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ABSTRAKSI 

Akuntansi biaya merupakan penentuan harga pokok suatu produk dengan 

melakukan suatu proses pencatatan, penggolongan dan penyajian transaksi biaya 

secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. 

Alat analisis yang digunakan adalah teknik pemisahan biaya dengan 

menggunakan metode Least Square untuk memisahkan antara biaya tetap dan 

biaya variabel sehingga dapat diperhitungkan biaya relevan dalam pengambilan 

keputusan produksi. 

 Dari hasil pemisahan biaya tersebut selanjutnya dibandingkan dengan 

menggunakan analisa laba rugi antara menerima order atau menolak dengan 

menggunakan metode variable costing. Apabila harga jual order yang diterima 

Gross Margin yang didapat lebih besar dan tidak merusak harga pasar daripada 

produk selain order tersebut maka sebaiknya manajemen menerima order. 

  

Kata – kata kunci : Least Square, Variable Costing, Gross Margin 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang jadi 

memerlukan prosedur serta pencatatan tentang proses produksi yang mengolah 

bahan-bahan tersebut. Pemakaian bahan untuk proses produksi perhitungan biaya 

produksi untuk menilai persediaan barang jadi ataupun barang setengah jadi dan 

persediaan bahan yang sedang diproses tetapi belum selesai, kesemuanya ini 

termasuk dalam bidang akuntansi biaya. Akuntansi biaya biasanya hanya 

dianggap berlaku untuk operasi pabrikase, namun dalam dunia ekonomi dewasa 
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ini setiap jenis organisasi dari berbagai ukuran dapat mengambil manfaat dari 

penggunaan konsep dan teknik akuntansi biaya. Dalam hal ini peneliti hanya 

menerapkan akuntansi biaya sesuai dengan prmasalahan  yang diteliti dalam 

memecahkan suatu masalah-masalah yang terjadi di lapangan. 

PT. PTJ merupakan perusahaan Industri yang bergerak dalam Industri 

perkayuan. Dimana kegiatan usahanya terjadi masalah yaitu beberapa order 

ditolak yang disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan analisis 

pengambilan keputusan terhadapa keputusan produksi secara tepat, dimana 

pesanan yang harga penawaran dari pemesan dibawah harga rata-rata per M3 Rp. 

2.500.000 yang dihitung dengan Full Costing, maka order tersebut ditolak. 

Sehingga pengambilan keputusan tersebut akan mengakibatkan realisasi laba tidak 

mencapai tingkat optimal. 

Lokasi usaha PT. PTJ terdiri dari dua tempat yaitu Sidoarjo untuk 

Pabrikasi dan transaksi penjualan, sedangkan di Palu sebagai kantor pusatnya. PT. 

PTJmeniliti tentang “bagaimana penggunaan Analisis biaya variabel dalam  

pengambilan keputusan produksi pada PT. PTJ pada kantor wilayah  Sidoarjo” 

  

2. TINJAUAN TEORI 

Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya juga dapat diartikan sebagai kunci atau alat yang penting 

guna membantu manajemen dalam melakukan pertimbangan, perencanaan, 

pengawasan serta sebagai penilaian terhadap kegiatan perusahaan.      Usry ( 2007: 

28 ) mendefinisikan akuntansi biaya sebagai berikut : “Cost accounting sometime 

call management accounting, should be considered the key managerial partner, 

furnishing management with the necessary accounting tools to plan and control 

activities.”  

Kemudian  Halim mengemukakan definisi akuntansi biaya sebagai berikut :  

“Akuntansi biaya adalah akuntansi yang membicarakan tentang penentuan harga 

pokok (cost) dari suatu produk yang diproduksi (atau dijual di pasar) baik untuk 

memenuhi pesanan dan pemesan maupun untuk menjadi persediaan barang 
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dagangan. yang akan dijual.”  Selanjutnya dikemukakan pula definisi akuntansi 

biaya menurut Supriyono dalam bukunya Akuntansi Biaya, bahwa : Akuntansi 

biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen untuk 

memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan 

informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. 

Akuntansi biaya dinyatakan oleh Fess and Warren (2007 : 54) dalam bukunya 

adalah :  “Cost accounting emphasizes the determination and the control of costs. 

It is concerned primarily with the costs of manufacturing processes and of 

manufactured products. In addition, one of the most important duties of the cost 

accountant is to gather and explain cost data, both actual and prospective. 

Management uses these data in controlling current operations and in planning for 

the future.  

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa fungsi akuntansi biaya adalah sebagai 

alat informasi bagi seorang pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan. 

Disamping itu, dikemukakan juga bahwa akuntansi biaya pada umumnya identik 

dengan manajerial dan sebagai alat bagi seorang manajer dalam merencanakan 

dan mengontrol serta mengevaluasi kegiatan perusahaan. 

 

Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi dapat menurut Halim (2008:42) diartikan sebagai proses 

pengelompokan secara sistematis atau keseluruhan elemen yang ada kedalam 

golongan-golongan yang lebih ringkas untuk memberikan informasi secara akurat. 

Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan akuntansi manajemen adalah 

menyajikan informasi yang telah diperlukan oleh manajemen dalam 

melaksanakan fungsinya dimana informasi yang disajikan banyak berhubungan 

dengan biaya. Agar informasi biaya yang disajikan bermanfaat untuk berbagai 

tingkat manajemen, maka akuntansi manajemen harus dapat menggolongkan 

biaya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer. Kemudian informasi ini 

mendorong timbulnya berbagai cara penggolongan biaya. 
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1. Penggolongan biaya berdasarkan Obyek atau pusat biaya. 

Berdasarkan obyek biaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

a. Biaya langsung ( Direct Cost ) 

Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan dimana biaya tersebut bisa 

langsung dihubungkan dengan obyek yang dibiayai atau dibebani. 

b. Biaya tidak langsung ( Indiect Cost ) 

Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan dimana biaya tersebut tidak bisa 

dihubungkan dengan obyek yang dibebani atau dibiayai. 

2. Penggolongan biaya sesuai dengan fungsi pelaksanaan kegiatan perusahaan . 

a. Fungsi Produksi 

Fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penggolongan bahan menjadi 

produk jadi yang siap dijual. 

b. Fungsi Non Produksi 

Meliputi fungsi dalam suatu perusahaan selain produksi bertujuan agar 

produk yang dihasilkan oleh fungsi produksi dapat dipasarkan dan 

kegiatan perusahaan dapat berdaya guna efisien dan efektif dalam 

perolehan dan penggunaan sumber-sumber perusahaan. Pihak intern dalam 

hal ini adalah manajemen yang memerlukan informasi biaya untuk : 

a. Perencanaan dan pengendalian biaya produksi 

b. Pembuatan keputusan oleh manajemen 

c. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan 

dengan relatif adil, teliti dan tepat. 

3. Ciri-ciri Karakteristik Biaya 

a. Biaya  Tetap 

Biaya yang sebagai keseluruhan tidak berubah dengan perubahan 

volume produksi yang mempunyai ciri-ciri antara lain : 

1. Penurunan biaya per unit bila volume betambah dengan jenjang 

yang relevan. 

2. Jumlah keseluruhan yang tetap dalam jenjang yang relevan. 

b. Biaya Variabel 
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Biaya yang jumlah totalnya selalu berubah secara sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya total biaya 

variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi / penjualan 

secara proporsional. 

c. Biaya Semi Variabel 

Biaya totalnya totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional 

dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini 

tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Biaya ini dapat 

dikelompokkan pada tingkat perubahan semakin tinggi dan yang 

tingkat perubahannya semakin rendah, di dalam biaya semi variabel 

terkandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. 

4. Klasifikasi biaya sesuai dengan pengambilan keputusan 

a. Biaya Relevan 

Biaya masa depan yang berbeda pada berbagai macam alternatif. Biaya 

tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh karena itu 

biaya tersebut harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. 

Beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan 

antara lain : 

1. Biaya Diferensial (Differential Cost), Biaya yang berbeda pada 

berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin dipilih 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Biaya Treceabel (Treceable Cost), Biaya yang dapat diikuti jejaknya 

pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen / divisi tertentu 

didalam suatu perusahaan yang berguna untuk menentukan ketelitian 

penentuan harga pakai dan mengukur prestasi (Performance) dari 

suatu produk, pesanan, pusat biaya, departemen atau divisi tertentu. 

3. Biaya Pengganti (Replacement Cost), Biaya yang berhubungan 

dengan penggantian suatu aktiva / jasa yang terjadi (Future Cost) 

diwaktu yang akan datang pada saat diadakan penggantian. 
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4. Biaya Kesempatan Baik (Opportunity Cost), Merupakan penghasilan / 

penghematan yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternative 

tertentu, sehinggapenghasilan / penghematan biaya tersebut perlu 

diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Dalam biaya 

kesempatan diperhitungkan adanya biaya hipotesis / biaya imputed 

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

5. Biaya Imputed (Imputed Cost), Disebut biaya hipotesis (biaya yang 

sebenarnya tidak terjadi) dari segi pengambilan keputusan tertentu 

biaya imputed seringkali diperhitugkan untuk perbandingan dan 

analisis biaya. 

6. Biaya Incremental (Incremental Cost), Biaya yang ditambahkan atau 

biaya yang tidakakan dikorbankan bla suatu alternantif / proyek 

tertentu dipilih untuk dilaksanakan. 

7. Biaya Kas (Cash Cost), Biaya yang akan memerlukan pengeluaran kas 

sebagai akibat dari keputusan manajemen. Biaya kas disebut juga 

biaya tunai. 

8. Sunk Cost, Biaya yang telah terjadi pada masa lalu dan tidak dapat 

diubah lagi. 

b. Biaya Tidak Relevan 

Biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan oleh karena itu 

tidak perlu diperhitungkan lagi. 

5. Penggolongan biaya sesuai dengan metode akuntansi dimana biaya akan 

dibebankan terdiri dari : 

a. Pengeluaran modal (Capital Expenditure) 

Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat pada beberapa metode 

akuntansi / pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada 

periode akuntansi yang akan datang. 

b. Pengeluaran penghasilan (Revenue Expenditure) 

Pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada metode akuntansi 

dimana pengeluaran terjadi. 
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6. Penggolongan biaya berdasarkan pertanggungjawaban atau pengendalian 

a. Biaya Terkendali 

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu tematbiaya dan atas 

pengeluaran biaya tersebut seseorang harus mempertanggungjawabkannya. 

Sebagai contoh adalah biaya iklan untuk menjual produk, merupakan 

tanggungjawab bagian penjualan atau manajer penjualan dan biaya iklan 

ini adalah biaya terkendali buat departemen penjualan. 

b. Biaya tidak terkendali 

Biaya yang tidak bisa dibebankan tanggungjawab, dimana pengeluaran 

dilakukan oleh seorang manajer pusat biaya. Biaya penyusutan misalnya, 

tidak bisa dipengaruhi dan bukan tanggungjawab manajer pusat biaya 

dimana penyusutan dibebankan. Dan biaya penyusutan tersebut adalah 

hasil keputusan manajemen tingkat tinggi dan bukan tanggung jawab 

manajer pusat biaya. 

7. Penggolongan biaya kedalam biaya produksi dan biaya periode 

a. Biaya  produk, Biaya yang dapat didefinisikan sebagai bagian harga 

peroleh persediaan. Biaya ini merupakan perolehan barang dagangan yang 

dibeli dengan tujuan untuk dijual. 

b. Biaya Periode, Meliputi biaya yang dapat didefinisikan dengan ukuran 

periode atau jarak waktu titik pemindahan barang dan jasa. 

 

Teknik Pemisahan Biaya 

Menurut Mulyadi (2008:54) Pemisahan biaya semi variabel kedalam biaya 

tetap dan biaya variabel guna kepentingan perencanaan, pengambilan keputusan 

akuntansi dan pengendalian, biaya diusahakan bisa dikelompokkan kedalam biaya 

tetap dan biaya variabel. Dan biaya yang sifatnya campuran sering disebut biaya 

semi variabel dan harus dpisahkan kedalam kelompok yang jelas yaitu bagian 

yang termasuk biaya tetap dan yang termasuk biaya variabel. Meskipun seringkali 

tidak sepenuhnya dapat namu pemisahan biaya kedalam kedua kelompok tersebut 

akan sangat membantu manajemen untukmengendalikan. Menurut Halim 
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(2008:24) untuk menentukan pola perilaku biaya terdiri dari beberapa metode 

antara lain. 

1. Metode titik tertinggi dan terendah 

Perhitungan pemisahan biaya dengan mengunakan metode titik tertinggi dan 

terendah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

a. Menentukan tingkat operasi tertinggi dan terendah beserta biaya pada 

jenjang tersebut. 

b. Menghitung selisih tingkat operasi dan biayanya yang tertinggi dan 

terendah  

c. Mengelompokkan data operasi dan biaya selama jangka waktu tertentu 

d. Mencari biaya variabel per unit dengan membagi jumlah selisih biaya no.2 

tersebut dengan selisih kapasitas atau operasi. 

e. Menentukan biaya tetap total per metode dengan memasukkan unsur biaya 

variabel per unit dari perhitungan no. 4 kedalam kelompok biaya yang 

tertinggi atau terendah 

f. Menyajikan pesamaan biaya sebagai berikut : 

Y = a + b X 

Dimana : 

Y =  Jumlah biaya semi variabel 

a = Biaya tetap per metode dari perhitungan No. 5 

b = Biaya variabel per unit dari perhitungan No. 4 

X = Kapasitas yang diharapkan akan dijalankan 

Contoh : Perusahaan mempunyai data operasi dan biaya selama 1 semester. 

Bulan   Jumlah    Biaya Pemeliharaan 

Januari   600    156.000 

Februari   800    200.000 

Maret   400    140.000 

April   800    200.000 

Mei   750    194.000 

Juni   700    170.000 
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Perhitungan atas biaya tetap dan biaya variabel dengan metode titik tertinggi 

dan terendah adalah sebagai berikut : 

1) Mengelompokkan data operasi dan biaya selama jangka waktu tertentu. 

Dari data tersebut perusahaan sudah mengelompokkan biaya semi 

variabel pemeliharaan selama 6 bulan 

2) Menentukan tingkat operasi tertinggidan terendah beserta biaya pada 

jenjang tersebut. 

Biaya operasi tertinggidan terendah adalah : 

Tertinggi Februari  800 Jam  Rp. 200.000 

Terendah Maret  400 Jam  Rp. 140.000 

3) Menghitung selisih tingkat operasi dan biayanya pada jenjang tertinggi 

dan terendah 

Tertinggi Februari  800 Jam  Rp. 200.000 

Terendah Maret  400 Jam  Rp. 140.000 

Selisih   400 Jam  Rp.  60.000 

4) Mencari biaya variabel pe unit dengan membagi jumlah selisih biaya No. 3 

tersebut dengan selisih kapasitas atau operasi. 

Selisih Biaya   =  Biaya Variabel Per jam / Unit 

Selisih Unit / Jam   

 Rp. 60.000   =  Rp. 150 Per Jam 

       400 

5) Menentukan biaya tetap per periode dengan memasukkan unsur biaya 

variabel pe unit dari perhitungan No. 4 kedalam kelompok biaya yang 

tertinggi dan terendah. 

Kelompok biaya Tertinggi  = Rp. 200.000 

Kelompok    = Rp.        150 

Jam Tertinggi 800 Jam X Biaya Variabel pada Operasi Tertinggi ( 

120.000) 

Komponen Biaya total Rp. 60.000 

6) Menyajikan persamaan biaya sebagai berikut : 
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Y = a + b X 

a  =  Rp. 60.000 

b  = Rp.       150 

Y = Rp. 60.000 + 150 X 

Setelah biaya tersebut dikelompokkan kedalam dua unsur yaitu biaya 

tetap dan biaya variabel per unit, maka perlu diadakan pengujian 

kecermatan perhitungan dengan mengambil contoh salah satu jenjang 

operasi. Misalnya sebagai berikut : 

Jenjang terendah adalah bulan Maret dengan kegiatan 400Jam dan Biaya 

Pemeliharaan sebesar Rp. 120.000. Dengan memasukkan biaya kedalam 

persamaan biaya, maka bisa diketahui bahwa perhitungan telah dilakukan 

dengan benar : 

Y = a + b X 

Y = Rp. 60.000 + 150 X 400 = Rp. 120.000 

Yang sudah dijelaskan dimuka, bahwa metode ini mempunyai beberapa 

kelemahan. Diantara kelemahan tersebut adalah tidak memperhitungkan 

seluruh unsur biaya dan operasi. Sehingga apabila persamaan tersebut 

diterapkan pada bulan ini akan tampak sedikit perbedaan. Ambil contoh 

bulan Juni dimana kegiatan pemeliharaan adalah 700 Jam dengan Biaya 

Pemeliharaan Rp. 170.000 dengan menggunakan persamaan tersebut 

diatas akan diperoleh : 

Y = Rp. 60.000 + 150 X 700 = Rp. 165.000 

Jadi jumlah biaya pemeliharaan sebesar Rp. 165.000 dengan Rp. 170.000 

selisih sebesar Rp. 5.000 tersebut akan tidak menikuti seluruh data biaya 

dalam perhitungan. 

2. Metode Enginer 

Metode ini merupakan suatu metode perusahaan biaya campuran dimana 

analisis biaya tidak mempunyai pengalaman dimasa yang lalu. Metode ini 

diharapkan untuk perusahaan pertama kali, misalnya untuk perusahaan baru 

atau jenis biaya baru. Metode ini dapat dikelompokkan menjadi dua : 
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a. Metode penghentian kegiatan 

Metode perusahaan biaya dengan menghentikan kegiatan operasi secara 

total dan penghentian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Tentu 

saja bagi perusahaan yang sudah beroperasi metode ini sangat tidak 

praktis, namun untuk perusahaan yang baru akan beroperasi 

memungkinkan untuk dilakukan.Dengan metode tersebut, maka seluruh 

kegiatan operasi pada departemen yang akan dinilai dihentikan dalam 

jangka waktu tertentu, sebut satu bulan atau pada saat operasi dihentikan 

akan bisa diketahui berapa biaya masih harus dikeluarkan walaupun 

kegiatan tidak ada. Biaya semacam ini akan dikelompokkan sebagai biaya 

tetap. Dengan menggunakan biaya ketika operasi dimulai lagi akan 

diketahui biaya variabel. Contoh : 

Pada bulan Februari Departemen ABC dihentikan kegiatanya dan dalam 

departemen tersebut masih haruas dibayar sejumlah Rp. 300.000 bulan 

Maret operasi dimulai lagi dengan kegiatan sebesar 5000 jam mesin dan 

dikeluarkan biaya sebesar Rp. 900.000 maka biaya variabel akan bisa 

diketahui sejumlah : 

Rp. 900.000 - Rp. 300.000  =  Rp. 120 per mesin 

                5000 

Dan biaya tetap per bulan = Rp. 300.000 

b. Metode gerak dan waktu 

Metode yang bisa digunakan ahli teknik dimana analisa biaya 

mengadakan percobaan setiap unsur kegiatan dan dilakukan dalam 

beberapa waktu tertentu. Untuk menerapkan metode ini harus dilakukan 

studi serentak dan kelemahan yang nyata selain setiap waktu biaya bisa 

berubah. Ada kemungkinan hasil dan biaya tidak sebanding. 

3. Metode Diagram menyebar 

Diagram menyebar adalah suatu metode pemisahan biaya campuran dengan 

cara menetukan hubungan tiap kelompok kegiatan dan biaya pada tingkat-

tingkat kegiatan, hubungan tersebut digambarkan dalam bentuk titik yang 
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tersebar dalam bidang tertentu. Dari titik tersebut ditarik suatu garis lurus ini 

dianggap sebagai garis biaya yang memisahkan antara biaya variabel dan biaya 

tetap. Dengan contoh sama seperti diatas bisa digambarkan bagaimana bentuk 

grafik biaya tersebut. 

  

        
 

                 

             

             

             

             

             

             

             

               

                 0      1      2      3     4       5      6       7       8    volume dalam jam 

Gambar 2.1. Grafik biaya semi variabel (Machfoedz (2008:219)) 

Dari grafik tersebut diatas bisa dikemukakan bahwa garis biaya memotong 

sumbu vertikal atau sumbu rupiah, perpotongan tersebut menunjukkan biaya 

total sedangkan biaya variabel per unit dicari dengan memasukkan unsur biaya 

tetap kedalam persamaan biaya  

Y = a + b X 

Misalnya biaya tetap adalah Rp. 60.000 dan biaya kegiatan adalah 400 jam dan 

biaya pemeliharaan sebesar Rp. 120.000 maka biaya variabel : 

Rp. 120.000= Rp. 60.000 + b X 400 

               b  = Rp. 120.000 – Rp. 60.000 / 400 

               b  =  Rp. 150 

Jadi metode diagram menyebar menghasilkan pemisahan biaya yang lebih 

dibanding dengan metode titik tertinggi dan terendah, namun mempunyai 
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kelemahan yang utama yaitu penarikan garis biaya yang bersifat subyektif, 

artinya ada kemungkinan setiap analisa biaya mempunyai garis biaya yang 

berbeda dari sumber data yang sama, sehingga akan menghasilkan biaya yang 

berbeda-beda. 

4. Metode Kuadrat Terkecil 

Metode pemisahan biaya campuran (Mix Cost) kedalam biaya tetap dan biaya 

variabel yang secara teoritis paling sempurna karena : 

a. Memperhitungkan seluruh faktor 

b. Mengandung unsur subyektif 

Dengan metode kuadrat terkecil perusahaan akan mencari kedua unsur biaya 

dengan persamaan sebagai berikut : Y = a + b X 

Unsur biaya dicari dengan persamaan : 

b  =  n.ƩXY – ƩX.ƩY 

     n.ƩX
2 
 - (ƩX)

2 

Dimana : Y = Biaya periodik 

  X = Kegiatan Periodik 

  n = Jumlah Sampel 

  a = Biaya Tetap 

  b = Biaya Variabel 

 

METODE VARIABEL COSTING 

1. Pengertian Variabel Costing 

 Metode Variabel Costing yaitu  salah satu metode kalkulasi harga 

pokok produksi. Menurut Halim (2008:15) dalam bukunya Akuntansi 

Manajemen memberikan pengertian tentang Variabel Costing sebagai berikut: 

“ Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) 

dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya toal biaya 

variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi / penjualan secara 

proporsional seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung”.  

 Menurut Usry (2008:14) mengatakan bahwa “ Kalkulasi biaya langsung / 
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Direct Costing atau dikenal pula sebagai biaya variabel / kalkulasi biaya 

marjinal hanya membebani produk dengan biaya pabrikase yang bervariasi 

langsung dengan volume. Hanya biaya utama ( Biaya bahan baku, dan biaya 

tenaga kerja langsung) ditambah dengan overhead variabel yang dibebankan 

pada persediaan, yakni barang-barang dalam proses dan barang jadi dengan 

harga pokok penjualan”.  

2. Pengaruh Metode Variable Costing 

 Metode ini disebut juga Direct Costing atau Marginal Costing. Metode ini 

selalu menekankan pada variabilitas biaya atau perilaku biaya. Penentuan harga 

pokok variabel ( Variable Costing ) adalah suatu konsep penentuan harga 

pokok yang hanya memasukkan biaya produksi sebagai elemen harga pokok 

produksi, biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode atau biaya 

waktu yang langsung dibebankan sebagai biaya produksi. Jadi kesimpulanya 

bahwa Variable Cost merupakan konsep biaya yang menganggap bahwa 

produk cost hanyalah terdiri dari biaya yang bervariasi secara langsung dengan 

volume produksi. 

3. Manfaat Metode Variable Costing 

Bagi manajemen analisa dengan menggunakan metode Variable Costing 

untuk perencanaan, pengendalian, maupun pengambilan keputusan dengan 

jangka pendek lebih tepat untuk digunakan daripada dengan menggunakan 

metode Full Costing karena metode Full Coting kurang jelas dalam 

menggambarkan tingkah laku biaya.  

 Dalam metode Variable Costing akan tampak jumlah kontribusi untuk 

memperoleh laba dan menutup biaya tetap disebut Contribusi Margin, baik per 

unit maupun secara keseluruhan. Secara Full Costing hanya akan tampak laba 

dan penjualan.  

Penerapan Metode Variable Costing dalam pengambilan keputusan 

 Dalam Full Costing yang termasuk biaya produksi adalah seluruh unsur 

biaya yang dikeluarkan untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, baik 

yang bersifat tetap maupun variabel, tetapi karena kadang-kadang metode ini 
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kurang relevan dengan kebutuhan manajemen maka diperlukan adanya metode 

perhitungan harga pokok produksi yang lain yaitu metode Variable Costing. 

Jadi terdapat perbedaan dalam memerlukan biaya tetapnya dan hal ini akan 

menyebabkan perbedaan pula dalam perhitungan biaya produksi yang penyajian 

laporan laba – rugi seperti di bawah ini : 

Laporan Rugi Laba ( Menggunakan Metode Full Costing ) 

  

  

  

Penjualan 

  

xxx 

Harga Pokok Penjualan (+ BOP Tetap ) 

  

xxx  - 

Laba Kotor 

  

xxx   

Biaya Operasioanal / Biaya Periode 

  

  

- Biaya Pemasaran xxx 

 

  

- Biaya Administrasi dan umum xxx  + 

 

  

  

  

xxx  - 

Laba Bersih     xxx 

Sumber (Halim 2008 : 38) 

Laporan Rugi Laba ( Menggunakan Metode Variable Costing ) 

  

  

  

Penjualan 

  

xxx 

Biaya Variabel : 

  

  

Harga Pokok Penjualan (-BOP Tetap ) xxx 

 

  

Biaya Pemasaran Variabel xxx 

 

  

Biaya adm & umum Variabel xxx  + 

 

  

Jumlah Biaya Variabel 

  

xxx  - 

Gross Margin 

  

xxx 

Biaya Tetap : 

  

  

- Biaya Overhead pabrik tetap xxx 

 

  

- Biaya Pemasaran tetap xxx 

 

  

- Biaya Adm & umum tetap xxx  + 

 

  

  

  

xxx  - 

Laba bersih 

  

xxx 

        

Sumber : Halim (2008 : 38) 

  Dari contoh laporan laba rugi diatas tersebut, dapat dilihat 

perbedaan pokok antara metode Full Costing dengan metode Variable 

Costing, adalah terletak pada klasifikasi pos-pos pada laporan laba rugi 
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yang disusun dengan metode Full Costing, elemen-elemen biaya 

diklasifikasikan dalam hubunganya dengan fungsi administrasi dan umum. 

Sedangkan pada laporan laba-rugi yang disusun dengan metode Variable 

Costing elemen-elemen biaya diklasifikasikan sesuai dengan tingkah 

lakunya dalam hubunganya dengan perubahan volume kegiatanya yaitu 

biaya variabel dan biaya tetap. 

  Dengan adanya pemisahan biaya ini, bila manajer mempunyai 

masalah dalam hal pemilihan alternatif terbaik, maka manajemen dapat 

menetapkan metode Variable Costing sebagai alat bantu bagi manajemen 

dalam mengambil keputusan yang tepat yaitu dengan dengan memilih 

alternatif yang dapat menghasilkan keuntungan besar. 

 

3.  PEMBAHASAN 

Selama ini PT. PTJ dalam menganalisa pertimbangan keputusan produksi 

hanya berdasarkan pada harga yang ditawarkan oleh costumer, dimana bila harga 

yang ditawarkan lebih tinggi atau sama dengan harga jual, maka order tersebut 

diterima dan produksi ditambah. Tetapi sebaliknya jika harga yang ditawarkan 

jauh dibawah harga jual yang ditetapkan maka order ditolak dan tanpa menambah 

volume produksi. 

Dari hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti, bahwa perusahaan telah 

banyak melakukan penolakan terhadap order termasuk didalamnya order pesanan 

sebanyak 350 M
3 

. Dengan kondisi perusahaan semacam ini tentunya akan 

menimbulkan pengurangan laba perusahaan, selain itu akan terancam kehilangan 

langganan. 

Untuk lebih jelasnya peneliti tampilkan analisa laporan laba rugi antara 

menerima atau menolak order dengan menggunakan metode Variable Costing 

pada tabel 2. Dari analisis perbandingan tersebut diatas, maka dapatlah diketahui 

bahwa terjadi selisih laba jika menerima order atau tidak. Jika perusahaan 

menolak order, akan mendapatkan laba sebesar Rp. 838.408.300,- akan tetapi jika 

perusahaan menerima order akan mendapat  laba sebesar Rp   947.961.560. Hal 
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tersebut mengakibatkan tambahan laba sebesar Rp   109.553.260,- oleh sebab itu 

seharusnya perusahaan memutuskan untuk menerima order tersebut menambah 

kapasitas produksi. 

 

4. SIMPULAN 

 Dengan analiasa biaya variabel dan dari hasil pemisahan biaya yang  

dibandingkan dengan menggunakan analisa laba rugi antara menerima order atau 

menolak dengan menggunakan metode variable costing. Apabila harga jual order 

yang diterima Gross Margin yang didapat lebih besar dan tidak merusak harga 

pasar daripada produk selain order tersebut maka sebaiknya manajemen menerima 

order.  Dan  dapat mengaplikasikan bahwa PT. PTJ hendaknya memperbaiki 

kebijakan manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek sehingga 

dapat diperoleh laba yang maksimal dan dapat memanfaatkan kapasitas produksi 

secara maksimal. 
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Tabel. 2 

Analisis Laporan Laba Rugi 

antara Menerima atau menolak order dengan Variable Costing 

untuk  350 M3 diolsh peneliti 

  Menolak Menerima Tambahan 

- Penjualan umum 1.250 M3 x  Rp 4.375.000.000   Rp 4.375.000.000   ----  

   Rp. 3.500.000       

- Penjualan order 350 M3 x  ----   Rp    875.000.000   Rp    875.000.000  

   Rp. 2.500.000       

Total Penjualan  Rp 4.375.000.000   Rp 5.250.000.000   Rp    875.000.000  

BIAYA RELEVAN       

- Biaya Bahan Baku  Rp 2.285.000.000   Rp 2.722.500.000   Rp    437.500.000  

- Biaya Tenaga kerja langsung  Rp    805.461.500   Rp 1.030.990.720   Rp    225.529.220  

- Biaya Overhead Pabrik        

   Variabel       

    - Biaya Bahan Penolong  Rp    282.796.500   Rp    361.979.520   Rp      79.183.020  

    - Biaya Listrik dan air  Rp    122.567.700   Rp    128.813.800   Rp        6.246.100  

    - Biaya Reparasi  dan  Rp      15.050.000   Rp      28.498.400   Rp      13.448.400  

       Pemeliharaan       

    - Komisi Penjualan  Rp      15.216.000   Rp      15.816.000   Rp           600.000  

    - Biaya transportasi  Rp      10.500.000   Rp      13.440.000   Rp        2.940.000  

   Rp 3.536.591.700   Rp 4.302.038.440   Rp    765.446.740  

Laba Penjualan diatas biaya  Rp    838.408.300   Rp   947.961.560   Rp   109.553.260  

relevan       

BIAYA TIDAK RELEVAN/       

BIAYA TETAP       

- Biaya Overhead Tetap  Rp    164.124.300   Rp    164.124.300   ----  

- Biaya Penjualan  Rp    155.062.000   Rp    155.062.000   ----  

- Biaya Adm dan Umum  Rp    311.575.000   Rp    311.575.000   ----  

   Rp    630.761.300   Rp    630.761.300   ----  

Laba bersih sebelum Pajak  Rp    207.647.000   Rp   317.200.260   ----  
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