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• Istilah biaya erat kaitannya dengan 
akuntansi atau muncul dalam laporan 
keuangan yang dihasilkan perusahaan 
secara periodik.

• Definisi Akuntansi Dari Sudut Pemakai :

Suatu disiplin yang menyediakan informasi 
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Suatu disiplin yang menyediakan informasi 
yang diperlukan untuk melaksanakan 
kegiatan secara efisien dan mengevaluasi 
kegiatan – kegiatan suatu organisasi.



Informasi yang dihasilkan digunakan 
untuk :

• Membuat rencana yang efektif, 
pengawasan, dan pengambilan 
keputusan oleh manajemen.

• Pertanggungjawaban organisasi 
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• Pertanggungjawaban organisasi 
kepada para investor, kreditur, badan 
pemerintah dan sebagainya.



Pihak – pihak yang berkepentingan 
terhadap informasi keuangan :

• Manajer

• Investor

• Kreditur
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• Kreditur

• Intansi Pemerintah

• Organisasi Nirlaba

• Pemakai lainnya



Definisi Akuntansi Dari Sudut Proses 
Kegiatan :

• Sebagai suatu proses pencatatan, 
penggolongan, peringkasan, pelaporan, 
dan penganalisaan data keuangan 
perusahaan.

Prinsip – prinsip akuntansi :
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Prinsip – prinsip akuntansi :
• Entitas
• Obyektivitas
• Cost/Historical Cost



Laporan Keuangan (Perusahaan Jasa)

• Laporan rugi laba, merupakan laporan yang 
menunjukkan hasil kinerja perusahaan pada 
periode tertentu.

Komponen : pendapatan dan biaya.

• Laporan Perubahan Modal, merupakan 
laporan yang menunjukkan modal akhir 
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• Laporan Perubahan Modal, merupakan 
laporan yang menunjukkan modal akhir 
perusahaan pada periode tertentu.

Komponen : modal awal, setoran modal, laba 
atau rugi, prive



• Neraca, merupakan laporan yang 
menunjukkan posisi keuangan pada 
periode tertentu.

Komponen : aktiva, pasiva (hutang dan 
modal).
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Laporan Keuangan (Perusahaan Dagang)
• Laporan rugi laba, merupakan laporan yang 
menunjukkan hasil kinerja perusahaan pada 
periode tertentu.
Komponen : penjualan, harga pokok pejualan 
dan biaya.

• Laporan Perubahan Modal, merupakan 
laporan yang menunjukkan modal akhir 
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• Laporan Perubahan Modal, merupakan 
laporan yang menunjukkan modal akhir 
perusahaan pada periode tertentu.
Komponen : modal awal, setoran modal, laba 
atau rugi, prive



• Neraca, merupakan laporan yang 
menunjukkan posisi keuangan pada 
periode tertentu.

Komponen : aktiva, pasiva (hutang dan 
modal).

• Di kelompok aktiva, selalu ada 
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• Di kelompok aktiva, selalu ada 
rekening persediaan barang dagangan.



Laporan Keuangan (Perusahaan 
Manufaktur)

• Laporan harga pokok produksi, 
komponen biaya – biaya produksi

• Laporan harga pokok penjualan
• Laporan rugi laba, merupakan laporan 
yang menunjukkan hasil kinerja 

9/27/2014 10

• Laporan rugi laba, merupakan laporan 
yang menunjukkan hasil kinerja 
perusahaan pada periode tertentu.
Komponen : penjualan, harga pokok 
pejualan dan biaya.



• Neraca, merupakan laporan yang 
menunjukkan posisi keuangan pada periode 
tertentu.

Komponen : aktiva, pasiva (hutang dan 
modal).

• Jenis persediaan dalam perusahaan 
manufaktur :
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manufaktur :

- Persediaan bahan baku (bahan mentah)

- Persediaan produk dalam proses

- Persediaan produk jadi



Penggolongan Biaya 

• Penggolongan biaya yang tepat 
menggunakan konsep ”different cost for 
different purposes” yang artinya bahwa 
biaya digolongkan atas dasar tujuan 
penggunaan dari data biaya biaya.

Penggolongan biaya yang dimaksud adalah :
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Penggolongan biaya yang dimaksud adalah :

• Berdasarkan hubungan dengan produk, 
biaya digolongkan atas :



– Biaya produksi, merupakan biaya yang 
berhubungan dengan proses produksi. 
Biaya produksi terdiri dari biaya bahan 
baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 
overhead pabrik.

– Biaya periodik, merupakan biaya – biaya 
yang berhubungan dengan waktu. 
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yang berhubungan dengan waktu. 
Contoh : biaya administrasi, biaya gaji, 
biaya reparasi, biaya iklan dll.



• Berdasarkan periode akuntansi digolongkan atas 
:

– Pengeluaran modal (capital expenditure), yaitu 
biaya – biaya yang dikeluarkan yang 
manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu 
periode akuntansi.

Contoh : biaya perbaikan gedung.

– Pengeluaran pendapatan (revenue 
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– Pengeluaran pendapatan (revenue 
expenditure), yaitu biaya – biaya yang 
dikeluarkan yang manfaatnya hanya dapat 
dirasakan satu periode akuntansi.

Contoh : biaya reparasi, depresiasi



• Berdasarkan hubungan dengan volume produksi, 
digolongkan atas :

– Biaya variabel, yaitu biaya yang selalu 
berubah secara proporsional sesuain dengan 
volume produksi atau kegiatan perusahaan. 
Contoh : biaya bahan baku, biaya tenaga 
kerja.

Contoh : biaya reparasi, depresiasi
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Contoh : biaya reparasi, depresiasi

– Biaya semi variabel, yaitu biaya yang selalu 
berubah tetapi perubahannya tidak 
proporsional dengan kegiatan perusahaan. 
Contoh : biaya listrik, biaya gaji salesman.



– Biaya tetap, yaitu biaya yang tidak 
dipengaruhi oleh voleme atau kegiatan 
produksi. Contoh : biaya depresiasi 
dengan menggunakan metode garis 
lurus.

• Berdasarkan hubungan untuk tujuan 
pengawasan digolongkan atas :
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pengawasan digolongkan atas :
– Biaya standar, merupakan biaya yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan 
apabila terjadi penyimpangan maka 
biaya standar ini dianggap benar.



– Biaya taksiran, merupakan biaya yang 
telah diestimasi terlebih dahulu dan 
bila terjadi penyimpangan maka yang 
dianggap benar adalah biaya biaya 
sesungguhnya.

– Biaya sesungguhnya, merupakan biaya 
yang sungguh – sungguh terjadi atau 
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yang sungguh – sungguh terjadi atau 
biaya yang dibebankan



• Berdasarkan hubungan dengan 
departemen produksi, digolongkan 
atas :
– Biaya departemen produksi, yaitu biaya 

yang dibebankan atau diperhitungkan 
pada departemen yang secara langsung 
menangani pembuatan produk.
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menangani pembuatan produk.
- Biaya departemen pembantu, yaitu 

biaya yang dibebankan pada 
departemen yang menyediakan fasilitas 
untuk departemen lain.



– Biaya langsung departemen, yaitu biaya 
yang langsung terjadi di tiap 
departemen.

– Biaya tidak langsung departemen, yaitu 
biaya yang diperhitungkan di suatu 
departemen karena departemen 
tersebut menggunakan fasilitas dari 
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tersebut menggunakan fasilitas dari 
departemen lain.



• Berdasarkan hubungan dengan fungsi –
fungsi yang ada di perusahaan 
digolongkan atas :
– Biaya produksi, yaitu biaya yang digunakan 

untuk memproduksi barang.
– Biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan 

dalam rangka memasarkan suatu produk.
– Biaya administrasi umum, yaitu biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka mengarahkan, 
mengendalikan, dan mengoperasikan 

9/27/2014 20

dikeluarkan dalam rangka mengarahkan, 
mengendalikan, dan mengoperasikan 
perusahaan.

– Biaya keuangan, yaitu biaya yang dikeluarkan 
dalam rangka mendapatkan dana bagi 
perusahaan.



Manfaat data biaya :

• Untuk tujuan pengawasan

• Membantu penetapan harga jual

• Untuk menghitung rugi laba periodik

• Untuk mengendalikan biaya
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• Untuk mengendalikan biaya

• Untuk mengambil keputusan


