ke alternatif
lainnya.
 Sunk cost adalah biaya yang telah terjadi dan
tidak dapat diubah ole keputusan apapun yang
dibuat saat ini ataupun masa yang akan datang.
 Opportunity cost adalah manfaat potensial yang
akan hilang jika salah satu alternatif dipilih dari
sejumlah alternatif yang tersedia.
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