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2 BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Menurut Robert A. Leitchdan K. Roscoe Davis dalam Jogiyanto 

HM., (1999: 11) “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan”. 

2.1.2 Elemen Sistem 

Suatu sistem menurut Kristanto (2003), mempunyai elemen-elemen 

sistem yaitu sebagai berikut : 

a. Tujuan sistem  

Tujuan sistem merupakan tujuan dari sistem tersebut dibuat.  

b. Batasan sistem  

Batasan sistem merupakan sesuatu yang membatasi sistem dalam 

mencapai tujuan sistem.  

c. Kontrol sistem  

Kontrol sistem merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan pencapaian 

tujuan dari sistem tersebut. 

d. Input  

Input merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima 

seluruh masukan data, dimana masukan tersebut dapat berupa jenis data, 

frekuensi pemasukan data dan sebagainya.  

e. Proses  

Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau 

memproses seluruh masukan data menjadi suatu informasi yang lebih 

berguna.  

f. Output  

Output merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian 

pengolah dan merupakan tujuan akhir. 

g. Umpan balik  

Umpan balik merupakan elemen dalam sistem yang bertugas 

mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan, dimana elemen ini 

sangat penting demi kemajuan sebuah system 
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2.1.3 Web 

Web merupakan media informasi berbasis jaringan komputer yang 

dapat diakses dimana saja dengan biaya yang relatife murah. Web merupakan 

bentuk implementasi dari bahasa pemrograman web (web programming). 

Sejarah perkembangan bahasa pemrograman web diawali dengan munculnya 

HTML (Hypertext Markup Language). Yang kemudian dikembangkan 

dengan munculnya CSS (Cascading Style Sheet) yang bertujuan untuk 

memperindah tampilan website. 

1. Konsep Dasar Membangun Aplikasi Berbasis Web 

Aplikasi berbasis web adalah satuan aplikasi yang cukup luas. Wujud 

yang paling sederhana, web application dapat berupa serangkaian hypertext 

files yang terhubung dan memberikan informasi berupa teks dengan sedikit 

gambar atau grafik. Seiring dengan perkembangannya, kini web memiliki 

banyak fungsi, fitur, konten, juga terhubung dengan database korporasi dan 

aplikasi bisnis yang rumit 

Keuntungan merancang sistem informasi berbasis web, diantaranya 

yaitu: 

a. Meningkatkan kesadaran akan tersedianya suatu layanan, produksi 

industri atau kelompok. 

b. Menstandarkan desain antar muka. 

c. Menciptakan suatu sistem yang dapat diperluas secara global bukan 

hanya lokal, sehingga mampu menjangkau orang- orang di tempat 

yang berjauhan tanpa mengkhawatirkan zona waktu lokasi mereka. 

2.1.4 DFD(Data Flow Diagram) 

Rossa dan Shalahuddin (2011), menjelaskan bahwa DFD adalah 

representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi 

informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan 

(input) dan keluaran (output). Menurut Kristanto (2008) DFD adalah suatu 

model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana 

asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem. Arus data (Data 

Flow) di DFD diberi simbol suatu anak panah. Arus data mengalir diantara 

proses (process), simpanan data (data store), dan kesatuan luar (external 

entity). 

DFD dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah sistem atau 

perangkat lunak pada beberapa level abtraksi. DFD dapat dibagi menjadi 
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beberapa level yang lebih detail untuk merepresentasikan aliran informasi 

atau fungsi yang lebih detail. 
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Gambar 2. 1 Bentuk Komponen DFD 

2.1.5 Basis Data 

Basis data didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang (Fathansyah, 

1999),yaitu: 

1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, 

untuk memenuhi beberapa kebutuhan. 

3. Kumpulan file/table/arsip yang saling berhubungan yang disimpan 

dalam media penyimpanan elektronis. 

Untuk menggambarkan data dan menghubungkan data diperlukan 

model data, model data didefinisikan sebagai sekumpulan perangkat 

konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantic (makna) 

data dan batasan data (Fathansyah, 1999). Secara umum model data 

diglongkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : 
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1. Model Logik Data berdasarkan object (Object-base Logical Models) 

terdiri dari : 

a. Model Keterhubungan Entitas (Entity Relationship Model) 

b. Model Berorientasi Object (Object Oriented Model) 

c. Model Data Semantik (Semantic Data Model) 

d. Model Data Fungsional (Functional Data Model) 

2. Model Logik Data berdasarkan Record (Record-Based Logical Models) 

terdiri dari: 

a. Model Relasional (Relational Model) 

b. Model Hirarkhis (Hierarchical Model) 

c. Model Jaringan (Network Model) 

keterhubungan Entitas (Entity Relationship Model) untuk 

memodelkan data, dimana model keterhubungan entitas merupakan model 

data yang paling popular digunakan dalam perancangan basisdata. 

2.1.6 Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML adalah bahasa yang digunakan untuk menandai struktur 

dokumen yang didalamnya mengandung suatu hypertext dengan bagian-

bagian antara lain judul, paragraf, daftar, gambar, dan lain-lain (Tanenbaum, 

1997). 

Instruksi-instruksi HTML disebut elemen-elemen dan diwujudkan 

dalam tag yang ditulis dalam tanda kurung (< >). Sebagian besar elemen 

dalam HTML digunakan untuk memberi perintah-perintah tertentu yang 

diawali dengan nama elemen pembuka (start tag) dan diakhiri dengan elemen 

penutup (ending tag), misalnya <HEAD> sebagai elemen pembuka dan 

</HEAD> sebagai elemen penutup. Tag-tag lain pada HTML dapat dilihat 

pada tabel 2.4 (Tanenbaum, 1997). 

2.1.7 PHP 

PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang berbentuk scripting, 

sistem kerja dari program ini adalah sebagai interpreter bukan sebagai 

compiler (Nugroho, 2004). 

PHP bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang 

sudah ada. Developer bisa menulis sebuah program PHP yang mengeksekusi 

suatu program CGI di server web lain. Fleksibilitas ini amat bermanfaat bagi 

pemilik situs-situs web yang  besar dan sibuk, karena pemilik masih bisa 

menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah terlanjur dibuat di masa lalu 
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dengan CGI, ISAP atau dengan script seperti Perl atau Pyton selama proses 

migrasi ke aplikasi baru yang dibuat dengan PHP. 

2.1.8 MySQL 

XAMPP adalah perangkat lunak gratis, yang mendukung banyak 

sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Xampp).Fungsi XAMPP adalah sebagai server 

yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP 

Server, MySSQL database, dan penterjemah bahasayang ditulis dengan 

bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan 

dari X (empat system operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan 

Perl.Program ini tersedia dalam GNU General Public Lisensi dan bebas, 

merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan 

halaman web yang dinamis. 

2.1.9 Kerangka Kerja (Framework) Pengembangan Aplikasi Web 

PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang didesain spesifik 

untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Banyak kelebihan dari bahasa 

pemrograman PHP, antaralain pada aspek performa, skalabilitas, portabilitas, 

open source, dan terutama untuk terkoneksi dan melakukan manipulasi 

terhadap sebuah basis data (Supaartagorn, 2011). Manajemen basis data 

dilakukan dengan Structure Query Language (SQL). Beberapa studi 

menyatakan bahwa bahasa query database tradisional tidak mudah digunakan 

untuk pengguna teknologi basis data yang tidak berpengalaman, sebagai 

konsekuensi karena interaksinya berbasis bahasa tekstual, seperti SQL 

(Avensano, Canfora, De Lucia, & Stefanucci, 2002). 

Kerangka kerja perangkat lunak (software framework) adalah desain 

dasar yang dapat digunakan dan dikembangkan kembali untuk sebuah sistem 

atau subsistem aplikasi. Sebuah software framework menyediakan kumpulan 

kode dasar yang dapat membantu dalam proses pengembangan dan 

penggabungan komponen yang berbeda pada sebuah perangkat lunak 

(Paikens & Arnicans, 2008). Sebuah kerangka kerja pemrograman dapat 

menyederhanakan proses menyusun kode fungsi program dengan 

mengurangi kode operasi-operasi yang bersifat repetitive (Upton, 2007). 

Karena tujuan framework adalah membantu melakukan aktivitas umum, 

banyak framework menyediakan pustaka (library) untuk akses database, 

manajemen data sesi, dsb (DocForge, 2010). Kerangka kerja pemrograman 

web berbasis bahasa pemrograman PHP-Hypertext Preprocessor 
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memudahkan proses pengembangan aplikasi, membantu menyusun fungsi-

fungsi sebuah sistem dengan waktu lebih cepat karena tidak harus menulisnya 

dari awal. Ini juga dapat meningkatkan kualitas dan stabilitas susunan kode 

pemrogran (Yicheng, 2011). Framework secara signifikan mengurangi 

waktu, sumber daya, usaha, yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan 

mengelola aplikasi web. Selain itu, framework adalah arsitektur terbuka yang 

berbasis standard umum yang digunakan (Shan & Hua, 2006). 

2.1.10 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan 

memproses transaksi-transaksi data dan menyampaikan informasi keuangan 

kepada pihak-pihak tertentu, Sistem informasi akuntansi adalah sistem 

berbasis komputer yang dirancang untuk mentraformasi data akuntansi 

menjadi informasi Boodnar dan Hopwood (2006:8). 

Menurut Mulyadi (2001:3) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian 

rupa untuk menyediakan informasi akuntansi kepada berbagai pihak 

pengguna baik pihak internal maupun pihak eksternal. 

Abdul Halim (1995:39) mengatakan bahwa Sistem Informasi 

akuntansi diperlukan dalam mengendalikan manajemen suatu organisasi. 

Peranan yang dapat diberikan oleh Sistem Informasi Akuntansi dalam sistem 

pengendalian manajemen meliputi: Perencanaan, Koordinasi, Penilaian dan 

Pengendalian, dan Pengambilan Keputusa 

2.2 Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen yang merupakan 

salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan 

pengendalian biaya. Bidang ini terutama berhubungan dengan biaya-biaya untuk 

memproduksi suatu barang, hingga saat ini masih banyak orang yang beranggapan 

bahwa akuntansi biaya hanya dapat diterapkan pada bidang manufaktur saja. 

Walaupun kenyataannya, hampir setiap jenis bidang usaha dapat memperoleh manfaat 

dari akuntansi biaya. Saat ini akuntansi biaya telah diterapkan pada berbagai bidang 

kegiatan nonmanufaktur atau jasa seperti: konsultan, perusahaan asuransi, perbankan, 

sekolah-sekolah dan rumah sakit, kereta api dan penerbangan, dan instansi pemerintah 

yang menggunakan teknik-teknik akuntansi biaya.  

Dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian penting 

dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tools of management, yang 
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berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. Informasi biaya diperlukan oleh manajemen 

untuk tujuan sebagai berikut:  

1. Penentuan Harga Pokok 

2. Perencanaan Biaya 

3. Pengendalian Biaya 

4. Dasar untuk Pengambilan Keputusan yang Khusus 

Mulyadi (2005:11) menyebutkan bahwa akuntansi biaya mempunyai tiga 

tujuan pokok yaitu penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya dan 

pengambilan keputusan khusus. Untuk memenuhi tujuan penentuan harga pokok 

produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan dan meringkas biaya-biaya 

pembuatan produk atau penyerahan jasa. Harga pokok produksi merupakan kumpulan 

dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku 

sampai menjadi barang jadi. Dalam pengumpulan biaya produksi sangat ditentukan 

oleh cara berproduksi yaitu produksi atas dasar pesanan dan produksi massa. 

2.2.1 Siklus Produksi Akintansi Biaya 

Akuntansi biaya termasuk aktifitas dasar siklus produksi, Terdapat tiga 

tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya yaitu: 

a. Memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian 

kinerja dari operasi produksi. SIA didesain untuk mengumpulkan data real-

time mengenai kinerja aktifitas produksi agar pihak manajemen dapat 

membuat keputusan tepat waktu 

b. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan 

dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. SIA 

mengumpulkan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian 

membebankan biaya tersebut ke produk & unit organisasi tertentu. 

c. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk 

menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di 

laporan keuangan perusahaan. 

 Sistem informasi akuntansi biaya berfungsi mengumpulkan biaya 

berdasarkan klasifikasi, kemudian membebankan biaya tersebut ke produk 

tertentu dari unit departemen terkait. Pada tahap ini, dibutuhkan keseriusan 

dalam pemberian nomor pada data biaya selama proses pendataan, sebab sering 

terjadi kesalahan pengalokasian biaya yang sama pada produk yang berbeda. 
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Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya pesanan 

dan proses untuk membebankan biaya produksi. Perhitungan biaya pesanan 

membebankan biaya ke bagian produksi tertentu, atau pekerjaan tertentu dan 

digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang 

dapat diidentifikasikan secara terpisah. Sebaliknya, perhitungan biaya proses 

membebankan biaya ke setiap proses, dan kemudian menghitung biaya rata-

rata untuk semua unit yang diproduksi. Perhitungan ini digunakan ketika 

produk atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam jumlah masal dan unit 

terpisah tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. 

2.3 Biaya  

Daljono (2004:13) mendefinisikan biaya sebagai suatu pengorbanan sumber 

ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa yang 

akan datang. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan suatu 

pengorbanan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat 

pada saat ini atau masa yang akan datang. Biaya-biaya dari suatu pengorbanan 

dibentuk oleh nilai dari banyaknya kapasitas produksi yang diperlukan untuk 

memproduksi barang-barang. 

2.3.1 Pengolongan Biaya 

Dalam akuntansi biaya, umumnya penggolongan biaya ditentukan 

atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut, karena 

dalam akuntansi biaya dikenal konsep “different costs for different purposes”. 

Mulyadi (2005:13),menggolongkan biaya menurut : obyek pengeluaran, 

fungsi pokok perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, 

perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, serta atas 

dasar jangka waktu manfaatnya.  

Klasifikasi biaya apabila dikaitkan dengan dapat tidaknya 

dikendalikan, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu. biaya terkendali 

dan biaya tak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya dimana manajer dapat 

mempengaruhi ada tidaknya dan besar kecilnya biaya tersebut. Sedangkan 

biaya tak terkendali, merupakan biaya dimana manajer tidak dapat 

mempengaruhi suatu biaya melalui kebijakannya.  

Dengan adanya pengalokasian biaya, produk yang dihasilkan 

mencerminkan total biaya produksi secara keseluruhan. Apabila alokasi dapat 

dilakukan secara tepat, maka penghitungharga pokok produksi juga dapat 
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dilakukan dengan tepat, sehingga dapat digunakan untuk analisa profitabilitas 

dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. 

Hansen dan Howen (2006:50) mengemukakan bahwa biaya   

produksi pada perusahaan  manufaktur terdiri  atas  unsur-unsur biaya  

produksi: Bahan  baku  atau bahan  langsung, Tenaga Kerja Langsung, 

Overhead  pabrik yang  meliputi  : Inderect   Material (bahan baku tidak 

langsung), Indirect labour (tenaga kerja tidak langsung) dan Biaya Overhead 

lainnya. 

1. Biaya Bahan Baku 

Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk 

selesai. Bahan baku dapat diidentifikasi ke produk dan merupakan bagian 

integral dari produk tersebut. Sebagai contoh adalah kayu yang digunakan 

untuk membuat daun pintu dan jendela, kertas yang digunakan untuk 

membuat buku ini, benang yang digunakan untuk membuat kain mori, dan 

kain mori yang digunakan untuk membuat baju. 

Menurut Mulyadi (2015) bahan baku merupakan bahan yang 

membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam 

perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau 

dari pengolahan sendiri. Didalam memperoleh bahan baku, perusahaan 

tidak hanya mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-

biaya perolehan lain. 

Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli (harga yang 

tercantum dalam faktur pembelian) ditambah dengan biaya-biaya pembelian 

dan biayabiaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut 

dalam keadaan siap untuk diolah. 

Harga beli dan biaya angkutan merupakan unsur yang mudah 

diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya-biaya 

pesan (order costs), biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan 

asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku, merupakan usnur-

unsur biaya yang sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang 

dibeli. 
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2. Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah tenaga yang langsung menangani proses 

produksi. Pembuat daun pintu dan jendela, operator mesin fotokopi, penjahit 

dan tukang las, serta tukang batu adalah contoh tenaga kerja langsung. 

Mereka menangani secara langsung proses produksi dan oleh karena itu 

dapat diidentifikasi ke produk. Gaji atau upah tenaga kerja langsung 

merupakan elemen biaya produksi. 

Menurut Mulyadi (2015) tenaga kerja merupakan usaha fisik atau 

metal yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga 

kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia 

tersebut. 

 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya selain bahan baku dan 

tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi barang.Biaya-

biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan 

menjadi beberapa golongan berikut ini: 

a. Biaya Bahan Penolong  

Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi 

atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif 

kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut.  

b. Biaya depresiasi alat produksi 

Selama menjalankan bisnisnya perusahaan tidak menghitung biaya depresiasi 

alat produksi kedalam harga pokok produksi. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan mengklasifikasikan alat produksi sebagai modal awal perusahaan.  

Berikut ini rumus perhitungan biaya depresiasi alat produksi: 

1. Metode Garis Lurus (Straight Line atau SL): 

 

𝐷𝑡 =
𝑝 − 𝑠

𝑁
 

Dimana : 

Dt = besarnya depresiasi pada tahun ke-t 

P = ongkos awal dari aset yang bersangkutan 

S  = nilai sisa dari aset tersebut 

N  = masa pakai (umur) dari aset tersebut dinyatakan dalam tahun 
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c. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung  

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya 

tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan 

tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan dan 

biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung.  

d. Biaya yang Timbul Sebagai Akibat Penilaian Terhadap Aktiva Tetap  

Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya-biaya 

depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan ekuipmen, 

perkakas laboratorium, alat kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan di 

pabrik.  

e. Biaya yang Timbul Sebagai Akibat Berlalunya Waktu Biaya yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi 

mesin dan ekuipmen, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan. \ 

f. Biaya Overhead Pabrik Lain yang Secara Langsung Memerlukan 

Pengeluaran Uang Tunai Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik 

PLN, dan sebagainyHarga Pokok Produksi 

1. Penggolangan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang 

Dibiayai 

Sesuatu yang dibiayai bisa berupa produk atau departmen. Dalam hubungan 

dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokan menjadi dua 

golongan : 

a. Biaya langsung (direct cost) 

Biaya langsung, adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya 

adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai 

tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak terjadi. Dengan demikian 

biaya langsung akan mudah diidentifikasi dengan sesuatu yang di biayai. 

Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. Biaya langsung departemen (direct departemental costs) adalah 

semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah 

biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan 

biaya langsung departemen bagi departemen pemeliharaan dan biaya 

depresiasi mesin yang dipakai dalam departemen tersebut, merupakan biaya 

langsung dari departemen tersebut. 
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b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung, adalah biaya yang terjadinya tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam 

hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak 

langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead costs). Biaya ini tidak 

mudah diidentifikasi dengan produk tertentu.Dalam hubungannya dengan 

departemen, biaya dibagi menjadi dua golongan : biaya langsung departemen 

dan biaya tidak langsung departemen. 

2.4 Harga pokok produksi  

Menurut Mulyadi (2007) merupakan pengobanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk memperoleh 

penghasilan. Harga pokok produksi menurut Hansen dan Howen (2004:48) harga 

pokok produksi adalah mewakili jumlah barang yang diselesaikan pada periode 

tertentu. Wijaksono (2006) mendefinisikan harga pokok produksi adalah sejumlah 

nilai aktiva, tetapi apabil tahun berjalan akitiva tersebut dimanfaatkan untuk 

membantu memperoleh penghasilan. Dari berbagai pendapat para ahli dapat 

disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah semua pengorbanan yang dilakukan 

perusahaan untuk memproduksi suatu produk 

Perusahaan manufaktur dalam informasi harga pokok produksi yang dihitung 

untuk jangka waktu tertentu, bermanfaat bagi manajemen. Mulyadi (2002:71) 

menyatakan bahwa: manfaat informasi harga pokok produksi yaitu : menentukan 

harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi., menghitung laba atau rugi 

periodic, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses 

yang disajikan dalam neraca. 

2.4.1 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam 

memperhitungkan unsur biaya ini, terdapat dua pendekatan yaitu. 

1. Full Costing 

Mulyadi (2009:17) full costing merupakan metode penentuan cost 

produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. 

Dapat dikatakan bahwa metode full costing merupakan metode penentuan 

harga pokok yang memasukan biaya overhead pabrik baik yang 

berperilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang 
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diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada biaya overhead 

sesungguhnya. Dengan demikian harga pokok produksi menurut metode 

full costing sebagai berikut: 

a. Kos produksi 

b. Biaya bahan baku     

c. Biaya tenaga kerja langsung     

d. Biaya overhead pabrik variable    

e. Biaya overhead pabrik tetap     

2. Variable Costing 

Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos 

produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik variabel. Mulyadi (2009:18) Dengan demikian 

harga pokok produksi menurut metode variabel costing terdiri dari unsur 

biaya produksi berikut ini: 

a. Kos produksi 

b. Biaya bahan baku     

c. Biaya tenaga kerja langsung     

d. Biaya overhead pabrik variable      

Total harga pokok produk yang dihitung dengan menggunakan pendekatan 

variabel costing terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel (biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel) ditambah dengan 

biaya non produksi variabel (biaya pemasaran variabel dan biaya adaministrasi dan 

umum variabel) dan biaya tetap (biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, 

biaya administrasi dan umum tetap) Mulyadi (2009:19).  

Konsep Full costing digunakan untuk memenuhi pelaporan kepada pihak 

eksternal, hal ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di indonesia. 

Metode full costing maupun variable costing merupakan metode penentuan harga 

pokok produksi. Perbedaan metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap 

biaya produksi yang berperilaku tetap. Dalam full costing biaya overhead pabrik baik 

yang berperilaku tetap maupun variabel dibebankan kepada produk atas dasar biaya 

overhead pabrik yang sesungguhnya. Sedangkan dalam metode variable costing, 

biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk hanya biaya yang berperilaku 

variabel saja. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian, Tahun Judul Metode Hasil 

1 (Pradana Setiadi, 

2014) 

PERHITUNGAN 

HARGA POKOK 

PRODUKSI 

DALAM 

PENENTUAN 

HARGA JUAL 

PADA CV. 

MINAHASA 

MANTAP 

PERKASA 

full costing Terdapat selisih 

harga jual perunit 

antara 

perusahaan 

dengan teori yang 

disebabkan 

karena perbedaan 

pengalokasian 

biaya dan 

penentuan 

markup antara 

perusahaan 

dengan teori, 

2 Helmina 

Batubara-2013 

PENENTUAN 

HARGA POKOK 

PRODUKSI 

BERDASARKAN 

METODE FULL 

COSTING PADA 

PEMBUATAN 

ETALASE KACA 

DAN 

ALUMUNIUM DI 

UD. ISTANA 

ALUMUNIUM 

MANADO 

full costing dapat diketahui 

bahwa kedua 

metode terdapat 

perbedaan nilai, 

Perbedaan nilai 

yang dihasilkan 

disebabkan oleh 

metode 

perusahaan 

memasukkan 

biaya 

administrasi dan 

umum seperti 

biaya transportasi 

dan perlengkapan 

administrasi ke 

dalam komponen 

biaya overhead. 

3 Indro Djumali, 

Jullie J. Sondakh, 

Lidia Mawikere- 

2014 

PERHITUNGAN 

HARGA POKOK 

PRODUKSI 

MENGGUNAKAN 

Variable 

Costing 

Dari perhitungan 

harga jual produk 

menurut 

perusahaan dan 
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No Penelitian, Tahun Judul Metode Hasil 

METODE 

VARIABLE 

COSTING 

DALAM PROSES 

PENENTUAN 

HARGA JUAL 

PADA PT. SARI 

MALALUGIS 

BITUNG 

menurut hasil 

evaluasi dengan 

metode variable 

costing diketahui 

bahwa terdapat 

selisih harga yang 

menjadikan harga 

Jual rata-rata 

perusahaan lebih 

tinggi 

dibandingkan 

harga jual rata-

rata menurut 

metode variable 

costing kecuali 

harga jual pada 

produk ikan segar 

beku Cakalang, 

Cakalang LKL, 

dan MSG 

Cakalang 

perusahaan 

dimana memiliki 

harga jual lebih 

rendah 

dibandingkan 

dengan harga jual 

metode variable 

costing. 

4 Amelia A.A 

Lambajang-2013 

ANALISIS 

PERHITUNGAN 

BIAYA 

PRODUKSI 

MENGGUNAKAN 

METODE 

VARIABEL 

Vriable 

Costing 

Terdapat 

perbedaan yang 

sangat signifikan, 

dikarenakan 

perhitungan yang 

dilakukan 

perusahaan belum 
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No Penelitian, Tahun Judul Metode Hasil 

COSTING PT. 

TROPICA 

COCOPRIMA 

menempatkan 

biaya-biaya 

dengan tepat. 

Perhitungan 

dengan 

menggunakan 

metode full 

costing 

menghasilkan 

harga pokok yang 

lebih besar, 

sedangkan 

metode variable 

costing 

menghasilkan 

harga pokok lebih 

kecil dikarenakan 

variabel 

menelusuri biaya-

biaya yang 

berkaitan 

langsung dengan 

proses produksi. 

 

5 Andre Henri Slat - 

2013 

ANALISIS 

HARGA POKOK 

PRODUK 

DENGAN 

METODE FULL 

COSTING DAN 

PENENTUAN 

HARGA JUAL 

Full Costing Dalam penentuan 

harga jual ada 

beberapa faktor 

yang harus di 

pertimbangkan 

yaitu biaya dan 

laba. Selain itu, 

penting juga 

diketahui 

mengenai 

presentase 

keuntungan yang 
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No Penelitian, Tahun Judul Metode Hasil 

diharapkan 

sehingga 

pemecehan dalam 

menetapkan 

keuntungan yang 

tidak terlalu 

tinggi atau terlalu 

rendah, karena 

dengan 

presentase 

keuntungan yang 

terlalu tinggi akan 

menyebabkan 

kerugian 

 

 

  


