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PENGENDALIAN OPERASI YANG 

DIDESENTRALISASIKAN  

PENGANTAR 

Memasuki abad ke-20, terjadi pergerakan dan perubahan yang sangat besar dalam 
lingkungan bisnis. Kompetisi dalam berbagai usaha menjadi kompetisi global yang 
sangat perkembang pesat, perusahaan dituntut untuk selalau siap dengan persaingan 
global tersebut. Perusahaan-perusahaan besar memiliki banyak kegiatan atau aktivitas 
yang kompleks, sehingga kemajuan teknologi dan persaingan merupakan faktor 
lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan untuk 
mencapai tujuan jangka panjang. Kondisi yang demikian ini, mengharuskan suatu 
perusahaan untuk menetapkan suatu kebijakan di dalam perusahaannya, sehingga 
perusahaan dapat beroperasi dengan efisien dan melakukan penjualan dengan tingkat 
laba yang baik.  

Dalam dua dekade terakhir banyak perusahaan-perusahaan mengalami perubahan 
yang drastis. Sebagian manajer telah belajar bahwa cara terbaik menjalankan bisnis 
adalah jangan bekerja lebih banyak dan perubahan terbesar harus dibuat mengenal 
bagaimana organisasi harus dikelola dan bagaimana pekerjaan dilakukan. Untuk dapat 
mewujudkan kondisi perusahaan yang sehat, strategi manajemen yang mutlak sangat 
dibutuhkan. Strategi merupakan perencanaan yang besar, menetapkan secara umum 
kearah mana organisasi bergerak yang diinginkan manajemen senior. Kebutuhan 
untuk memformulasikan strategi biasanya timbul dalam merespon ancaman yang 
diterima atau adanya kesempatan. Manajemen dituntut untuk dapat mengelola semua 
sumber daya yang dimiliki seperti modal, tenaga kerja, teknologi, serta sumber daya 
lainnya secara efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan perusahaan, yaitu laba 
yang optimal.  

Organisasi perusahaan terdiri atas orang-orang, manajemen harus mencapai 
tujuannya melalui orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Oleh karena itu 
perusahaan memerlukan adanya desentralisasi, yaitu delegasi otoritas pembuatan 
keputusan organisasi dengan memberi manajer serangkaian level operasi dan otoritas 
untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan daerah tanggung jawabnya. Suatu 
organisasi yang terdesentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan 
kebebasan manajer-manajer tingkat yang lebih rendah untuk membuat keputusan. 

Perusahaan-perusahaan yang terdesentralisasi pada umumnya menggolongkan 
segmen-segmen usaha ke dalam pusat biaya, pusat laba dan pusat investasi, 
tergantung pada tanggung jawab manajer-manajer segmen tersebut. Hasil kerja para 
manajer pusat pertanggungjawaban secara berkala akan dinilai oleh manajer puncak. 
Dengan menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban ini diharapkan 
manajemen dapat dengan mudah menghubungkan biaya yang timbul dengan manajer 
pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas timbulnya biaya tersebut, 
untuk itu efisiensi dan efektifitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban perlu 
untuk dievaluasi agar tercapai tujuan perusahaan secara keseluruhan dan 
berkesinambungan. 
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Sistem Pengendalian Manajemen  

Tinjauan Sistem Pengendalian Manajemen  

Pengendalian manajemen merupakan keharusan dalam suatu organisasi yang 
mempraktikan desentralisasi. Salah satu pandangan bahwa sistem pengendalian 
manajemen harus sesuai dengan strategi perusahaan. Yang dimaksud Sistem 
Pengendalian Manajemen menurut Robert N. Anthony dan John Dearden dalam 
Management control system (Homewood : Illinois, Richard D. Irwin, Inc, 1984)  

Sistem pengendalian manajemen adalah struktur dan proses sistematis yang 
terorganisir yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi.  

Suatu organisasi juga harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa 
tujuan strategis organisasi dapat tercapai. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin 
aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. 
Suatu sistem pengendalian mempunyai beberapa elemen yang memungkinkan 
pengendalian berjalan dengan baik. Elemen-elemen tersebut :  

a. Detector atau sensor yakni suatu alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang 
terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan.  

b. Assessor atau pembanding yakni suatu alat untuk menentukan ketepatan. Biasanya 
ukurannya dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan 
atau dari apa yang seharusnya terjadi.  

c. Efektor yakni alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari 
assessor.  

d. Jaringan komunikasi yakni alat yang mengirim informasi antara detector dan 
assessor dan antara assessor dan efektor.  

Pemilihan komponen-komponen di atas juga harus disesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan dari organisasi agar pelaksanaan kegiatan operasi yang dijalankan oleh 
anggota organisasi sesuai dengan keinginan manajemen puncak. Kegiatan yang 
dilakukan pada suatu organisasi biasanya meliputi :  

− Merencanakan apa yang akan dicapai oleh perusahaan  
− Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing bagian  
− Mengkomunikasikan informasi yang ada  
− Mengevaluasi informasi  
− Memutuskan apa yang akan dilakukan  
− Mempengaruhi orang dalam organisasi tersebut untuk mengerjakan sesuai dengan 
yang digariskan  

Pengendalian manajemen merupakan beberapa bentuk kegiatan perencanaan dan 
pengendalian kegiatan yang terjadi pada suatu organisasi. Pengendalian  manajemen 
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melibatkan hubungan antara atasan-bawahan. Pengendalian dilakukan mulai dari 
tingkat atas hingga bawah. Proses ini meliputi tiga aktivitas :  

− Komunikasi- agar bawahan bertindak secara efektif.  
− Motivasi- bawahan harus diberi motivasi untuk menyelesaikan tugasnya.  
− Evaluasi- efisien atau efektifnya seorang bawahan melakukan tugasnya harus 
dievaluasi terlebih dahulu oleh manajer.  

Untuk memahami suatu sistem dibutuhkan suatu pengetahuan tentang lingkungan 
dimana sistem itu berada. Lingkungan pengendalian manajemen dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan yang berpengaruh 
terhadap pengendalian manajemen yang meliputi prilaku organisasi dan pusat 
pertanggungjawaban. Perilaku organisasi juga berkaitan erat dengan motivasi. 
Kemampuan seorang manajer atau pemimpin suatu organisasi dalam memotivasi, 
mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan 
menetukan efektifitas manajer.  

Suatu organisasi juga dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut pusat 
pertanggungjawaban, yakni suatu unit yang membawahi suatu tugas tertentu. Unit 
organisasi ini dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap 
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Yang dimaksud dengan pusat 
pertanggungjawaban menurut Robert N. Anthony dan John Dearden dalam 
Management control system (Homewood : Illionis, Richard D. Irwin, Inc, 1984):  Pusat 
pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer 
yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam 
rangka melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi tanggung 
jawabnya.  

Adanya suatu pusat pertanggungjawaban adalah untuk memenuhi satu atau beberapa 
tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuannya adalah 
mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Secara garis besar pusat 
pertanggungjawaban dibedakan menjadi :  

a. Pusat Biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban dimana input diukur 
dalam satuan moneter dan output tidak diukur dalam satuan moneter. Secara 
umum ada dua macam pusat biaya, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya 
kebijakan.  

b. Pusat Pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban dimana 
output diukur dalam satuan moneter, tetapi tidak ada hubungannya dengan input. 
Karena pusat pendapatan adalah suatu organisasi pemasaran yang tidak 
mempunyai tanggung jawab terhadap laba.  

c. Pusat Laba. Suatu pusat pertanggungjawaban yang diukur dalam ruang lingkup 
laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran.  

d. Pusat Investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang 
prestasi manajernya diukur atas dasar perbandingan antara laba dengan investasi 
yang digunakan.  
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Desentralisasi Organisasi  

Pemisahan yang jelas antara wewenang dengan tanggung jawab sangat diperlukan 
dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban. Pembentukan wewenang dan tanggung 
jawab secara normal dapat timbul dalam sebagai bentuk konsekuensi alami dari 
fungsi manajemen. Suatu organisasi yang terdesentralisasi adalah organisasi yang 
pembuatan keputusannya tidak diserahkan pada beberapa eksekutif-eksekutif 
puncak, tetapi disebarkan di seluruh organisasi dengan manajer pada berbagai tingkat 
membuat keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan lingkup tanggung 
jawab mereka. Desentralisasi adalah masalah tingkatan, karena seluruh organisasi 
didesentralisasi sampai pada lingkup tertentu sejauh diperlukan.suatu organisasi 
yang terdesentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan kebebasan 
pada manejer-manejer tingkat yang lebih rendah atau karyawan untuk membuat 
keputusan.  

Dengan demikian yang dimaksud dengan desentralisasi menurut Thomas P. Edmons, 
Cindy D. E, dan Bor-Yi Tsay dalam Fundamental Managerial Accounting Concepts (Irwin 
: McGraw-Hill,inc.,2000) : Pendelegasian otoritas dan tanggung jawab kepada 
individu yang berada pada posisi terbaik atas situasi dan kondisi tertentu sebagai 
pengambilan keputusan.  

Beberapa keuntungan dari desentralisasi dalam pengambilan keputusan pada 
perusahaan bisnis, antara lain: 

1) Desentralisasi memberikan manajer-menajer tingkat yang lebih rendah 
mendapatkan pengalaman pokok dalam pembuatan keputusan.  

2) Manajemen puncak dibebaskan dari pemecahan persoalan hari ke hari yang 
banyak dan memiliki peluang untuk berkosentrasi pada strategi, pada pembuatan 
keputusan yang tingkatnya lebih tinggi dan pada kegiatan-kegiatan koordinasi.  

3) Menambah tanggung jawab dan kewenangan pembuatan keputusan yang sering 
kali mengakibatkan kepuasan pekerjaan meningkat.  

4) Manajer-manajer tingkat yang lebih rendah secara umum memiliki informasi 
yang lebih rinci dan diperbaharui tentang kondisi-kondisi dalam bidang 
tanggung jawab mereka sendiri daripada manajer-manajer puncak.  

5) Sulit untuk mengevaluasi prestasi seorang manajer jika manajer tidak diberi 
banyak kebebasan. Desentralisasi yang efektif memerlukan pelaporan segmental. 
Sebagai tambahan pada laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan, 
laporan-laporan dibutuhkan untuk segmen-segmen individual organisasi.  

Terdapat banyak alasan di balik keputusan perusahaan melakukan disentralisasi, 
antara lain :  

a) Kemudahan terhadap pengumpulan dan pemanfaatan informasi lokal. Kualitas 
keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Ketika perusahaan 
tumbuh dalam ukuran dan beroperasi pada wilayah dan pasar yang berbeda, 
manajemen pusat mungkin tidak memahami kondisi-kondisi lokal. Namun, 
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manajer pada jenjang yang lebih rendah, yang berhubungan dekat dengan 
kondisi-kondisi pengoperasian mempunyai akses untuk informasi ini. Akibatnya, 
manajer lokal sering unggul dalam membuat keputusan yang lebih baik. Masalah 
kedua adalah informasi yang berlebihan. Pada suatu organisasi yang beroperasi 
dalam berbagai pasar yang berbeda dengan ratusan atau ribuan produk yang 
berbeda, tidak mungkin terdapat seorang pun yang memiliki segala keahlian dan 
ketrampilan yang dibutuhkan untuk memproses serta menggunakan informasi 
tersebut. Pada pengaturan sentralisasi, diperlukan waktu untuk mengirim 
informasi lokal ke kantor pusat dan mengirim keputusan kembali ke unit lokal. 
Selain itu, kedua pengiriman informasi tersebut dapat mempertinggi 
kemungkinan bahwa manajer yang bertanggung jawab atas pengimplementasian 
keputusan salah dalam menerjemahkan suatu perintah. Hal ini mengurangi 
keefektifan dari tanggapan manajer lokal. Pada organisasi yang terdesentralisasi, 
dimana manajer lokal memiliki wewenang membuat dan mengimplementasikan 
keputusan, sehingga masalah seperti ini tidak akan muncul.  

b) Fokus manajemen pusat. Dengan mendesentralisasi keputusan-keputusan 
operasi, manajemen pusat bebas berperan dalam upaya perumusan perencanaan 
dan pengambilan keputusan strategis. Kelangsungan operasi jangka panjang dari 
perusahaan harus lebih penting bagi manajemen pusat dari pada operasi sehari-
hari.  

c) Melatih dan memotivasi mannajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang 
terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi. Manajer yang 
menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang boleh dipromosikan. 
Pertanggungjawaban yang lebih besar mampu menghasilkan kepuasan kerja 
yang lebih tinggi dan memotivasi manajer lokal untuk berupaya lebih baik. 
Inisiatif dan kreativitas yang lebih tinggi akan muncul. Tentu saja, sejauh mana 
manfaat yang berkaitan dengan perilaku tersebut dapat direalisasikan akan 
sangat tergantung pada cara-cara mengevaluasi dan menghargai kinerja para 
manajer.  

d) Meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, marjin 
laba secara keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan berbagai divisi. 
Perusahan-perusahaan besar sekarang menyadari bahwa mereka tidak akan 
mampu bertahan apabila tetap mengoperasikan suatu divisi yang tidak berdaya 
saing.  

Peran Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Pengendalian Manajemen  

Di dalam suatu organisasi bisnis pada level middle-up akan sangat tidak mungkin 
sebagai manajer puncak untuk mengendalikan seluruh kegiatan operasi organisasinya 
secara perorangan. Untuk itu diperlukan perangkat dan sistem yang dapat menjamin 
dan meyakinkan manajer puncak bahwa anggota-anggota organisasinya dalam 
melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan keinginan manajer 
puncak. Dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban dimana struktur 
organisasi dibentuk menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban maka seorang 
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manajer puncak tidak perlu untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan operasi 
organisasi karena manajer puncak telah mendelagasikan sebagian wewenangnya 
kepada para manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksakan tindakan-
tindakan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasi organisasi. Melalui 
informasi-informasi yang dihasilkan oleh akuntansi pertanggungjawaban inilah 
manajer puncak dapat mengendalikan kegiatan operasi organisasinya maupun 
memberikan tindakan-tindakan korektif atas pelaksanaan kegiatan operasi yang 
menyimpang dari aturan atas standar yang telah di tetapkan.  

Anggaran yang telah disusun oleh para manajer lini / produk merupakan suatu 
bentuk komitmen mengenai seberapa besar tanggung jawab dan wewenangnya atas 
pemakaian dan pengolahan sejumlah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh 
organisasi yang dibebankan kepadanya. Sedangkan laporan realisasi anggaran akan 
menunjukkan sejauh mana prestasi manajer lini / produk tersebut dalam 
melaksanakan komitmennya seperti yang telah dituangkan dalam anggaran unit 
organisasi. Setelah laporan realisasi anggaran disusun oleh masing-masing unit 
organisasi (pusat pertanggungjawaban), maka evaluasi dan analisis laporan realisasi 
anggaran menjadi tugas manajemen puncak. Penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi antara anggaran dengan laporan realisasi anggaran harus di analisis 
sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan korektif dapat dilakukan secara efektif. 
Informasi berupa hasil analisis inilah yang kemudian dapat menunjukkan keefisienan 
dan keefektifan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian 
manajemen. 

Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban  

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban  

Akuntansi pertanggungjawaban mendasarkan pada pemikiran bahwa seorang 
manajer harus dibebani tanggung jawab atas prestasinya sendiri dan prestasi 
bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen 
akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur dan melaporkan prestasi sesungguhnya, 
prestasi yang diharapkan dan selisih yang timbul dalam setiap pusat 
pertanggungjawaban. Defenisi akuntansi pertanggungjawaban menurut Robert N. 
Anthony dan Vijay Gonvindarajan dalam Management Control System (Irwin : 
McGraw-Hill, Inc, 1998) :  

Sebuah sistem akuntansi yang dirancang bagi sebuah organisasi sedemikian rupa 
sehingga biaya-biaya dikumpulkan dan dilaporkan sesuai dengan tingkat 
pertanggungjawaban dalam organisasi. Setiap tingkat pengawasan (supervisory area) 
dalam organisasi hanya dibebani dengan biaya yang menjadi tanggung jawab dan 
yang berada dibawah kendalinya.  

Akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan dengan baik jika terdapat kondisi-
kondisi sebagai berikut :  

1. Luas wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan harus ditentukan 
dengan baik melalui struktur organisasi.  
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2. Manajer pusat pertanggungjawaban harus berperan serta dalam penentuan tujuan 
yang digunakan untuk mengukur prestasinya.  

3. Manajer pusat pertanggungjawaban harus berusaha untuk mencapai tujuan yang 
ditentukan untuknya dan untuk pusat pertanggungjawabannya.  

4. Manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas kegiatan pusat 
pertanggungjawaban yang dapat dikendalikannya.  

5. Hanya biaya, pendapatan, laba, dan investasi yang terkendalikan oleh manajer 
pusat pertanggungjawaban yang harus dimasukkan ke dalam laporan prestasinya.  

6. Laporan prestasi dan umpan baliknya untuk manajer pusat pertanggungjawaban 
harus disajikan tepat waktu.  

7. Laporan prestasi harus mejadikan secara jelas selisih yang terjadi, tindakan 
koreksi, dan tindak lanjutnya sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip 
pengecualian.  

8. Harus ditentukan dengan jelas peranan prestasi manajemen terhadap struktur 
balas jasa atau perangsang dalam perusahaan.  

9. Sistem akuntansi pertanggungjawaban hanya mengukur salah satu prestasi 
manajer pusat pertanggungjawaban, yaitu prestasi keuangan. Selain prestasi 
keuangan, seorang manajer dapat dinilai prestasinya atas dasar tingkat kepuasan 
karyawan, moral, dan sebagainya. Sebelum sistem akuntansi pertanggungjawaban 
disusun, harus lebih dahulu dipelajari garis wewenang dan tanggung jawab 
pembuatan keputusan sehingga dapat ditentukan pusat-pusat 
pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Sistem akuntansi 
pertanggungjawaban dirancang khusus sesuai dengan struktur organisasi untuk 
dapat menyajikan laporan-laporan prestasi yang berguna dalam menilai 
sumbangan manajer tingkat pertanggungjawaban tertentu dalam pencapaian 
tujuan yang telah ditentukan.  

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab dalam hubungan 
dengan akuntansi pertanggungjawaban menurut Dominiak dan Louderback dalam 
Managerial Accounting (South Wesrtern College : International Thomson Publishing, 
1997) adalah :  

a. Ukuran Perusahaan. Pada perusahaan dengan skala middle-up maka rentang 
tanggung jawab dari seorang manajer unit pertanggungjawaban akan semakin 
besar, hal ini disebabkan karena semakin besar skala perusahaan maka 
berpengaruh pada jumlah karyawan dan ruang lingkup kegiatan operasi 
perusahaan semakin besar pula, demikian pula sebaliknya dalam perusahaan 
dengan skala kecil maka rentang tanggung jawab manajer juga lebih sedikit karena 
jumlah karyawan dan ruang lingkup kegiatan operasinya juga relatif kecil.  

b. Karakteristik Kegiatan Operasi. Perusahaan menurut karakteristik kegiatan operasi 
pada umumnya dapat dibedakan menjadi perusahaan manufaktur, perusahaan 
dagang dan perusahaan jasa. Tanggung jawab pada masing-masing karakteristik 
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kegiatan operasi perusahaan juga berbeda-beda, sebagai contoh : bentuk tanggung 
jawab pada perusahaan manufaktur biasanya sesuai dengan produk yang 
dihasilkan sedangkan pada perusahaan jasa bentuk tanggung jawabnya akan 
disesuaikan dengan kemampuan penghasilan jasa dalam memuaskan kebutuhan 
dari klien.  

c. Filosofi Manajer Tingkat Atas. Filosofi pengendalian manajer tingkat atas 
dihubungkan dengan persepsinya terhadap manajer bawahannya dapat dibagi 
menjadi pengendalian sifat loose (longgar) atau tight (ketat). Hal ini akan 
berpengaruh pada tanggung jawab pada organisasinya. Sebagai contoh: pada 
perusahaan dengan sifat pengendalian loose maka tanggung jawab dari organisasi 
akan diperlonggar sejauh hal tersebut sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi, 
demikian pula sebaliknya.  

Organisasi untuk Akuntansi Pertanggungjawaban  

Organisasi dalam akuntansi pertanggungjawaban memerlukan beberapa elemen yang 
sangat terkait, elemen tersebut adalah authority, responsibility dan accountability. 
Elemen authority dan responsibility telah dijelaskan pada sub-bab di atas, sedangkan 
tinjauan mengenai elemen accountability adalah menyangkut persepsi mengenai 
kemampuan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan 
otoritas dan wewenang yang diberikan oleh manajer level atas. Tanpa ketiga elemen 
yang membentuk organisasi tersebut maka kegiatan organisasi perusahaan tidak akan 
berjalan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah dirancang sebelumnya. Oleh 
karena itu organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga ketiga elemen 
tersebut di atas dapat berjalan dengan lancar. Beberapa prinsip dalam penyusunan 
organisasi yang dikemukakan oleh R. D. Agarwal dalam bukunya Organization and 
Management (New Delhi: McGraw-Hill, Inc., 1982):  

1) Prinsip spesialisasi (specialization). Pekerjaan setiap anggota organisasi harus 
dibatasi sedapat mungkin ke dalam satu fungsi menurut keahliannya masing-
masing.  

2) Prinsip satuan pengarahan (unity of direction). Fungsi-fungsi yang berhubungan 
harus disatukan dibawah pimpinan seorang manajer.  

3) Prinsip spesifikasi fungsional (functional specification). Seluruh fungsi harus 
dijabarkan secara jelas dan tertulis.  

4) Prinsip rantai kepemimpinan (chain of command). Terdapat rantai komando 
kepemimpinan yang jelas dari atas ke bawah sehingga dapat dilakukan 
pendelegasian wewenang secara vertikal.  

5) Prinsip kesamaan wewenang dan tanggung jawab (party between authority and 
responsibility). Setiap pejabat harus memiliki wewenang yang cukup untuk 
mengambil keputusan yang diperlukan dan melakukan tindakan yang tepat 
dalam rangka mencapai prestasi kerja dan tujuan secara efektif dan efisien.  
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6) Prinsip rentang pengendalian (span of control) kemampuan seorang manajer untuk 
mengawasi bawahannya secara efektif adalah terbatas, sehingga harus dibatasi 
jumlah bawahannya untuk setiap manajer yang besarnya tergantung pada situasi 
dan kondisi tertentu.  

Jaringan dalam Akuntansi Pertanggungjawaban  

Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada premis bahwa semua biaya dapat 
dikendalikan dan masalah utama yang terjadi adalah sejauh mana rentang 
pengendalian tersebut. Untuk mengatasi masalah ini maka struktur organisasi dalam 
suatu perusahaan dibagi menjadi sebuah jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban 
individu, atau sebuah grup dimana fungsi-fungsi yang berhubungan erat mempunyai 
pimpinan tunggal yang bertanggung jawab atas aktifitas unit tersebut. Beberapa 
prinsip yang dikemukakan oleh Gary Siegel dan Helene Ramanauskas-Marconi dalam 
bukunya Behavioral Accounting (Ohio: South-Western Publishing, co., 1989).  

a. Untuk memastikan pertanggungjawaban dan akuntabilitas jaringan berjalan 
dengan baik maka struktur organisasi dalam suatu perusahaan harus dianalisa 
secara cermat dan pendapatan / biaya yang benar-benar terjadi harus dapat 
ditentukan.  

b. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien maka 
tanggung jawab dan ruang lingkup otoritas dari setiap individu, dari manajemen 
puncak sampai dengan karyawan paling bawah harus dapat ditentukan secara 
logis dan jelas.  

Sistem Pengendalian Anggaran  

Anggaran yang Efektif dan Efisien  

Menurut Drs. M. Munandar dalam bukunya Budgeting - Perencanaan Kerja, 
Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja (BPFE-Yogyakarta, 1994) anggaran 
adalah:  

Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan 
perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka 
waktu (periode) tertentu yang akan datang.  

Anggaran yang telah ditetapkan merupakan komitmen manajemen untuk 
melaksanakan aktivitas operasi perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau 
direncanakan. Anggaran juga mempunyai beberapa unsur, yaitu :  

1. Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan 
yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Ada beberapa alasan yang 
mendorong perusahaan untuk menyusun rencana untuk menghadapi waktu yang 
akan datang, antara lain :  

a. Waktu yang akan datang penuh dengan berbagai ketidakpastian, sehingga 
perusahaan harus mempersiapkan diri sejak awal tentang apa yang akan 
dilakukannya nanti.  



 

PERTEMUAN 01 | 11  
 

b. Waktu yang akan datang penuh dengan berbagai alternatif pilihan, sehingga 
perusahaan harus mempersiapkan diri sejak awal, alternatif manakah yang 
akan dipilihnya nanti.  

c. Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai pedoman kerja di waktu yang 
akan datang. Dengan adanya rencana berarti adanya suatu pegangan 
mengenai apa yang akan dilakukan nanti, sehingga jalannya perusahaan lebih 
terarah menuju tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.  

d. Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai alat pengkoordinasian kegiatan-
kegiatan dari seluruh bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.  

e. Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai alat pengawasan terhadap 
pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut di waktu yang akan datang. 
Dengan adanya rencana, maka perusahaan mempunyai tolak ukur untuk 
menilai (evaluasi) realisasi kegiatan-kegiatan perusahaan. Dengan 
membandingkan antara rencana dan realisasi kerja yang telah dilakukan, maka 
perusahaan dapat menilai apakah perusahaan telah bekerja dengan sukses 
atau kurang sukses.  

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan 
dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Secara garis 
besar kegiatan-kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi lima 
kelompok, yaitu kegiatan pemasaran (marketing), kegiatan produksi (producing), 
kegiatan pembelanjaan (financing), kegiatan administrasi (administrating), serta 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah personalia 
(personnel). Ada sebagian dari kegiatan perusahaan yang tidak direncanakan 
berarti ada sebagian dari kegiatan perusahaan yang tidak mempunyai pedoman 
dan arah, sehingga tidak bias diharapkan partisipasinya dengan kegiatan-kegiatan 
yang lain. Disamping itu, kegiatan yang tidak direncanakan tidak dapat dinilai 
(evaluasi) realisasi kerjanya, karena tidak mempunyai suatu tolak ukur.  

3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada 
berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam.  

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, menunjukkan bahwa anggaran berlaku 
untuk masa yang akan datang.  

Ada dua macam anggaran, yaitu :  

1) Anggaran strategis, ialah anggaran yang berlaku untuk jangka panjang, yaitu 
jangka waktu yang melebihi satu periode akuntansi (melebihi satu tahun).  

2) Anggaran taktis, ialah anggaran yang berlaku untuk jangka pendek, yaitu satu 
periode akuntansi atau kurang.  

Proses penganggaran merupakan fase penting bagi manajemen suatu perusahaan 
yang bertujuan sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan sebagai alat 
pengawasan kerja.  



 

PERTEMUAN 01 | 12  
 

1) Sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan 
memberikan arah sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh 
kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.  

2) Sebagai alat pengkoordinasian kerja Anggaran berfungsi sebagai alat 
pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam 
perusahaan dapat saling menunjang, saling kerja sama dengan baik, untuk menuju 
tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan 
akan lebih terjamin.  

3) Sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran juga berfungsi sebagai tolak ukur, alat 
pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan. Dengan 
membandingkan antara apa yang tertuang di dalam anggaran dengan apa yang 
dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah 
sukses bekerja atau kerang sukses bekerja.  

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik apabila taksiran-taksiran yang termuat 
didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya. Untuk 
bias melakukan penaksiran secara akurat diperlukan berbagai data, informasi dan 
pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan didalam 
menyusun anggaran. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa :  

a. Penjualan tahun-tahun lalu.  

b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat 
pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi dan sebagainya.  

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan.  

d. Tenega kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya maupun keterampilan dan 
keahliannya.  

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan.  

f. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan.  

g. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi 
perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi 
maupun di bidang personalia.  

Anggaran dalam Akuntansi Pertanggungjawaban  

Akuntansi pertanggungjawaban dirancang untuk menilai prestasi manajer dengan 
tolak ukur anggaran. Dengan demikian, jika terjadi hal-hal yang menyimpang dari 
yang telah dianggarkan, akan mudah ditunjuk siapa yang bertanggungjawab.  
Organisasi yang baik adalah yang terbagi atas pusat-pusat pertanggungjawaban dan 
setiap manajernya mengetahui wewenang dan tanggungjawab masing-masing, 
merupakan tempat yang baik untuk keefektifan anggaran. Dalam rangka 
pengendalian biaya, anggaran biaya harus disusun sesuai dengan tingkatan 
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manajemen dalam organisasi. Tiap-tiap manajer pusat biaya harus mengajukan 
rancangan anggaran biaya untuk pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

Seluruh rancangan anggaran ini akan ditampung oleh komite anggaran untuk dibahas 
kelayakannya dan dikombinasikan serta diselaraskan satu sama lain. Dalam proses 
pembahasan rancangan anggaran ini, terjadi negosiasi antara manajer pusat biaya 
dengan komite anggaran. Dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi atas 
rancangan anggaran merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Rancangan anggaran yang telah disepakati ini kemudian disahkan oleh komite 
anggaran menjadi anggaran yang harus dilaksanakan dan menjadi tolak ukur prestasi 
para manajer.  

Anggaran biaya yang disusun dengan pendekatan top-down dan bottom-up akan 
menimbulkan komitmen dalam diri para manajer untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan. Masing-masing manajer akan merasa bahwa anggaran tersebut adalah 
anggarannya dan mereka bersedia dinilai dengan tolak ukur anggaran tersebut. 
Anggaran yang partisipatif seperti inilah yang cocok untuk penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban.  

Untuk memenuhi konsep pertanggungjawaban, penyusun anggaran harus 
partisipatif, dalam arti melibatkan peran serta para manajer. Namun demikian, 
anggaran yang partisipatif tersebut tidak akan dengan sendirinya menciptakan 
tindakan bagi para manajer untuk melaksanakannya. Tindakan para manajer 
tergantung bagaimana mereka bereaksi terhadap informasi yang tercantum dalam 
anggaran. Reaksi tersebut dapat bermacam-macam, tergantung pada motivasi masing-
masing. Salah satu cara untuk membangkitkan motivasi adalah dengan menerapkan 
sistem penghargaan dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan akuntansi 
pertanggungjawaban, sistem penghargaan tersebut harus dihubungkan dengan 
keberhasilan manajer dalam melaksanakan anggaran pusat pertanggungjawaban yang 
dipimpinnya.  

Relevansi Informasi Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan  

Akumulasi Data  

Untuk memfasilitasi perbandingan periodik dari berbagai perencanaan anggaran, 
akumulasi dari pendapatan dan biaya aktual harus mengikuti pola jaringan 
pertanggungjawaban. Menurut Gary Siegel, Helene Ramanauskas-Marconi dalam 
Behavioral Accounting (Ohio: South-Western Publishing, Co., 1989), memerlukan tiga 
dimensi pengklasifikasian dari biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data, 
yaitu:  

1. Biaya diklasifikasikan berdasarkan pusat pertanggungjawaban.  

2. Adanya klasifikasi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali pada masing-
masing pusat pertanggungjawaban.  
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3. Adanya klasifikasi berdasarkan tipe biaya (seperti biaya langsung, biaya 
overhead), atau berdasarkan lini (seperti biaya gaji, biaya persediaan, biaya bahan 
baku, biaya sewa, dll).  

Tipe akumulasi data seperti ini dapat membantu manajemen dengan menyediakan 
informasi yang tepat dan berguna untuk beberapa dimensi dari kegiatan operasi 
perusahaan.  

Penggolongan Biaya  

Untuk memenuhi akuntansi pertanggungjawaban, biaya-biaya dalam sistem 
akuntansi pertanggungjawaban harus diklasifikasi menurut controllability atau dapat 
tidaknya biaya tersebut dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban. 
Dengan demikian terdapat biaya terkendali dan biaya tidak terkendalikan. Suatu 
biaya dikatakan terkendali jika biaya tersebut dapat dipengaruhi secara signifikan 
oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa setidak-tidaknya dikendalikan suatu biaya selalu 
dihubungkan dengan tingkatan manajemen dan jangka waktu.  

Suatu biaya tidak terkendalikan oleh manajer bagian tertentu mungkin terkendalikan 
oleh manajer departemen yang membawahinya atau oleh manajer bagian lain. 
Sebaliknya suatu biaya yang terkendalikan oleh manajer suatu departemen belum 
tentu terkendalikan oleh manajer bagian bawahnya. Dalam hubungannya dengan 
waktu, seluruh biaya dalam jangka panjang akan terkendalikan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam organisasi.  

Untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dikendalikan atau tidak oleh seorang 
manajer dapat digunakan pedoman sebagai berikut:  

a. Wewenang dalam perolehan dan penggunaan jasa atau aktiva. Seorang manajer 
yang memiliki dalam perolehan maupun penggunaan jasa atau aktiva jelas dapat 
mempengaruhi jumlah biaya jasa atau penggunaan aktiva tersebut, sehingga biaya 
tersebut merupakan biaya yang terkendalikan olehnya. Sebagai contoh manajer 
pemasaran yang berwenang memutuskan media promosi dan jumlah biayanya, 
bertanggungjawab penuh atas terjadinya biaya tersebut.  

b. Wewenang dalam penggunaan jasa atau aktiva. Seorang manajer mungkin tidak 
mempunyai wewenang dalam perolehan barang atau jasa, tetapi secara signifikan 
dapat mempengaruhi jumlah pemakaiannya. Dalam hal ini biaya pemakaian 
barang atau jasa tersebut merupakan biaya yang terkendalikan baginya, sehingga 
dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas biaya tersebut. Sebagai contoh adalah 
biaya bahan baku. Manajer pembelian menentukan harga dan jumlah bahan yang 
dibeli, sedangkan manajer produksi menentukan jumlah pemakaiannya, sehingga 
manajer pembelian bertanggungjawab atas harga peolehan bahan baku, 
sedangkan manajer produksi bertanggungjawab atas biaya pemekaian bahan 
baku.  
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c. Seorang manajer yang secara signifikan tidak dapat mempengaruhi jumlah biaya 
dapat dibebani biaya tersebut jika manajemen puncak menghendaki agar dia 
menaruh perhatian, sehingga diharapkan dapat membantu manajer lain yang 
bertanggungjawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. Biaya reparasi dan 
pemeliharaan adalah tanggung jawab bagian bengkel, namun bagian produksi 
dapat dibebani dengan biaya tersebut karena pemakaian mesin dan peralatan 
turut mempengaruhi besarnya biaya tersebut. Biaya yang semula tidak 
terkendalikan oleh seorang manajer dapat diubah menjadi terkendalikan melalui 
dua cara, yaitu:  

1) Mengubah dasar pembebanan dari alokasi ke pembebanan langsung. Biaya-biaya 
yang dialokasikan kepada pusat pertanggungjawaban dengan rumus-rumus 
tertentu merupakan biaya yang tidak terkendalikan karena tidak 
mencerminkan hubungan sebab-akibat, sehingga tidak mencerminkan 
tanggungjawab manajer pusat pertanggungjawaban itu. Untuk mengubah 
menjadi biaya terkendalikan, biaya tersebut harus dibebankan sedemikian 
rupa sehingga dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat 
pertanggungjawaban yang bersangkutan.  

2) Mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusan. Cara lain untuk 
mengubah biaya tak terkendalikan menjadi terkendalikan adalah dengan 
mengubah letak tanggungjawab pengambilan keputusan. Dengan 
pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajer pusat 
pertanggungjawaban mengakibatkan manajer tersebut berada dalam posisi 
dapat mempengaruhi secra signifikan biaya-biaya tertentu yang semula berada 
diluar tanggungjawabnya.  

Klasifikasi dan Kode Rekening  

Akuntansi mencatat, menggolongkan, meringkas dan melaporkan transaksi-transaksi 
yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap transaksi diberi nama tertentu sebagai 
lambang dari transaksi tersebut. Nama-nama itu disebut dengan rekening. Rekening-
rekening sejenis akan dikumpulkan dan diklasifikasikan kedalam suatu rekening 
tertentu. Dengan demikian, klasifikasi rekening bermanfaat sebagai wadah atau 
sarana untuk menampung semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan.  

Berdasarkan laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), rekening dibedakan 
atas: rekening neraca (riil), dan rekening laba-laba (nominal). Rekening neraca terdiri 
dari golongan aktiva, utang dan modal. Rekening laba-rugi terdiri dari kelompok-
kelompok yang sejenis, seperti : penjualan, harga pokok penjualan, biaya produksi, 
biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan pendapatan / biaya di luar 
usaha.  

Untuk memudahkan didalam proses pengolahan data, rekening-rekening perlu diberi 
kode karena dengan begitu data akan lebih mudah diidentifikasi. Dalam sistem 
akuntansi kode yang digunakan biasanya adalah angka, huruf, atau kombinasi 
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keduanya. Daftar dari seluruh rekening beserta nomor kodenya disebut kerangka 
rekening atau chart of accounts.  

Dalam rangka pengendalian biaya, sistem akuntansi pertanggungjawaban 
menggolongkan, mencatat, meringkas dan melaporkan biaya-biaya yang 
dihubungkan dengan tingkatan-tingkatan manajemen yang bertanggungjawab. Oleh 
karena itu, biaya-biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat-
tingkat manajemen dalam struktur organisasi. Setiap tingkat manajemen merupakan 
pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya, yang 
dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan tidak terkendalikan.  

Sistem Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban  

Evaluasi Kinerja Manajemen  

Evaluasi kinerja masing-masing manajer harus dan hanya didasarkan pada 
pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer unit organisasi tersebut. 
Motivasi dari seorang manajer dapat hilang ketika manajer tersebut diberikan 
penghargaan atau hukuman atas tindakan yang berada diluar ruang lingkup 
pengendalian manajer tersebut. Namun demikian seringkali pengendalian menjadi hal 
yang dapat dibagi dan bukannya absolut atas tindakan tertentu. Hal tersebut harus 
menjadi perhatian penting bagi manajemen puncak.  

Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja dari 
manajemen menjadi hal yang sangat krusial baik bagi manajemen puncak maupun 
manajer bawahan. Suatu standar merupakan bentuk antisipasi atas situasi dan kondisi 
tertentu dimasa mendatang. Perancangan standar yang efektif memerlukan kombinasi 
antara pengalaman, penilaian dan kapasitas prediksi dari semua personel yang 
mempunyai tanggung jawab untuk menentukan kebijakan harga dan kuantitas 
produk. Data historis merupakan awal tindakan yang baik untuk menentukan standar 
kinerja manajemen. Data tersebut harus diperbaharui sebagai bentuk antisipasi atas 
perubahan teknologi, layout perencanaan, metode produksi yang baru maupun 
produktifitas karyawan.  

Pelaporan Realisasi Anggaran Kualitatif  

Laporan pertanggungjawaban harus dinyatakan dalam bentuk yang simple. Jika 
laporan tersebut terlalu kompleks mana manajer akan mengalami kesulitan dalam 
menganalisis kegiatan operasi perusahaan. Laporan pertanggungjawaban harus 
menyajikan jumlah anggaran dan jumlah aktual dari pendapatan dan biaya yang 
dapat dikendalikan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi harus menjadi 
perhatian yang penting dan hal tersebut merupakan hakekat dari management by 
exception. Komunikasi reguler antara penyaji laporan dengan pengguna laporan 
pertanggungjawaban harus selalu dilakukan untuk memastikan relevansi dari 
informasi yang disajikan tersebut. Lebih lanjut, laporan pertanggungjawaban harus 
diterbitkan dengan dasar waktu yang efisien dan efektif. Di dalam penyajian laporan 
pertanggungjawaban selisih yang terjadi antara aktual dengan anggaran harus 
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dianalisis dan di selidiki sebab terjadinya. Selisih dapat disebabkan oleh kesalahan 
atau penyimpangan didalam pelaksanaan atau karena standarnya sendiri yang salah.  

Selisih yang disebabkan oleh kesalahan standar dikenal dengan panning variance, 
sedangkan selisih yang disebabkan oleh kesalahan atau penyimpangan didalam 
pelaksanaan dikenal dengan control varience. Control varience dapat disebabkan oleh 
faktor-faktor diluar kendali manajer yang bersangkutan sehingga tidak mencerminkan 
prestasi manajer tersebut dan faktor-faktor yang berada dalam kendali manajer yang 
bersangkutan sehingga mencerminkan prestasinya. Dengan mengetahui sebab 
terjadinya selisih, manajemen dapat menentukan tindakan korektif yang perlu 
dilakukan dan penghargaan / sanksi yang pantas diberikan kepada manajer yang 
bersangkutan.  

Harga bahan baku memang merupakan tanggungjawab manajer pembelian, namun 
demikian selisih bahan baku tidak selalu mencerminkan prestasi manajer tersebut. 
Selisih harga yang terjadi karena perubahan kondisi ekonomi, seperti inflasi dan 
ketersediaan bahan di pasar merupakan faktor-faktor diluar kendali manajer 
pembelian.  

Selisih kuantitas bahan jadi dapat disebabkan oleh non-efisiensi dalam proses 
produksi maupun mesin pemroses yang sudah usang. Kualitas bahan merupakan 
tanggungjawab bagian pembelian, efisiensi proses produksi merupakan 
tanggungjawab bagian produksi dan keusangan mesin merupakan tanggungjawab 
pejabat yang berwewenang dalam memutuskan perolehan / pengendalian mesin 
tersebut. Untuk biaya tenaga kerja, selisih tarif pada umumnya jarang terjadi karena 
biasanya tarif tenaga kerja ditentukan oleh undang-undang atau kesepakatan 
bersama, namun yang sering terjadi adalah selisih efisiensi. Selisih efisiensi dapat 
disebabkan oleh tenaga kerja yang belum berpengalaman, kesalahan dalam 
perencanaan dan penjadwalan produksi, ketidakpuasan bekerja dan sebagainya.  

Selisih BOP dapat menyangkut elemen biaya variable dan biaya tetap. Selisih 
pengeluaran pada dasarnya merupakan tanggungjawab menjaga agar biaya 
sesungguhnya sesuai dengan anggaran. Selisih kapasitas biasanya menjadi 
tanggungjawab manajemen puncak karena keputusan mengenai penggunaan 
kapasitas produksi berada di tangan mereka. Selisih efisiensi biasanya menjadi 
tanggungjawab manajer departemen yang bersangkutan. Selisih efisiensi dapat 
disebabkan oleh non-efisiensi dalam pelaksanaan, tenaga kerja yang kurang 
berpengalaman dan sebagainya.  

Selisih biaya pemesaran juga perlu dianalisis. Seperti teleh dijelaskan didepan bahwa 
biaya pemaaran sebagai input tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat 
penjualan sebagai output. Anggaran biaya pemasaran biasanya sudah ditentukan oleh 
manajemen puncak sebagai jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan. Manajer 
pemesaran pada umumnya lebih banyak dinilai dari segi kemampuannya mencapi 
target penjualan yang telah ditetapkan. Namun demikian untuk tujuan pengendalian, 
selisih biaya permanen perlu diselidiki sebab-sebabnya sehingga dapat ditentukan 
tindakan koreksinya. Demikian juga halnya dengan biaya administrasi dan umum. 
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HARGA TRANSFER 

PENDAHULUAN 

Konsep harga transfer (transfer pricing) merupakan salah satu langkah yang dapat 
digunakan dalam mencapai tujuan yang akan membantu dalam mencapai tujuan yang 
hendak dicapai oleh perusahaan. Dengan penerapan harga transfer juga dapat 
membantu untuk mengembangkan usaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja 
yang baru dan untuk mensejahterakan kebutuhan para karyawannya. Salah satu 
usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi semua itu adalah dengan 
cara mereka harus melakukan aktivitas berupa penjualan barang ataupun aktivitas 
jasa. 

Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab, 
yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Pusat-pusat 
tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan 
terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja (workshift), dan unit 
organisasi kecil lainnya. Departemen bisnis yang memiliki beberapa unit organisasi 
yang lebih kecil, menduduki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. Dari sudut 
pandang manajer senior dan dewan direksi, perusahaan secara keseluruhan 
merupakan pusat tanggun jawab, meskipun istilah ini biasanya berkenaan dengan 
unit-unit dalam perusahaan. 

Perkembangan perusahaan dan diversifikasi perusahaan menuntut dilakukannya 
desentralisasi organisasi. Dalam organisasi yang didivesifikasi tidak cukup jika hanya 
dilakukan divisionalisasi. Oleh karena itu, manajer divisi harus diberi wewenang 
untuk melakukan pembuatan keputusan yang berhubungan dengan laba, meliputi 
keputusan biaya (keputusan sumber) dan sekaligus pendapatan (keputusan pasar). 
Manajer divisi tersebut memperoleh wewenang untuk melakukan pembuatan 
keputusan laba maka manajer divisi bertanggung jawab terhadap laba yang yang 
dicapai oleh divisinya. 

Unit bisnis sebagai pusat laba merupakan bentuk divisionalisasi di mana kinerja 
ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih yang dihasilkan oleh unit 
bisnis tersebut. Perusahaan yang memiliki unit bisnis di dalamnya akan menimbulkan 
masalah harga transfer jika dua pusat laba (unit bisnis) melakukan transfer barang 
atau jasa. Untuk penentuan laba yang menjadi bagian masing-masing pusat laba harus 
diperhitungkan harga transfer barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba 
tersebut. Harga transfer bagi divisi penjual merupakan pendapatan, di lain pihak 
harga tersebut merupakan biaya bagi divisi pembeli. Pendapatan dan biaya tersebut 
merupakan komponen untuk perhitungan laba masing-masing divisi yang terkait 
dalam transfer barang. Beberapa unit organisasi (divisi) di dalam perusahaan yang 
difungsikan sebagai pusat laba dan antar pusat laba tersebut terjadi transfer barang 
atau jasa, karena tidak seluruh unit bisnis dilengkapi dengan fasilitas yang sama dan 
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adanya keterbatasan kemampuan serta pertimbangan efisiensi. Jadi adakalanya unit 
bisnis yang satu harus memakai barang atau jasa dari unit bisnis yang lain. 

Harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer berperan sebagai 
salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Di sisi lain, harga transfer 
menetapkan dengan tegas hak masing-masing manajer divisi untuk mendapatkan 
laba. Dalam penentuan harga transfer, masing-masing divisi yang terkait 
merundingkan berbagai unsur yang membentuk harga transfer, karena setiap unsur 
yang membentuk harga transfer akan berdampak terhadap perolehan laba yang 
dipakai sebagai pengukur kinerja mereka. Karena laba merupakan hal yang penting 
bagi pengukuran kinerja dalam pusat laba,maka penetapan harga transfer adalah 
penting bagipara manajer. Diharapkan dengan adanya penerapan harga transfer, 
suatu pusat laba akan termotivasi untuk memaksimalkan laba yang diperoleh dengan 
cara mengendalikan pendapatan dan biaya sebaik-baiknya, sehinngga akan 
berdampak pada meningkatnya kinerja pusat laba tersebut. 

Pada kenyataannya, sudah menjadi fenomena umum bahwa harga transfer dapat 
menimumbullkan masalah bagi suatu divisi (unit bisnis). Seperti yang dikutip dari 
www.wartawarga.gunadarma.ac.id tanggal 06/06/2010 adalah sebagai 

berikut: “Pada bulan juli 1987, Divisi Produk Chrome mengusulkan untuk menaikkan harga 
kompor tersebut sebesar 90 sen; 80 sen mencerminkan biaya tambahan atas operasi tambahan 
dan 10 sen merupakan markup laba atas tambahan biaya tersebut. Sebelum usulan tersebut 
diajukan, harga produk tersebut sekarang adalah $10 per unit. Divisi kompor elektrik sangat 
keberatan dengan usulan kenaikan harga tersebut dan setelah tiga minggu berdebat, 
diputuskan untuk membawa pertikaian tersebut kepada staf keuangan untuk mencari jalan 
tengah. Pada akhir tahun 1985, Divisi Gear and Transmission memulai negosiasi dengan 
Divisi mesin cuci mengenai harga transmisi yang baru, mengusulkan harga $12 ditambah 
beberapa penyesuaian kecil terhadap perubahan biaya yang terjadi sejak tahun sebelumnya. 
Divisi Mesin Cuci menolak untuk menerima harga yang diusulkan dan tetap bertahan pada 
harga $11,21. Divisi Gear and Transmission menolaknya, bahkan menolak untuk 
mempertimbangkan usulan proyek tersebut. Dan setelah perdebatan sengit selama beberapa 
hari, kedua divisi tersebut setuju untuk menyerahkan permasalahan ini kepada staf keuangan 
untuk mencari jalan tengahnya.” 

Adapun yang dikemukakan oleh Kurnia (2002:21-22) mengenai harga transfer adalah 
sebagai berikut: “Terdapat dua kriteria yang dapat digunakan untuk menilai keefektifan 
kebijakan penentuan harga transfer sebuah perusahaan (Ghosh, 2000). Pertama adalah 
apakah kebijakan tersebut dapat menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan. 
Kedua, manajer merasa bahwa mereka diberi penghargaan secara adil atas 
kontribusinya terhadap perusahaan.  

Dalam kenyataannya, kedua kriteria yang digunakan untuk menilai keefektifan 
sebuah kebijakan penetapan harga transfer dapat menimbulkan akibat yang saling 
bertentangan. Kebijakan (metoda) penetapan harga transfer yang dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan seringkali menciptakan perasaan tidak adil dalam hal bagaimana 
kinerja manajer dinilai dan diberi penghargaan. Hal ini terjadi karena kebijakan 
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penetapan harga transfer yang diterapkan di suatu perusahaan dapat mempengaruhi 
penilaian kinerja manajer atau divisi yang dipimpinnya, ketika manajer atau divisi 
yang ada di perusahaan diukur kinerjanya atas dasar laba. Bagi divisi penjual harga 
transfer merupakan pendapatan, sedangkan bagi divisi pembeli harga transfer 
merupakan unsur biaya. Oleh karena itu, manajer divisi penjual atau pembeli sangat 
berkepentingan dengan kebijakan penentuan harga transfer karena akan 
mempengaruhi penilaian kinerja masing-masing divisi. Apabila manajer divisi 
merasakan bahwa kontribusi mereka terhadap pencapaian laba perusahaan dinilai 
secara tidak adil, maka ada kemungkinan manajer tersebut akan melakukan berbagai 
cara untuk mengurangi rasa ketidakadilan tersebut. Alasan itu sesuai dengan 
pernyataan Kanfer (1992) yang menyebutkan bahwa persepsi tidak adil yang 
dirasakan oleh seorang individu dapat menimbulkan perilaku yang ditujukan untuk 
mengurangi perasaan tidak adil tersebut. Perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh 
mereka dapat meliputi; sabotase, melakukan tindakan manipulatif, atau 
meninggalkan pekerjaan. Oleh karena itu, untuk menghindari atau mengurangi 
perilaku-perilaku negatif yang dapat ditimbulkan oleh perasaan tidak adil terhadap 
suatu kebijakan penetapan harga transfer, maka perlu diketahui pengaruh faktor-
faktor penentu ketidakadilan dalam kebijakan penetapan harga transfer terhadap 
perilaku negatif yang dilakukan sebagai respon terhadap ketidak adilan tersebut. 
Ghosh (2000) menyebutkan bahwa desain organisasional dapat memainkan peran 
penting dalam mempengaruhi perilaku manajer melalui pengaruhnya pada 
bagaimana kinerja manajer diukur, dinilai dan diberi penghargaan secara adil. 

Menurutnya, perilaku-perilaku negatif dapat timbul karena terdapatnya rasa 
ketidakadilan terhadap suatu kebijakan penetapan harga transfer. Secara khusus dia 
menyatakan bahwa desain organisasional yang tidak adil dapat menimbulkan 
perilaku-perilaku manajer yang ditujukan untuk mengurangi rasa ketidakadilan 
tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penentuan 
harga transfer bukan hanya terletak pada perubahan metoda penentuan harga 
transfer, tetapi lebih terkait dengan pengaturan faktor-faktor lainnya yang 
mempengaruhi kinerja perusahaan atau bagaimana kinerja manajer dinilai dan diberi 
penghargaan.” 

Menurut Gunadi yang dikutip oleh Iman Santoso (2004:127-128) menyatakan bahwa: 
“Dengan mempertimbangkan atribut entitas, kita dapat menarik benang merah antara 
‘intracompany’ dengan ‘intercompany’ transfer, yang pertama merujuk pada transfer 
antar divisi pada satu entitas, sedangkan yang lain mengacu pada transfer antar 
entitas dalam satu keluarga besar perusahaan. Transfer antardivisi pada satu entitas 
tersebut maksudnya adalah transfer antardivisi dalam satu perusahaan yang terbagi 
ke dalam beberapa divisi, sedangkan transfer antarentitas dalam satu keluarga besar 
perusahaan maksudnya adalah transfer yang dilakukan antara perusahaan satu 
dengan perusahaan lainnya yang masih berada dalam satu grup perusahaan. 
Korporasi multinasional dengan perusahaanperusahaan yang berada dalam satu 
entitas ekonomi adalah perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kepemilikan 
atau penguasaan yang sama dan kurang lebih dikendalikan oleh perusahaan induk di 
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kantor pusat. Perusahaan induk ini pula yang berwenang menentukan transfer pricing 
yang berlaku dalam perdagangan internasional antara mereka (anak perusahaan/ 
subsidiaries). Dalam hal ini transfer pricing merupakan piranti pengukur hak dan 
kewajiban yang sangat penting diantara subsidiaries. Sehingga, secara artifisial, transfer 
pricing dapat menyimpang dari harga yang ‘normal’ atau ‘benar’. Di lain pihak, secara 
pejoratif istilah transfer pricing sering dikaitkan dengan suatu rekayasa manipulasi 
harga secara sistematis dengan maksud mengurang laba artifisial, mengupayakan 
agar perusahaan ‘rugi’, serta menghindari pajak atau bea disuatu negara.” 

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa harga transfer merupakan suatu hal 
yang penting bagi kinerja suatu unit bisnis. Karena harga transfer yang telah 
ditetapkan akan mempengaruhi besarnya laba atau bahkan mengakibatkan kerugian 
bagi divisi atau unit bisnis yang terlibat didalamnya. 

Ruang Lingkup Harga Transfer 

Pengertian Harga Transfer 

Pengertian harga transfer menurut Anthony dan Govindarajan dalam F. X. Kurniawan 
Tjakrawala (2008:284) adalah: …nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa 
dalam suatu transaksi di mana setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat adalah 
pusat laba. 

Menurut Supriyono (2000:416) definisi harga transfer dapat digolongkan menjadi dua 
yaitu: “Dalam arti luas, harga transfer adalah nilai barang dan jasa yang ditransfer oleh suatu 
pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dalam arti sempit, harga 
transfer adalah nilai barang dan jasa yang ditransfer antara dua divisi (pusat laba) atau lebih.” 

Sedangkan menurut Abdul Halim, Achmad Tjahjono, dan Muh. Fakhri Husein 
(2000:110) definisi harga transfer adalah: “Dalam arti luas harga transfer adalah harga 
barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi tanpa 
memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Sedangkan dalam arti sempit, harga 
transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya 
salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang terlibat merupakan pusat laba.” 

Tujuan Harga Transfer 

Menurut Anthony dan Govindarajan dalam F. X. Kurniawan Tjakrawala (2008:284) 
harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan 
berikut ini: 

1. Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk 
menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. 

2. Menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita— maksudnya, sistem harus 
dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha 
juga akan meningkatkan laba perusahaan. 

3. Membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. 
4. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. 
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Menurut Supriyono (2000:414) suatu sistem harga transfer yang baik harus mencapai 
tujuan sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi relevan bagi para manajer. Sistem harga transfer dapat 
memberikan informasi relevan yang diperlukan oleh setiap divisi untuk menentukan 
harga transfer. 

2. Mencapai keselarasan tujuan. Sistem harga transfer dapat memotivasi manajer divisi 
penjual, divisi pembeli dan mungkin manajer kantor pusat untuk membuat keputusan 
harga transfer yang sehat. Tindakan manajer divisi tertentu untuk meningkatkan laba 
divisinya juga dapat meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan, jadi 
diharapkan timbul kesesuaian tujuan. 

3. Mengukur kinerja ekonomi divisi. Sistem harga transfer dapat menghasilkan laporan 
laba setiap divisi individual yang secara layak mengukur kinerja ekonomi (laba bersih) 
divisi dan kontribusinya terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. 

4. Mengukur kinerja manajer divisi. Sistem harga transfer harus mendorong peningkatan 
kinerja manajer divisi karena harga transfer dapat digunakan sebagai dasar untuk 
perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian divisinya. 

5. Sederhana dan mudah. Sistem harga transfer harus sederhana untuk dipahami dan 
mudah diadministrasikan. 

Sedangkan menurut Abdul Halim, Achmad Tjahjono, dan Muh. Fakhri Husein 
(2000:112) harga transfer harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan-
tujuan berikut: 

1. Menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade off antara 
pendapatan dan biaya. 

2. Memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. 
3. Membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. 
4. Sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan harga transfer adalah untuk 
memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit dalam menentukan 
biaya dan pendapatan yang adil untuk perusahaan, mencapai keselarasan tujuan, 
mengukur kinerja ekonomi divisi, mengukur kinerja manajer divisi, dan sistem 
tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Keselarasan tujuan dapat tercapai jika 
dalam penentuan harga transfer dapat memenuhi prinsip dasar harga transfer. 

Karakteristik Harga Transfer  

Menurut Mulyadi (2001:382) harga transfer pada hakikatnya memilki tiga 
karakteristik berikut ini: 

1. Masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya 
berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka dan harga transfer merupakan unsur 
yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi 
pembeli. Jika perusahaan membentuk divisi sebagai pusat laba yang diperoleh, manajer 
pusat laba akan peduli atas faktor-faktor yang mempengaruhi laba divisinya. Karena 
transfer barang antar divisi merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi 
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divisi pembeli, manajer divisi terkait akan berkepentingan terhadap unsur-unsur yang 
diperhitungkan dalam penentuan yang diproduksi di divisi pembeli, penentuan harga 
transfer tidak merupakan masalah dalam perusahaan. 

2. Harga transfer selalu mengandung unsur laba didalamnya. Bagi divisi penjual, harga 
transfer merupakan pendapatan yang merupakan unsur laba yang dipakai sebagai 
dasar pengukuran kinerja divisi. Karena divisi penjual diukur kinerjanya atas dasar 
laba, maka transfer barang ke divisi pembeli harus mengandung unsur laba di 
dalamnya. 

3. Harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus 
mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Divisionalisasi merupakan cara yang 
ditempuh oleh manajemen puncak untuk mendiversifikasi bisnis perusahaan. Proses 
penentuan harga transfer memberikan kesempatan kepada para manajer divisi yang 
terkait untuk merundingkan semua unsure yang menbuat harga transfer, karena setiap 
unsur yang membentuk harga transfer akan berpengaruh terhadap laba divisi mereka. 
Di sisi lain, harga transfer merupakan salah satu alat integrasi divisi dalam diversified 
company. Dengan harga transfer, divisi-divisi yang dibentuk, yang seolah-olah 
merupakan perusahaan yang independen, harus melakukan negosiasi untuk 
menetapkan harga barang atau jasa yang ditransfer antarmereka. 

Masalah yang Dirundingkan dalam Penentuan Harga Transfer 

Menurut Mulyadi (2001:382-383) karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan 
diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka dua masalah 
yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli adalah: 

1. Dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam 
penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati 
dasar yang akan dipakai sebagai landasan penentuan harga barang yang 
ditransfer antar divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai 
landasan dalam penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Biaya 
yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer adalah biaya penuh, yang 
dapat dipilih dari dua macam biaya penuh: biaya penuh sesungguhnya dan 
biaya penuh standar. Baik biaya penuh sesungguhnya maupun biaya penuh 
standar dapat direkayasa dengan salah satu pendekatan: full costing, variabel 
costing dan activity based costing. 

2. Besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Laba yang 
diperhitungkan disini dapat ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari 
biaya penuh atau berdasarkan aktiva penuh yang digunakan untuk 
memproduksi produk jika laba ditentukan sebesar persentase tertentu dari 
biaya penuh, harga transfer yang dihasilkan tidak memperhitungkan modal 
yang digunakan dalam memproduksi produk yang ditransfer. Aktiva penuh 
merupakan dasar yang baik untuk memperhitungkan laba dalam harga 
transfer, namun banyak masalah yang timbul dalam memperhitungkan aktiva 
penuh sebagai investment base. 
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Menurut Mulyadi (2001:383-384) jika aktiva penuh divisi dipakai sebagai dasar 
penentuan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, dua faktor yang harus 
dipertimbangkan adalah: 

1. Jenis aktiva yang dipergunakan sebagai dasar. Jenis aktiva yang 
diperhitungkan sebagai dasar penentuan laba dalam harga transfer dapat 
digolongkan menjadi dua kelompok: aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. 
Jenis aktiva lancar yang digunakan oleh divisi penjual adalah aktiva lancar 
yang dipergunakan untuk operasi divisi penjual. Dengan demikian investasi 
sementara dalam surat berharga tidak diperhitungkan sebagai aktiva yang 
dipakai sebagai dasar penentuan laba dalam harga transfer. Begitu pula 
dengan investasi jangka panjang divisi penjualan tidak diperhitungkan dalam 
aktiva tidak lancar yang dipakai sebagai dasar penentuan laba dalam harga 
transfer. 

2. Cara penilaian aktiva yang digunakan sebagai dasar. Aktiva tetap yang 
diperhitungkan sebagai dasar penentuan laba dalam harga transfer adalah 
kondisi aktiva tetap divisi penjual pada awal tahun berlakunya harga transfer. 
Jika dalam tahun berjalan, divisi penjual melakukan investasi dalam aktiva 
tetap, jumlah ini biasanya diperhitungkan dalam penentuan harga transfer 
tahun berikutnya. Begitu pula jika dalam tahun berjalan divisi penjual 
melakukan penghentian pemakaian aktiva tetapnya, perubahan ini baru 
diperhitungkan dalam penentuan harga transfer berikutnya. Cara penilaian 
aktiva yang dipakai sebagai dasar penentuan laba yang diperhitungkan dalam 
harga transfer dapat dibagi menjadi dua cara: cara penilaian aktiva lancar dan 
cara penilaian aktiva tetap. Jika jenis aktiva lancar yang diperhitungkan dalam 
investment base telah ditetapkan, penilaian aktiva lancar dapat dipilih dari : 
a) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) aktiva lancar 
pada awal tahun berlakunya harga transfer. 

b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) aktiva lancar 
rata-rata dalam tahun berlakunya harga transfer. 

Metode Penentuan Harga Transfer 

Banyak metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam praktik. Tidak ada 
metode harga transfer yang sempurna. Setiap metode penentuan harga transfer 
mempunyai keunggulan dan sekaligus memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan 
metode harga transfer lainnya. Namun sering kali metode harga transfer berdasar 
harga pasar, jika dapat ditentukan, umumnya dipandang sebagai dasar terbaik. 

Dalam Carter dan Usry dalam Krista S.E., Ak (2005:521) system penetapan harga 
transfer harus memenuhi kriteria fundamental berikut ini: 

1. Harus memungkinkan manajemen pusat untuk menilai seakurat mungkin 
kinerja dari pusat laba divisional dalam hal kontribusi dari divisi tersebut 
secara terpisah ke total laba korporat. 
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2. Harus memotivasi manajer divisional untuk mengejar cita-cita laba divisi itu 
sendiri dengan cara yang kondusif bagi keberhasilan perusahaan secara 
keseluruhan. 

3. Harus merangsang efisiensi manajer tanpa kehilangan otonomi divisi tersebut 
sebagai pusat biaya. 

Sistem harga transfer dapat bervariasi dari yang paling sederhana sampai yang paling 
rumit, tergantung dari sifat usahanya. Menurut Supriyono (2000:415) definisi prinsip 
dasar harga transfer adalah: …prinsip yang menyatakan bahwa harga transfer harus serupa 
dengan harga yang dibebankan jika produk dijual kepada pihak luar atau jika produk dibeli dari 
pihak luar. 

Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan dalam F. X. Kurniawan Tjakrawala 
(2008:284) definisi prinsip dasar harga transfer adalah: …bahwa harga transfer sebaiknya 
serupa dengan harga yang ditentukan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar 
atau dibeli dari pemasok luar. 

Prinsip dasar tersebut di atas dapat tercapai jika tercipta situasi ideal dalam penentuan 
harga transfer. Menurut Supriyono (2000:415) situasi ideal adalah: …situasi yang 
mendorong tercapainya keselarasan tujuan penentuan harga transfer yang mencakup orang 
yang kompeten, iklim yang baik, harga pasar, kebebasan sumber, arus informasi penuh, 
negosiasi, dan kriteria ganda. 

Adapun penjelasan mengenai situasi tersebut menurut Supriyono (2000:415) adalah 
sebagai berikut: 

1. Orang yang kompeten. Orang yang kompeten adalah orang yang mampu 
menegosiasi atau mengarbitrasi harga transfer berdasar kepentingan jangka 
pendek dan jangka panjang. 

2. Iklim yang baik. Harga transfer yang ideal didasarkan pada iklim yang baik. Iklim 
yang baik berarti para manajer divisi dan kantor pusat memandang bahwa 
profitabilitas merupakan salah satu tujuan terpenting dan digunakan untuk 
mengukur kinerja mereka dan mereka berpendapat bahwa harga transfer 
ditentukan dengan adil. 

3. Harga pasar. Harga transfer yang ideal ditentukan oleh harga pasar normal untuk 
produk yang ditransfer. Harga pasar tersebut biasanya disesuaikan atau dikurangi 
dengan penghematan biaya karena produk tersebut ditransfer ke divisi lain dan 
bukanlah dijual ke pihak luar. 

4. Kebebasan sumber. Harga transfer yang ideal didasarkan pada kebebasan sumber. 
Kebebasan sumber memungkinkan bagi para manajer pembeli dan penjual untuk 
memilih alternatif-alternatif terbaik. Manajer divisi penjual harus memiliki 
kebebasan untuk menjual produknya pada divisi lain dalam organisasi atau 
menjualnya pada pihak luar. Manajer divisi pembeli harus memiliki kebebasan 
untuk membeli masukkannya di divisi lain dalam organisasi atau membelinya di 
pihak luar. 

5. Arus informasi penuh. Harga transfer yang ideal didasarkan pada arus informasi 
penuh. Para manajer divisi penjual, divisi pembeli, dan kantor pusat harus 
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mengetahui informasi secara penuh mengenai alternatif-alternatif yang tersedia 
serta pendapatan dan biayabiaya yang relevan. 

6. Negosiasi. Harga transfer yang ideal dihasilkan dari mekanisme proses negosiasi 
"kontrak" secara lancar diantara divisi-divisi. 

7. Kriteria ganda. Harga transfer yang ideal dapat memenuhi kriteria ganda, antara 
lain: obyektivitas, realisme, keadilan bagi semua yang terlibat, waktu yang 
minimum unutuk negosiasi atau arbitrasi, dan risiko suboptimasi yang minimum. 
Risiko suboptimasi adalah risiko yang timbul karena divisi-divisi yang 
menegosiasikan harga transfer mementingkan optimalisasi pencapaian tujuan 
divisinya sendiri tanpa memperhatikan keselarasan tujuan perusahaan secara 
keseluruhan. 

Dua metode harga transfer yang sering digunakan dalam praktik adalah metode 
harga transfer berdasar pasar (market-based transfer pricing) dan metode harga transfer 
berdasar biaya (cost-based transfer pricing). Di bawah ini dibahas kedua metode 
tersebut. 

1. Metode Harga Transfer Berdasar Harga Pasar 

Menurut Supriyono (2000:417) metode harga pasar adalah: …metode penentuan harga 
transfer barang atau jasa antar pusat laba didasarkan atas harga pasar dikurangi penghematan 
biaya karena produk tersebut ditransfer antardivisi. Jika terdapat harga pasar barang dan 
jasa yang ditransfer antarpusat laba ada maka harga pasar saat ini adalah dasar 
terbaik untuk penentuan harga transfer. 

Menurut Supriyono (2000:417) harga pasar merupakan dasar terbaik untuk penentuan 
harga transfer sebab: 

1. Mencerminkan transaksi independen (arm’s length transaction). Transaksi 
independen (arm’s length transaction) adalah transaksi yang dilakukan oleh dua 
pihak atau lebih secara bebas. Harga pasar ditentukan oleh pihak-pihak eksternal 
perusahaan sehingga menggambarkan transaksi independen (arm’s length 
transaction). 

2. Merupakan dasar yang terbaik untuk pembuatan keputusan. Bagi divisi penjual, 
harga pasar dapat dipakai dasar untuk membuat keputusan untuk menjual barang 
atau jasanya ke pihak luar atau mentransfernya ke divisi yang lain. Demikian pula 
bagi divisi pembeli, harga pasar dapat dipakai dasar pembuatan keputusan untuk 
membeli barang dan jasa dari pihak luar atau menerima transfer dari divisi yang 
lain. 

3. Menjadikan setiap divisi sebagai satuan bisnis independen. Harga pasar bagi divisi 
penjual mencerminkan pendapatan divisi tersebut jika barang dan jasanya dijual 
kepada pihak luar dan bagi divisi pembeli mencerminkan biaya jika divisi tersebut 
membelinya dari pihak luar sehingga menjadikan setiap divisi sebagai satuan 
bisnis independen yang terpisah satu sama lain. 
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Jika transaksi harga transfer dicatat pada harga pasar, profitabilitas divisi 
mencerminkan kontribusi ekonomi nyata divisi terhadap laba total perusahaan. 
Menurut Supriyono (2000:417) penerapan metode harga pasar menghadapi dua 
kondisi yaitu: …divisi dengan sumber independen (tanpa kendala sumber) dan divisi dengan 
kendala sumber. Adapaun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Independen.  

Jika divisi penjual dapat menjual produknya di pasar luar dan divisi pembeli dapat 
membeli barang atau jasa yang diperlukannya dari sumber luar maka keadaan ini 
memungkinkan setiap divisi bebas dari divisi lainnya. Dalam penentuan harga 
transfer berdasar harga pasar, keadaan ini sering kali dinamakan harga transfer 
berdasar harga pasar tanpa kendala sumber. Menurut Supriyono (2000:418) jika setiap 
divisi bebas dari divisi lainnya atau tidak ada kendala sumber maka: 

1. Keputusan harga transfer dan sumber harus diselesaikan secara bersama-sama 
oleh manajer divisi yang bersangkutan. 

2. Sistem ini tidak memerlukan atau hanya sangat sedikit memerlukan campur 
tangan staf kantor pusat atau manajemen puncak dalam penentuan harga 
transfer dan sumber. 

Agar setiap divisi memperhatikan kemakmuran perusahaan secara menyeluruh, 
biasanya oleh kantor pusat ditentukan batasan terhadap kebebasan divisi 
dibandingkan dengan pihak luar yang benar-benar independen. Menurut Supriyono 
(2000:418) keterbatasan tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Jika harga yang ditawarkan oleh divisi di dalam perusahaan besarnya sama 
dengan harga pasar dan kondisi lainnya sama, produk tersebut harus dibuat di 
dalam perusahaan atau tidak dibeli dari pihak luar. 

2. Jika terdapat harga distress (distress price) maka harga yang ditawarkan oleh 
pemasok luar tersebut tidak perlu dipedulikan dan produk tersebut harus 
dibuat sendiri di dalam perusahaan. Harga distress (distress price) adalah harga 
temporer yang relatif sangat rendah yang ditawarkan oleh pemasok luar. 

3. Perubahan sumber dan harga transfer yang diusulkan oleh divisi pembeli 
maupun divisi penjual harus ditelaah dan disetujui oleh kantor pusat agar 
usulan perubahan tersebut merupakan keputusan terbaik bagi kepentingan 
perusahaan secara keseluruhan. 

b. Kendala Sumber.  

Seringkali divisi tidak memiliki kebebasan untuk memperoleh sumber. Menurut 
Supriyono (2000:419) kendala ini mungkin disebabkan karena: 

1. Industri terintegrasi. Perusahaan yang berada dalam industri yang sifatnya 
sangat terintegrasi sulit memperoleh produk antara (intermediate product) dari 
pihak luar karena jarang diperjualbelikan. 

2. Tidak ada sumber luar. Jika tidak ada sumber luar atau tidak ada perusahaan lain 
yang memproduksi produk yang sama dengan yang ditransfer antardivisi, 
maka divisi-divisi menghadapi kendala sumber. 
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3. Risiko pemasok luar. Menajemen puncak tidak mau menghadapi risiko 
berhubungan dengan pemasol liar, misalnya karena volume produk yang 
diperlakukan signifikan, atau produk merupakan komponen kunci, atau 
proses pengolahan produk sifatnya rahasia. 

4. Investasi besar. Perusahaan telah menanamkan investasi yang cukup besar 
dalam fasilitas pengolahan produk yang ditransfer sihingga tidak logis jika 
produk tersebut dibeli dari pihak luar sebesar harga pasarnya. 

Menurut Anthony dan Govindarajan dalam F. X. Kurniawan Tjakrawala (2008:287) 
dalam banyak perusahaan, pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli dapat saja 
sangat terbatas. Ada beberapa alasan akan hal ini: 

1. Keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan 
eksternal. 

2. Jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang 
terdeferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar. 

3. Jika suatu perusahaan telah melakukan investasi yang besar, maka perusahaan 
cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar kecuali harga jual 
di luar mendekati biaya variabel perusahaan, di mana hal itu jarang sekali 
terjadi. 

Sedangkan menurut Abdul Halim, Achmad Tjahjono, dan Muh. Fakhri Husein 
(2000:115) beberapa alasannya dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Kapasitas internal yang terbatas sehingga tidak memungkinkan 
pengembangan penjualan produk ke pihak eksternal. Dalam kondisi pusat 
laba penjual hanya boleh menjual secara internal, maka keputusan yang 
dibatasi adalah keputusan penjualan. 

2. Jika perusahaan merupakan produsen untuk produk yang sangat khas (unik) 
saja, sehingga produk tersebut tidak dijual di pasar ekstern. Dalam kondisi 
pusat laba penjual hanya dapat menjual kepada pasar internal, maka 
keputusan yang dibatasi adalah keputusan sumber. 

3. Jika perusahaan telah melakukan investasi yang signifikan pada fasilitas 
produksi. Dalam kondisi ini, pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan 
fasilitas produksi menjadi hal penting, walaupun produk yang akan 
dibutuhkan ada pada pasar ekstern, dengan demikian keputusan sumber yang 
dibatasi. 

Meskipun perusahaan menghadapi kendala sumber pengadaan sehingga pasar 
produk yang ditransfer terbatas, namun dalam penentuan harga transfer harus tetap 
menggunakan harga yang bersaing (harga kompetitif). Menurut Supriyono (2000:419) 
harga yang bersaing adalah: …harga yang ditentukan dari transaksi independen (arm’s 
length). 

Menurut Mulyadi (2001:397) harga saing adalah: …harga produk yang sama dengan 
produk yang ditransfer, yang berlaku di pasar luar. Sedangkan menurut Anthony dan 
Govindarajan dalam F. X. Kurniawan Tjakrawala (2008:284) adalah sebagai berikut: 
…harga transfer yang paling memenuhi persyaratan sistem pusat laba adalah harga kompetitif. 
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Harga kompetitif mengukur kontribusi dari setiap pusat laba terhadap laba perusahaan secara 
keseluruhan. 

Menurut Supriyono (2000:419) alasan pengunaan harga yang bersaing adalah sebagai 
berikut: 

1. Pengukur kontribusi setiap divisi. Harga yang bersaing dapat mengukur 
kontribusi setiap pusat laba terhadap laba total perusahaan. Jika sumber 
internal tidak tersedia maka perusahaan harus membeli dari pemasok luar 
dengan harga yang bersaing sehingga selisih harga tersebut dengan biaya 
perusahaan menggambarkan kontribusi pusat laba tersebut. 

2. Pengukuran kinerja setiap divisi. Harga yang bersaing dapat mengukur 
prestasi suatu pusat laba dalam menghadapi persaingan dengan pihak luar. 

3. Independen. Harga yang bersaing sifatnya independen terhadap kondisi-
kondisi internal pusat laba yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:397) harga saing lebih baik sebagai harga transfer 
dibandingkan dengan harga harga transfer yang ditetapkan secara intern dalam 
perusahaan terintegrasi karena: 

1. Harga saing akan mengukur kontribusi masing-masing divisi terhadap laba 
perusahaan secara keseluruhan. Jika kapasitas di dalam perusahaan tidak 
tersedia, perusahaan harus membeli dari luar pada harga saing. Selisih antara 
harga saing dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan merupakan 
uang yang dapat dihemat karena pemilihan alternatif membuat sendiri 
dibandingkan dengan alternatif membeli dari pemasok luar. 

2. Harga saing mengukur kinerja suatu divisi dalam menghadapi persaingan. 
3. Harga saing tidak terikat oleh kondisi intern perusahaan. 

Jika suatu perusahaan yang terintegrasi tidak mengetahui tingkat harga yang bersaing 
(harga kompetitif) karena tidak melakukan pembelian atau penjualan produknya ke 
pasar bebas maka menurut Anthony dan Govindarajan dalam F. X. Kurniawan 
Tjakrawala (2008:288) adalah: 

1. Jika ada harga pasar yang diterbitkan, maka harga tersebut dapat digunakan 
untuk menentukan harga transfer. Tetapi, terbitan tersebut harus merupakan 
harga yang benar-benar dibayarkan di pasar bebas, dan kondisi yang ada di 
pasar bebas harus konsisten dengan kondisi yang ada dalam perusahaan. 

2. Harga pasar mungkin ditentukan berdasarkan penawaran (bid). Hal ini 
umumnya dapat dilakukan hanya jika penawar terendah masih memiliki 
peluang untuk memenangkan bisnis tersebut. Suatu perusahaan melakukan 
hal ini dengan membeli kira-kira separuh dari kelompok produk tertentu di 
luar dan separuh lagi di dalam perusahaan. Perusahaan tersebut menawarkan 
seluruh produk tetapi memilih separuh yang tetap tidak dijual. Perusahaan 
tersebut mendapatkan penawaran yang sah karena penawar terendah dapat 
berharap untuk memperoleh sebagian dari bisnis tersebut. Sebaliknya, jika 
suatu perusahaan meminta penawaran hanya untuk mendapatkan harga 
kompetitif dan tidak memberikan kontrak tersebut kepada penawar terendah, 
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maka perusahaan tersebut akan segera menemukan bahwa tidak akan ada 
tawaran atau tawaran tersebut memiliki nilai yang dipertanyakan. 

3. Jika pusat laba produksi menjual produk yang serupa di pasar bebas, maka 
pusat laba tersebut sering kali meniru harga kompetitif berdasarkan harga 
luar. 

4. Jika pusat laba pembelian membeli produk yang serupa dari pasar luar/bebas, 
maka pusat laba tersebut dapat meniru harga kompetitif untuk produk-produk 
eksklusifnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghitung biaya dari 
perbedaan dalam desain dan kondisi penjualan lain antara produk kompetitif 
dan produk eksklusif. 

c. Harga Pasar yang Dimodifikasi 

Menurut Supriyono (2000:421) harga pasar yang dimodifikasi (harga pasar minus) 
adalah: …harga pasar produk dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihemat (dihindari 
atau ditekan) karena produk ditransfer ke pusat laba lain dibandingkan dengan jika produk 
tersebut dijual pada pihak luar. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:395) pada umumnya harga transfer ditetapkan 
pada harga pasar minus (market-price-minus). Di dalam transfer produk antardivisi di 
dalam perusahaan terdapat hal-hal berikut ini: 

1. Kuantitas produk yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli cukup besar 
sehingga menimbulkan penghematan biaya bagi divisi penjual karena produksi yang 
besar tersebut. Oleh karena itu, potongan volume (volume discount) seringkali 
digunakan sebagai pengurang harga pasar dalam penentuan harga transfer. 

2. Di dalam transfer produk, divisi penjual tidak akan mengeluarkan biaya-biaya iklan, 
promosi penjualan, dan biaya penagihan. Oleh karena itu biaya-biaya tersebut harus 
dikurangkan dari harga pasar di dalam penentuan harga transfer. 

3. Jika transfer produk dilakukan langsung dari departemen produksi divisi penjual, biaya 
penggudangan tidak diperhitungkan dalam penentuan harga transfer. 

Menurut Supriyono (2000:421) rumus penentuan harga transfer dengan menggunakan 
harga  pasar yang dimodifikasi dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1. 
Rumus penentuan harga transfer dengan menggunakan harga pasar yang dimodifikasi 

Harga pasar per unit   RpA 
Biaya per unit yang dapat dihindari   
Potongan volume dan potongan tunai Rpxxx  
Biaya Penyimpanan xxx  
Komisi penjualan xxx  
Biaya penagihan Xxx +  

      B (-) 
Harga transfer per unit   RpC 
Sumber: Supriyono (2000:421) 
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d. Kelemahan Metode Transfer Berdasar Harga Pasar 

Menurut Supriyono (2000:424) meskipun metode transfer berdasar harga pasar 
umumnya diakui sebagai metode yang terbaik, namun dalam keadaan tertentu 
metode ini memiliki kelemahan sebagai berikut: 

1. Tidak semua produk yang ditransfer antardivisi memiliki harga pasar. 
2. Harga pasar seringkali berubah sehingga harga transfer produk antardivisi perlu 

dihitung kembali. 
3. Daftar harga seringkali tidak mencerminkan harga pasar sesungguhnya atau 

harga pasar produk yang ditransfer tidak termuat dalam daftar harga sehingga 
untuk memperoleh informasi harga pasar perlu tambahan pengorbanan waktu 
dan biaya. 

4. Penghematan biaya timbul karena produk ditransfer ke divisi lain atau tidak 
dijual ke pihak lain, seharusnya tidak hanya dinikmati oleh divisi pembeli saja—
dalam bentuk pengurangan harga pasar—tetapi juga harus diperhitungkan pula 
untuk divisi penjual. Hal ini disebabkan jika divisi pembeli membeli produk dari 
pihak luar harganya lebih tinggi, jadi pengurangan harga tersebut ditimbulkan 
karena divisi penjual mau transfer produk tersebut ke divisi pembeli. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:315) kelemahan yang melekat pada metode ini 
adalah: 

1. Tidak semua produk mempunyai harga pasar. 
2. Divisi penjual mempunyai pasar yang sudah pasti (yaitu divisi pembeli). Oleh 

karena itu penghematan biaya yang timbul tidak harus dinikmati oleh divisi 
penjual saja, tetapi harus dinikmati pula oleh divisi pembeli. 

3. Harga pasar tidak selalu sama dengan harga yang tercantum di dalam daftar 
harga (price list). Kesulitan penentuan harga pasar akan lebih besar jika harga 
pasar sangat berfluktuasi. 

2. Metode Harga Transfer Berdasar Biaya  

Untuk mengatasi kelemahan metode transfer berdasar harga pasar, dapat digunakan 
metode transfer berdasar biaya. Menurut Supriyono (2000:425) metode ini biasanya 
digunakan jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut: 

1. Pada pasar kompetitif tidak tersedia informasi harga jual produk yang 
ditransfer. Keadaan ini timbul jika produk yang ditransfer merupakan produk 
yang belum selesai sehinnga tidak diperjualbelikan di pasar. 

2. Kesulitan dalam penentuan harga jual yang disebabkan oleh perselisihan 
antarmanajer divisi. Kesulitan ini ditimbulkan jika di pasar timbul beberapa 
macam harga dan jika produk yang ditransfer tidak persis sama dengan yang 
ada di pasar. 

3. Jika produk yang ditransfer mengandung formula atau proses rahasia 
sehingga tidak diinginkan untuk diungkapkan pada pihak lain. 
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Dalam metode penentuan harga transfer berdasar biaya, besarnya harga transfer 
ditentukan sebesar biaya ditambah laba sehingga metode ini sering dinamakan 
metode biaya ditambah laba. Menurut Supriyono (2000:425) mengharuskan 
manajemen membuat dua keputusan penting yaitu: 

1. Komponen biaya yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. 
2. Komponen laba yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. 

a. Komponen Biaya 

Dalam metode ini timbul masalah mengenai besarnya biaya yang diperhitungkan 
sebagai dasar penentuan harga transfer. Menurut Supriyono (2000:425) biaya yang 
dapat diperhitungkan untuk dasar penentuan harga transfer meliputi: 

1. Biaya penuh sesungguhnya. 
2. Biaya variabel sesungguhnya. 
3. Biaya penuh standar. 
4. Biaya variabel standar. 

Dengan demikian dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang 
ditransfer antardivisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Mulyadi 
(2001:385) menyatakan bahwa: 

“Jika biaya penuh sesungguhnya dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer, 
kemungkinan yang dapat timbul adalah divisi pembeli akan dibebani dengan 
ketidakefisienan yang terjadi di divisi penjual. Hal ini disebabkan biaya penuh 
sesungguhnya divisi penjual dapat mengandung ketidakefisienan yang terjadi di divisi 
penjual. Oleh karena itu, biaya penuh sesungguhnya tidak baik jika digunakan sebagai 
dasar penentuah harga transfer. Jika biaya penuh standar dipakai sebagai dasar 
penentuan harga transfer, divisi pembeli tidak dibebani kemungkinan terjadinya 
ketidakefisienan divisi penjual, karena biaya penuh standar mencerminkan operasi 
terbaik dengan biaya yang seharusnya di divisi penjual. Harga transfer menggunakan 
biaya penuh standar sebagai dasar akan memberikan keuntungan bagi divisi pembeli, 
karena divisi pembeli dibebani dengan biaya yang seharusnya untuk memproduksi 
produk di divisi penjual”. 

Menurut Mulyadi (2001:385) jika biaya dipakai sebagai dasar penentuan harga 
transfer, manajemen perlu mempertimbangkan tiga hal penting berikut ini: 

1. Metode penentuan harga transfer harus mendorong divisi penjual senantiasa 
melakukan perbaikan efisiensi dan produktivitasnya. 

2. Metode penentuan harga transfer harus memisahkan tanggung jawab masing-
masing divisi yang terlibat. Ketidakefisienan yang terjadi di divisi penjual 
tidak boleh dialihkan ke divisi pembeli melalui harga transfer. 

3. Umumnya, diperlukan aturan yang baik dalam penentuan harga transfer jika 
biaya dipakai sebagai dasar, karena divisi yang terlibat harus melakukan 
negosiasi atas dasar kondisi intern perusahaan. 
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Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer menurut Mulyadi 
(2001:386-390) dapat dihitung dengan salah satu dari tiga pendekatan penentuan 
biaya: 

1. Full Costing 

Jika Full Costing dipakai sebagai pendekatan perekayasaan biaya yang digunakan 
sebagai dasar penentuan harga transfer, unsurunsur yang diperhitungkan dalam 
penentuan harga transfer disajikan pada gambar 2.2. 

Gambar 2.2 
Unsur-unsur yang Diperhitungkan dalam Penentuan Harga Transfer atas 

Dasar Biaya dengan Pendekatan Full Costing 

Harga Transfer = Biaya Penuh + Laba 

   

Biaya Produksi: 
Biaya bahan baku 
Biaya tenaga kerja 
Biaya overhed pabrik 

 

y%x Aktiva 
Penuh : 

Aktiva lancar 
Aktiva tidak lancar 

Biaya Non-Produksi: 
Biaya administrasi & umum 
Biaya pemasaran 

 

Sumber: Mulyadi (2001:386) 

2. Jika variable costing dipakai sebagai pendekatan perekayasaan biaya yang digunakan 
sebagai dasar penentuan harga transfer, unsur-unsur yang diprhitungkan dalam 
penentuan harga transfer disajikan pada gambar 2.3. 

Gambar 2.3 
Unsur-unsur yang Diperhitungkan dalam Penentuan Harga Transfer atas 

Dasar Biaya dengan Pendekatan Variable Costing 
Harga Transfer = Biaya Penuh + Laba 

   

Biaya Variabel: 
Biaya bahan baku 
Biaya tenaga kerja 
Biaya overhed pabrik variabel 
Biaya admi & umum variabel 
Biaya pemasaran variabel 

 

y%x Aktiva 
Penuh : 

Aktiva lancar 
Aktiva tidak lancar Biaya tetap: 

Biaya overhed pabrik tetap 
Biaya adm & umum tetap 
Biaya pemasaran tetap 

 

Sumber: Mulyadi (2001:386) 
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3. Jika activity costing dipakai sebagi pendekatan perekayasaan biaya yang digunakan 
sebagai dasar penentuan harga transfer, unsur-unsur yang digunakan sebagai dasar 
penentuan harga transfer disajikan pada gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 

Unsur-unsur yang Diperhitungkan dalam Penentuan Harga Transfer atas 
Dasar Biaya dengan Pendekatan Activity-Based Costing 

Harga Transfer = Biaya Penuh + Laba 

   

a. Unit level activity 
b. Batch activity 
c. Product sustaining activity 
d. Facility sustaining activity 

 y%x Aktiva 
Penuh : 

Aktiva lancar 
Aktiva tidak lancar 

Sumber: (Mulyadi:389) 

 
Berdasarkan activity costing, kegiatan pembuatan produk dapat digolongkan ke 
dalam 4 kategori: 

a. Unit level activity. Biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk 
yang dihasilkan. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya enerji, dan 
biaya angkutan adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini. Biaya ini 
dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. 
Oleh karena itu, dalam penentuan harga transfer, biaya ini dibebankan oleh divisi 
penjual kepada divisi pembeli berdasarkan biaya standar dikalikan dengan jumlah 
produk yang sesungguhnya ditransfer oleh divisi penjual ke divisi pembeli. 

b. Batch activity. Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang 
diproduksi. Setup cost, yang merupakan mesin dan ekuipmen sebelum suatu 
order diproses adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan biaya ini. 
Besar kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh 
fungsi produksi. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang 
diproduksi dalam setiap order produksi. Divisi pembeli dibebani batch activity cost 
berdasarkan jumlah batch activity cost standar oleh divisi penjual setiap menerima 
order divisi pembeli. 

c. Product sustaining activity. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan 
pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk 
untuk tetap dapat dipasarkan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh jumlah unit 
produk yang diproduksi dan jumlah batch produksi yang dilaksanakan oleh divisi 
penjual. Contoh biaya ini adalah biaya desain produk, desain proses pengolahan 
produk, pengujian produk. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan 
taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk 
tersebut (product life cycle). 
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d. Facility sustaining activity. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk 
mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya depresiasi dan 
amortisasi, biaya asuransi, biaya gaji karyawan kunci perusahaan adalah contoh 
jenis biaya yang termasuk dalam golongan facility sustaining activity cost. Biaya ini 
dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan pada 
kapasitas normal divisi penjual. 

1. Harga transfer berdasar biaya sesungguhnya 

Menurut Supriyono (2000:426) alasan pemakaian biaya sesungguhnya sebagai dasar 
penentuan harga transfer adalah sebagai berikut: 

a. Biaya sesungguhnya dapat ditentukan dengan ralatif pasti. 
b. Data biaya sesungguhnya dapat mudah disediakan dan dapat digunakan oleh 
perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi biaya sesungguhnya 
maupun yang menggunakan sistem akuntansi biaya yang ditentukan di muka. 

c. Dapat meniadakan perlunya harga transfer produk yang sifatnya unik atau 
khusus. 

d. Harga transfer berdasar biaya sesungguhnya mudah dipahami dan dikelola. 
e. Dapat diterapkan pada organisasi nirlaba. 

Namun, di samping alasan kuat penggunaan biaya sesungguhnya sebagai dasar 
penentuan harga transfer, terdapat beberapa kelemahan penting dasar ini. 

Menurut Supriyono (2000:426) kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tidak mendorong divisi penjual berkerja efisien. Hal ini karena jika digunakan 
penentuan laba berdasar persentase biaya sesungguhnya, berarti semakin 
besar biaya sesungguhnya maka semakin besar pula laba divisi penjual. 

2. Divisi pembeli dibebani ketidakefisienan divisi penjual. Semakin tidak efisien 
divisi penjual berakibat harga transfernya semakin tinggi. 

3. Biaya sesungguhnya dapat diketahui akhir periode. Divisi pembeli umumnya 
ingin mengetahui harga transfer yang ditanggungnya sebelum pembuatan 
keputusan mentransfer dari divisi lain. 

Jika biaya sesungguhnya digunakan sebagai harga transfer maka timbul pertanyaan 
mengenai biaya yang digunakan tersebut, menurut Supriyono (2000:427) biaya 
tersebut adalah: 

a. Metode biaya penuh sesungguhnya. Dalam metode ini, semua elemen biaya 
penuh sesungguhnya divisi penjulal – baik biaya tetap maupun biaya variabel 
– untuk menghasilkan produk sampai dengan siap ditransfer membentuk 
dasar untuk penentuan harga transfer produk yang ditransfer ke divisi 
pembeli. Metode ini biasanya digunakan jika penjualan kepada pelanggan luar 
dapat menyerap semua kapasitas yang dimiliki divisi penjual. 

b. Metode biaya variabel sesungguhnya. Dalam metode ini, semua biaya variabel 
sesungguhnya divisi penjual yang dipakai untuk menghasilkan produk sampai 
dengan siap ditransfer merupakan dasar untuk penentuan harga transfer 
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produk yang ditransfer ke divisi pembeli. Metode ini mendasarkan pada 
alasan bahwa biaya yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli 
hanyalah biaya yang terkendalikan oleh divisi penjual, umumnya biaya yang 
dapat terkendali tersebut adalah biaya variabel. Metode ini biasanya 
digunakan jika penjualan kepada pelanggan luar belum dapat menyerap 
semua kapasitas yang dimiliki divisi penjual. 

2. Harga transfer berdasar biaya standar 

Menurut Supriyono (2000:427) harga transfer yang ditentukan berdasar biaya standar 
memiliki keunggulan sebagai berikut: 

a. Memotivasi divisi penjual berkerja efisien. Biaya yang digunakan sebagai dasar 
penentuan harga transfer hanya sebesar biaya standarnya sehingga jika divisi 
penjual berkerja tidak efisien maka ketidakefisienan tersebut diperlakukan 
sebagai pengurang laba divisi penjual itu sendiri. 

b. Divisi pembeli tidak dibebani ketidakefisienan divisi penjual. Oleh karena 
biaya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan harga transfer sebesar 
biaya standar maka ketidakefisienan divisi penjual tidak dibebankan kepada 
divisi pembeli.  

Meskipun metode ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan besarnya harga 
transfer yang lebih baik dibandingkan dengan metode biaya sesungguhnya, namun 
menurut Supriyono (2000:428) perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini agar 
metode ini dapat digunakan dengan baik: 

a. Biaya standar harus disesuaikan jika terjadi perubahan tingkat harga umum 
yang tajam atau adanya perubahan kondisi lainnya yang mendasari penentuan 
biaya standar. 

b. Harus dihindari kecenderungan divisi penjual untuk menentukan biaya 
standar yang terlalu tinggi. 

c. Untuk mendorong divisi penjual meningkatkan efisiensi dengan cara 
menurunkan biaya standar, manajer kantor pusat dapat menempuh 
kebijaksanaan untuk tidak menurunkan harga transfer dalam jangka waktu 
tertentu, misalnya satu atau dua tahun, meskipun divisi penjual dapat 
menurunkan biaya standarnya. 

Perusahaan tertentu mencoba menggunakan biaya produsen yang efisien sebagai 
dasar penentuan biaya standar divisi penjual. Akan tetapi menurut Supriyono 
(2000:428) cara ini menghadapi beberapa kesulitan pokok sebagai berikut: 

a. Informasi biaya produsen yang efisien tidak dapat diperoleh oleh semua 
perusahaan yang mengadakan transfer produk antardivisi. 

b. Kondisi divisi penjual mungkin sangat berbeda dengan produsen luar yang 
efisien sehingga biaya produsen yang efisien tersebut tidak dapat digunakan 
sebagai alat pengukur yang tepat terhadap prestasi divisi penjual. 

c. Penentuan biaya produsen yang efisien yang akan digunakan biasanya 
memerlukan perundingan antara divisi penjual dan divisi pembeli, 



 

PERTEMUAN 01 | 37  
 

perundingan ini sering kali memerlukan waktu yang lama dan mungkin 
melalaikan tugas manajer divisi lainnya. 

d. Jika perundingan mengenai biaya produsen yang efisien tidak mencapai kata 
sepakat mungkin diperlukan campur tangan komite arbitrasi atau staf kantor 
pusat untuk menetapkan harga transfer, harga yang ditetapkan mungkin tidak 
dapat mengendalikan kemampuan laba divisinya. 

Seperti halnya dalam penentuan harga transfer berdasar biaya sesungguhnya, metode 
penentuan harga transfer berdasar biaya standar menimbulkan pertanyaan mengenai 
biaya standar yang digunakan sebagai dasar transfer, menurut Supriyono (2000:429) 
biaya tersebut adalah: 

1. Metode biaya penuh standar. Dalam metode ini, semua elemen biaya penuh 
standar divisi penjual – baik biaya tetap maupun biaya variabel – untuk 
menghasilkan produk sampai dengan siap ditransfer digunakan untuk dasar 
penentuan harga transfer produk yang dipindahkan ke divisi pembeli. Metode 
ini biasanya digunakan jika penjualan kepada pelanggan luar dapat menyerap 
semua kapasitas yang dimiliki divisi penjual. 

2. Metode biaya variabel standar. Dalam metode ini, semua biaya variabel standar 
divisi penjual yang dipakai untuk menghasilkan produk sampai dengan siap 
ditransfer digunakan sebagai dasar penentuan besarnya harga transfer produk 
yang dipindahkan ke divisi pembeli. Metode ini mendasarkan pada alasan 
bahwa biaya yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli hanyalah 
biaya yang terkendalikan oleh divisi penjual yaitu biaya variabel standar 
sehingga selisih biaya variabel yang timbul tidak boleh ditransfer ke divisi 
penjual. Metode ini biasanya digunakan jika penjualan kepada pelanggan luar 
belum dapat menyerap semua kapasitas yang dimiliki divisi penjual. 

b. Komponen Laba. Menurut Supriyono (2000:429) masalah kedua dalam pemakaian 
metode biaya ditambah laba adalah …penentuan komponen laba yang ditambahkan pada 
biaya. Masalah ini menurut Supriyono (2000:429) mengharuskan manajemen untuk 
membuat keputusan mengenai: 

1. Dasar penentuan tingkat laba. Dasar penentuan tingkat laba dapat digunakan dua 
cara: (a) berdasar persentase biaya, (b) berdasar return atas investasi. Penentuan 
tingkat laba berdasar persentase biaya mudah digunakan namun tidak 
mempetimbangkan investasi yang digunakan oleh divisi penjual untuk 
menghasilkan produk yang ditransfer. Penentuan tingkat laba berdasar return atas 
investasi berarti telah memperhitungkan investasi divisi penjual untuk 
menghasilkan produk yang ditransfer, namun sulit menentukan besarnya investasi 
yang layak diperhitungkan. Jika investasi didasarkan atas biaya historikal aktiva 
divisi penjual akan mengakibatkan laba dan harga transfernya terlalu rendah dan 
jika diperhitungkan nilai pengganti mengakibatkan laba dan harga transfernya 
terlalu tinggi. 

2. Besarnya tingkat laba. Dalam penentuan tingkat laba ini dapat digunakan beberapa 
pendekatan sebagai berikut: 
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a) Berdasar taksiran laba terbaik jika divisi penjual sebagai suatu perusahaan 
yang independen. 

b) Berdasar taksiran return atas investasi yang diperhitungkan jika divisi pembeli 
harus menghasilkan sendiri volume produk yang ditransfer dari divisi penjual. 

c) Jika divisi penjual, selain mentransfer produknya ke divisi pembeli, juga 
menjual ke pihak lain maka komponen laba dapat ditentukan dari persentase 
profit margin rata-rata berdasar harga pokok penjualan standar. 

d) Jika peralatan dan metode pengolahan produk yang digunakan oleh divisi 
penjual serupa dengan yang digunakan pihak lain, maka komponen laba dapat 
ditentukan sebesar profit margin perusahaan lain. 

e) Jika tingkat otomatisasi peralatan yang oleh divisi penjual relatif berbeda 
dengan peralatan perusahaan lain yang menghasilkan produk serupa, maka 
profit margin sebagai komponen laba lebih baik dihubungkan dengan 
peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk daripada dihubungkan 
dengan biaya. 

f) Jika divisi penjual tidak menjual produknya pada pihak luar dan pemasok luar 
tidak dapat dibandingkan dengan divisi penjual maka dapat digunakan 
taksiran profit margin yang kompetitif (bersaing) sebagai komponen laba. 
Taksiran profit margin ini dapat didasarkan kemampuan laba industri atau 
divisi lain yang menghasilkan produk serupa. 

Sedangkan menurut Abdul Halim, Achmad Tjahjono, dan Muh. Fakhri Husein 
(2000:117) adalah sebagai berikut: 

1. Dasar penentuan tingkat laba. Dasar penentuan tingkat laba ini bisa dilakukan 
berdasar biaya dan dapat dilakukan berdasar return atas investasi. Kesulitannya 
adalah bila berdasar biaya tidak memperhitungkan investasi yang dilakukan. 
Sebaliknya, jika berdasar investasi, sulit menentukan besarnya investasi yang 
layak diperhitungkan. 

2. Besarnya laba. Berbagai pendekatan yang bisa dilakukan adalah: 
a. Berdasarkan laba jika divisi penjual dianggap sebagai unit usaha yang 
independen (pusat laba). 

b. Berdasar taksiran “return” atas investasi yang dilakukan 
c. Jika divisi penjual, selain mentransfer produknya ke divisi pembeli juga 
menjual ke pihak lain maka laba dapat ditentukan dari persentase profit 
margin rata-rata berdasar harga pokok standar. 

d. Dengan menggunakan profit margin perusahaan lain jika produknya sama. 

c. Penerapan Metode Biaya Ditambah Laba 

Menurut Supriyono (2000:431) jika komponen laba ditentukan berdasar biaya, 
besarnya harga transfer berdasar biaya ditambah laba dapat digunakan beberapa 
metode berikut ini: 

1. Metode biaya penuh sesungguhnya ditambah laba. 
2. Metode biaya variabel sesungguhnya ditambah laba. 
3. Metode biaya penuh standar ditambah laba. 
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4. Metode biaya variabel standar ditambah laba. 

d. Pertimbangan Manajemen 

Menurut Supriyono (2000:447) pemakaian harga transfer berdasar biaya ditambah laba 
menimbulkan berbagai macam masalah yang serius. Oleh karena itu, dalam 
pemakaian metode ini manajemen perlu mempertimbangkan bahwa: 

1. Harga transfer jangan mengakibatkan divisi penjual lalai menjaga standar yang 
ketat dan lalai meningkatkan produktivitas. Divisi penjual harus didorong agar 
dapat menekan biaya dan meningkatkan produktivitas seperti pada produsen luar 
yang kompetitif. 

2. Prestasi setiap divisi harus dapat dipisahkan dengan tegas sesuai dengan 
tanggung jawabnya. Ketidakefisienan divisi penjual tidak boleh dipindahkan ke 
divisi pembeli. 

3. Jika harga pasar tidak dapat diterapkan, sehingga digunakan metode biaya 
ditambah laba, hendaknya disusun prosedur administratif yang adil agar divisi 
yang terlibat, yaitu divisi penjual dan divisi pembeli, diberikan kesempatan untuk 
merundingkan biaya dan laba yang akan ditransfer. 

Pengelolaan Harga Transfer 

Pengelolaan harga transfer memerlukan prosedur-prosedur formal. Prosedur tersebut 
diperlukan agar harga transfer dapat ditentukan dengan baik sehingga tujuan 
penentuan harga transfer dapat dicapai. Prosedur formal yang dapat digunakan 
adalah: (1) metode pengelolaan harga transfer berdasar negosiasi, dan (2) metode 
pengelolaan harga transfer berdasar arbitrasi. Di bawah ini akan dibahas mengenai 
metode pengelolaan tersebut. 

1. Harga Transfer Berdasar Negosiasi 

Menurut Supriyono (2000:449) mengenai harga transfer berdasar negosiasi adalah 
sebagai berikut: “Dalam pengelolaan harga transfer negosiasi besarnya harga transfer 
didasarkan atas tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dan divisi pembeli. 
Penentuan harga negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar yang bebas (arm’s length) 
antardivisi seolah-olah mereka merupakan satu kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan 
tersebut tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak lain dan divisi 
pembeli dapat pula membeli produk yang sama dari pihak luar. Metode ini tidak memerlukan 
campur tangan staf kantor pusat dalam penentuan harga transfer, jadi harga transfer tidak 
ditentukan oleh staf pusat”. Sedangkan menurut Abdul Halim, Achmad Tjahjono, dan 
Muh. Fakhri Husein (2000:121) negosiasi adalah: …proses formal untuk menentukan 
besarnya harga transfer antar pusat laba yang terlibat, tanpa campur tangan dari kantor pusat. 

Beberapa alasan utama pemakaian harga transfer negosiasi menurut Supriyono 
(2000:448) adalah sebagai berikut: 

a. Negosiasi harga transfer ini menunjukkan kepercayaan manajer pusat pada 
manajer divisi untuk membuat keputusan mengenai harga beli input dan harga 
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jual output divisinya. Kedua macam pembuatan keputusan tersebut merupakan 
salah satu tugas pokok manajer divisi. 

b. Jika harga transfer ditentukan oleh staf pusat maka manajer divisi dapat memiliki 
alasan bahwa jeleknya prestasi laba divisi karena harga transfer yang ditentukan 
pusat merugikan divisinya. Peranan staf pusat hendaknya terbatas pada 
penelaahan bahwa harga transfer hasil negosiasi tersebut rasional, karena 
negosiasi tersebut dipengaruhi oleh kemampuan dan kelihaian setiap manajer 
divisi dalam tawar-menawar sehingga kemungkinan harga transfernya tidak 
rasional. 

c. Para manajer divisi memiliki informasi relevan mengenai biaya dan harga pasar 
produk yang ditransfer sehingga dalam negosiasi dapat dicapai harga transfer 
yang rasional. 

Kantor pusat harus menentukan aturan atau aturan main untuk para manajer divisi 
dalam melaksanakan negosiasi harga transfer. Biasanya proses negosiasi harga 
transfer dimulai oleh divisi penjual dengan jalan menawarkan harga transfer dan 
syarat-syarat lainnya dalam transfer produk ke divisi pembeli, misalnya waktu 
penyerahan, kualitas, dan sebagainya.  

Menurut Supriyono (2000:448) terhadap harga yang ditawarkan oleh divisi penjual 
tersebut mungkin divisi pembeli: 

a. Menerima tawaran tersebut. 
b. Tawar-menawar dengan divisi penjual untuk memperoleh harga transfer yang 
lebih rendah atau kondisi yang lebih baik. 

c. Mencari tawaran dari dan merundingkan harga serta syarat lainnya dengan 
pemasok luar. 

d. Mencapai kesepakatan harga dan syarat transfer dengan divisi penjual sehingga 
membeli dari divisi penjual (dalam perusahaan), atau mencapai kesepakatan harga 
dan syarat transfer dengan pemasok luar sehingga membeli dari pemasok luar, 
atau mungkin tidak tercapai kesepakatan dengan divisi penjual atau pemasok 
luar. 

Menurut Supriyono (2000:448) negosiasi harga transfer dapat sukses jika terdapat 
beberapa kondisi sebagai berikut: 

a. Terdapat pasar luar atau pemasok luar produk intermediate yang akan ditransfer. 
Kondisi ini diperlukan agar divisi penjual tidak memegang monopoli tunggal 
sehingga manajer divisi penjual tidak dapat memaksakan harga transfer pada 
divisi pembeli. Harga transfer yang disetujui hendaknya mencerminkan kekuatan 
dan keahlian setiap negosiator. 

b. Bersama-sama memakai semua informasi harga pasar diantara para negosiator. 
Informasi ini bermanfaat untuk para negosiator untuk mempertimbangkan biaya 
kesempatan bagi divisi penjual maupun divisi pembeli. 

c. Kebebasan divisi pembeli untuk membeli dari pemasok luar. Kondisi ini 
diperlukan untuk menciptakan disiplin dalam proses tawar-menawar. 
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d. Dukungan dan kadang-kadang keterlibatan manajemen puncak (kantor pusat). 
Kondisi ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan 
divisionalisasi, namun kondisi ini diperlukan jika perundingan antara divisi 
penjual dan divisi pembeli telah berlarut-larut dan tidak tercapai penyelesaian. 
Dukungan dan keterlibatan tersebut dapat berbentuk pengarahan dan 
kebijaksanaan atau sebagai mediator divisi agar harga transfer dapat mencapai 
kesepakatan. 

Meskipun harga transfer negosiasi memiliki beberapa keunggulan, namun menurut 
Supriyono (2000:449) metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan 
metode ini antara lain sebagai berikut: 

a. Metode negosiasi memerlukan waktu perundingan antarmanajer divisi yang lama. 
b. Metode ini cenderung menimbulkan konflik atau perselisihan antardivisi. 
c. Pada metode ini pengukuran kemampuan laba divisi sangat peka terhadap 
keahlian tawar-menawar antarmanajer divisi. 

d. Metode ini memerlukan waktu manajmen kantor pusat yang banyak untuk 
mengamati proses negosiasi dan sebagai mediator jika diperlukan. 

e. Metode ini dapat mengakibatkan produktivitas yang rendah jika harga transfer 
negosiasi tidak memuaskan manajer divisi. 

Jika transfer produk antardivisi jumlahnya sangat banyak namun harga pembanding 
di luar tidak ada, maka metode harga transfer negosiasi hanya dapat diterapkan 
secara terbatas. Keadaan ini mendorong manajer kantor pusat untuk menentukan 
peraturan pengadaan dan harga transfer antardivisi. Menurut Supriyono (2000:449) 
pedoman dasar yang dapat digunakan untuk pengaturan sebagai berikut: 

a. Produk digolongkan ke dalam dua golongan yaitu: produk golongan I dan produk 
golongan II.  

b. Sumber pengadaan produk golongan I hanya dapat diubah berdasar keputusan 
manajemen kantor pusat. 

c. Sumber pengadaan produk golongan II diputuskan oleh divisi yang bersangkutan. 
Baik divisi penjual maupun divisi pembeli bebas untuk berunding dan 
mengadakan transaksi dengan pihak luar maupun pihak dalam perusahaan. 
 

1. Produk Golongan I. Produk golongan I meliputi produk yang sumber 
pengadaannya (sourching) ditentukan oleh manajemen puncak (kantor pusat). 
Biasanya produk golongan I memiliki karakteristik: 
a. Tingkat produksinya besar, 
b. Tidak ada sumber pengadaan di luar perusahaan, 
c. Mutu dan sifat kerahasiannya perlu dikendalikan dengan ketat. 

Produk golongan I ini perlu dipecah lebih lanjut menjadi dua golongan yaitu: 

a. Golongan 1A. Produk golongan 1A meliputi produk yang harga pasarnya di luar 
perusahaan tidak tersedia. Harga transfer produk golongan ini ditetapkan 
berdasar biaya ditambah laba standar. 
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b. Golongan 1B. Produk golongan 1B meliputi produk yang harga pasarnya 
tersedia di luar perusahaan. Harga transfer produk ini ditetapkan berdasar 
harga pasar. 

 

2. Produk Golongan II. Produk golongan II meliputi semua produk selain golongan I. 
biasanya produk golongan II ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan. 
b. Produk yang volume produksinya relatif kecil. 
c. Produk yang diproduksi dengan menggunakan mesin dan peralatan yang 
sifatnya umum. 

Harga transfer produk golongan II hanya dapat diubah berdasarkan harga 
pasarnya. 

2. Harga Transfer berdasar Arbitrasi 

Menurut Supriyono (2000:451) harga transfer arbitrasi adalah: …harga transfer yang 
ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer 
setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer yang bersangkutan. 

Jika dipandang sangat diperlukan, perusahaan dapat pula membentuk komite 
arbitrasi. Menurut Supriyono (2000:451) komite arbitrasi adalah: …komite yang 
menpunyai tanggung-jawab utama untuk menyelesaikan perselisihan harga transfer, menelaah 
kembali pengubahan sumber pengadaan, dan jika diperlukan, mengubah aturan-aturan 
penentuan harga transfer. Keuntungan dari metode ini menurut Carter dan Usry dalam 
Krista S.E., Ak (2005:525) adalah: …bahwa suatu harga transfer dapat ditetapkan 
sedemikian rupa sehingga akan mencapai tujuan yang dianggap paling penting oleh 
manajemen pusat. Tetapi menurut Carter dan Usry dalam Krista S.E., Ak (2005:525) 
kerugian metode ini jauh melebihi keuntungannya. Kelemahan itu adalah: …metode ini 
dapat mengalahkan tujuan penting dari desentralisasi tanggung jawab atas laba—membuat 
karyawan divisional sadar akan laba. 

Harga Transfer Divisi Terintegrasi 

Perusahaan yang memiliki divisi-divisi yang terintegrasi menghadapi banyak 
permasalahan dalam penentuan harga transfer karena divisi penjual mentransfer 
semua atau hampir semua produknya pada divisi pembeli dalam perusahaan yang 
sama. Keadaan seperti ini sering disebut dengan penjualan eksklusif atau mendekati 
eksklusif. Menurut Supriyono (2000:451) penjualan eksklusif adalah: …divisi penjual 
yang menjual semua atau sebagian besar produknya ke divisi lain dalam perusahaan. 

Menurut Supriyono (2000:451) pemasok tertawan (captive supplier) adalah …pemasok 
yang hanya dapat menjual seluruh produknya atau sebagian besar produknya pada pembeli 
tertentu. Penjualan eksklusif mengakibatkan divisi penjual tidak memiliki tanggung 
jawab yang berarti terhadap pemasaran produknya. Tanggung jawab utama divisi 
penjual yang berfungsi sebagai pemasok tertawan adalah untuk mengendalikan biaya, 
kualitas, dan jadwal produksi. Dengan demikian, laba divisi penjual sangat 
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dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran produk akhir divisi pembeli. Menurut 
Supriyono (2000:451-452) untuk mengatasi masalah tersebut di atas dapat dipilih salah 
satu dari beberapa alternatif pemecahan masalah sebgai berikut: 

1. Divisi penjual diperlakukan sebagai pusat beban. Alternatif ini didasarkan bahwa 
alasan bahwa manajer divisi penjual hanya dapat mengendalikan masukan atau 
biaya divisinya saja dan tidak dapat mengendalikan pemasaran produknya 
sehingga divisi penjual lebih cocok jika diperlakukan sebagai pusat beban. 

2. Divisi penjual dipertahankan sebagai pusat laba. Jika timbul penjual tetap 
dipertahankan sebagai pusat laba maka timbul masalah dalam penentuan harga 
transfer.  

Untuk menentukan harga transfer dapat digunakan salah satu dari beberapa metode 
berikut ini: 

a. Harga transfer mendasarkan negosiasi antardivisi. Jika divisi penjual sebagai 
pemasok tertawan, negosiasi antardivisi penjual dan divisi pembeli bertujuan 
untuk menentukan kesepakatan mengenai harga jual produk akhir yang 
dihasilkan divisi pembeli dan menentukan distribusi laba pada divisi penjual dan 
divisi pembeli. Dalam proses negosiasi hendaknya memperhatikan maksimalisasi 
laba divisi yang terlibat dam maksimalisasi laba perusahaan sebagai suatu 
kesatuan. 

b. Harga transfer mendasarkan metode dua-langkah atau metode beban tetap 
bulanan. 

Penentuan harga transfer metode dua-langkah juga disebut metode beban tetap 
bulanan. Pada metode ini divisi pembeli dibebani harga transfer sebesar: 

1. Untuk setiap unit produk yang ditransfer dari divisi penjual, divisi pembeli 
dibebani biaya produksi variabel standar per unit dari divisi penjual 

2. Secara periodik, biasanya dilakukan bulanan, divisi pembeli dibebani biaya tetap 
ditambah return atas investasi yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas atau 
kapasitas oleh divisi penjual untuk divisi pembeli. 

Metode beban biaya tetap bulanan cocok digunakan jika divisi pembeli membeli 
produk dari divisi penjual dalam jumlah yang relatif stabil dari bulan ke bulan. 
Penerapan metode ini perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Beban biaya tetap dan laba bulanan hendaknya dirundingkan secara periodik dan 
jumlahnya tergantung pada kapasitas yang disediakan untuk divisi pembeli. 

2. Masalah produk yang perlu dipecahkan adalah menentukan kapasitas yang 
disediakan untuk menghasilkan produk yang ditransfer. 

3. Biaya variabel standar tidak selalu sama besarnya dengan biaya merjinal. 
4. Metode ini menghasilkan laba bulanan divisi penjual yang konstan, yang tidak 
dipengaruhi oleh volume produk yang ditransfer oleh divisi tersebut. 

5. Jika kapasitas divisi penjual terbatas dan produk yang ditransfer tersebut dapat 
pula dijual kepada pihak luar, maka kemungkinan dapat timbul konflik antara 
divisi penjual, divisi pembeli, maupun perusahaan secara keseluruhan. 
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6. Dalam hal metode ini serupa dengan penentuan harga “ambil atau bayar” (take or 
pay) yang kadangkala digunakan untuk perusahaan pelayanan umum, tambang 
batubara, dan kontraktor jangka panjang. 

c. Metode Pembagian Laba 

Metode pembagian laba membagi laba kontribusi yang diperoleh dari penjualan 
produk akhir kepada divisi penjual dan divisi pembeli. Langkah-langkah yang 
dilaksanakan dalam metode ini adalah: 

1. Produk yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli dibebani dengan biaya 
produksi variabel standar divisi penjual. 

2. Setelah produk akhir dijual, dihitung besarnya laba kontribusi, yaitu sebesar 
pendapatan penjualan dikurangi semua biaya variabel divisi pembeli dan divisi 
penjual, dan laba kontribusi tersebut selanjutnya dibagi antara divisi penjual dan 
divisi pembeli. 

Dalam metode pembagian laba, besarnya laba divisi penjual dipengaruhi oleh volume 
atau kuantitas produk yang dijual. Metode ini cocok untuk divisi penjual yang 
mentransfer produknya secara tidak teratur ke divisi pembeli. Meskipun metode ini 
dapat menyelaraskan kepentingan divisi penjual, divisi pembeli, dan perusahaan 
secra keseluruhan namun pemakaian metode ini menimbulkan dua masalah yang 
perlu diselesaikan yaitu: 

1. Penentuan laba kontribusi. Biaya variabel standar pada divisi penjual dan divisi 
pembeli harus dapat ditentukan dengan relatif tepat. Kecenderungan meninggikan 
penentuan biaya variabel standar berakibat tidak mendorong efisiensi dalam 
setiap divisi dan menimbulkan perselisihan antara divisi penjual dengan divisi 
pembeli. 

2. Penentuan pembagian laba kontribusi yang adil untuk divisi penjual dan divisi 
pembeli. 

3. Perlu disusun dan diselenggarakan sistem administrasi yang khusus dirancang 
untuk tujuan ini. 

d. Metode Dua Perangkat Harga 

Metode dua perangkat harga dapat digunakan untuk divisi penjual yang menjual 
semua produknya kepada divisi pembeli. Namun pemakaian metode ini merupakan 
syarat bahwa produk tersebut dapat diketahui harga pasarnya jika dijual kepada 
pihak lain. Metode dua perangkat harga mentransfer produk dari divisi penjual ke 
divisi pembeli diatur dengan sebagai berikut: 

1. Pendapatan divisi penjual dikredit, atau diakui sebesar harga jual jika produk 
dijual pada pihak lain dikurangi dengan persentase untuk menutupi biaya 
pemasaran produk tersebut. 

2. Divisi pembeli dibebabani harga transfer sebesar biaya variabel standar, atau 
dapat pula sebesar biaya penuh standar divisi penjual. 



 

PERTEMUAN 01 | 45  
 

3. Selisih yang terjadi antara pendapatan divisi penjual dengan harga transfer divisi 
pembeli dibebankan ke rekening kantor pusat dan dieliminasi pada saat 
penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 

Metode dua perangkat harga ini dapat memberikan beberapa manfaat penting sebagai 
berikut: 

1. Mendorong divisi penjual untuk mencapai laba maksimal dan tidak hanya sekedar 
menekan biaya saja. 

2. Mendorong divisi pembeli membuat keputusan jangka pendek yang tepat, 
khususnya keputusan produk dan harga jualnya dalam keadaan kapasitas 
mengangguar. 

Namun, metode dua perangkat harga memilik kelemahan karena penjumlahan laba 
total semua divisi lebih besar dibandingkan laba total perusahaan secara keseluruhan. 
Oleh karena itu, manajer puncak kantor pusat harus menyadari keadaan ini dalam 
menilai kemampuan profitabilitas divisi. 

Penentuan Harga Jasa dari Kantor Pusat 

Setiap divisi yang ada dalam suatu perusahaan biasanya menggunakan jasa yang 
berasal dari kantor pusat. Biaya dari unit staf jasa pusat untuk unit usaha dimana unit 
usaha tersebut tidak memiliki kendali (seperti akuntansi pusat, hubungan masyarakat, 
dan administrasi yang dikeluarkan). Oleh karena itu timbul masalah mengenai 
penentuan beban tetap divisi atas jasa yang disediakan oleh kantor pusat. Untuk 
tujuan tersebut menurut Supriyono (2000:457-458), jasa dari kantor pusat yang 
diterima divisi dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Jasa dari kantor pusat yang diluar kendali divisi. 

Manajer divisi umumnya tidak dapat mengendalikan jasa yang diberikan oleh 
kantor pusat seperti misalnya jasa departemen akuntansi, hubungan publik, 
hubungan industrial, dan hukum. Divisi harus menerima jasa-jasa tersebut dan 
tidak dapat mengemukakan alasan untuk menolak penggunaan jasa tersebut. 
Masalah utama yang timbul atas jasa yang diterima dari kantor pusat adalah 
bagaimana mengalokasikan biaya dari kantor pusat yang berhubungan dengan 
jasa tersebut pada setiap divisi. Dalam hal ini timbul dua macam pendapat yang 
saling bertentangan, kedua macam pendapat tersebut adalah: 

a. Biaya dari kantor pusat dialokasikan kepada setiap divisi. 
b. Biaya dari kantor pusat tidak dialokasikan kepada setiap divisi. 

Pihak yang setuju bahwa biaya dari kantor pusat dialokasikan kepada setiap divisi 
adalah sebagai berikut: 

a. Jika manajer divisi, baik memanfaatkan jasa atau tidak memanfaatkan jasa dari 
kantor pusat, diwajibkan membayar jasa tersebut maka para manajer divisi 
cenderung memanfaatkan jasa tersebut. 
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b. Jika para manajer divisi diharuskan membayar jasa yang diterima dari kantor 
pusat, mereka akan berusaha menekan biaya tersebut dengan cara mengajukan 
keberatan atau keluhan-keluhan. 

c. Laba divisi lebih realistik dan dapat diperbandingkan dengan perusahaan luar 
karena perusahaan luar tersebut juga harus membayar jasa-jasa sejenis. 

Pihak yang berpendapat bahwa biaya dari kantor pusat tidak perlu dialokasikan 
ke setiap divisi mendasarkan alasan bahwa alokasi biaya tersebut tidak dapat 
dikendalikan oleh manajer sehingga tidak dapat mencerminkan prestasi manajer 
divisi dan hanya akan mengganggu perhatian para manajer divisi saja. 

2. Jasa dari kantor pusat yang harus diterima divisi, namun jumlah tersebut sebagian 
dapat dikendalikan oleh divisi. Sebagian jasa yang harus diterima dari kantor 
pusat mungkin jumlahnya dapat dikendalikan oleh manajer divisi, sebagi contoh 
adalah jasa pengolahan data dan jasa penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan oleh staf kantor pusat untuk divisi tertentu. Jasa yang dapat 
dikendalikan jumlahnya oleh manajer divisi ini dapat diperlakukan dengan 
metode sebagai berikut: 

a. Setiap divisi harus membayar biaya variabel atas jasa dari kantor pusat yang 
jumlahnya dapat mereka kendalikan. 

b. Setiap divisi harus membayar jasa yang digunakan sebesar biaya penuh yang 
sesungguhnya. Biaya penuh yang harus dibayar oleh divisi dan jasa dari 
kantor pusat adalah sebesar biaya variabel ditambah alokasi biaya tetap yang 
adil. Pendapat ini didasarkan alasan sebagai berikut: 
1. Jika divisi tidak mau membayar jasa sejumlah biaya sepenuhnya, berarti 
kualitas jasa atau efisiensi kantor pusat jelek. 

2. Jika divisi dapat memperoleh jasa yang sama dari pihak luar dengan harga 
yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya penuh maka divisi tersebut 
diberikan kebebasan untuk membeli jasa dari luar perusahaan. 

3. Biaya penuh menggambarakan biaya jangka panjang yang harus dibayar 
divisi pemakai 

c. Divisi membayar harga atas jasa dari kantor pusat setara harga pasar atau 
sebesar biaya penuh ditambah laba. Jasa dari kantor pusat yang 
pemanfaatannya sesuai dengan kebijakan yang ditempuh oleh manajer divisi. 
Mungkin manajemen kantor pusat memberikan kebebasan pada para manajer 
divisi untuk menentukan kebijakan dalam memilih jasa yang akan mereka 
gunakan. Jika divisi memperoleh kebebasan dalam menggunakan jasa maka 
mungkin divisi: 
1) Menggunakan jasa yang dihasilkan kantor pusat. 
2) Menyelenggarakan sendiri jasa yang dia perlukan. 
3) Membeli jasa dari pihak luar perusahaan. 
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PENENTUAN HARGA POKOK 
PRODUK DAN JASA 

PENGANTAR 

Sebagian besar teori mikroekonomi dicurahkan pada masalah penentuan harga. Agar 
dapat menentukan kerangka kerja bagi keputusan penentuan harga, maka akan 
membantu apabila kita mengkaji ulang konsep teori ekonomi ini. Kaji ulang ini juga 
akan membantu menunjukkan hubungan antara model-model yang terlihat dalam 
teori mikroekonomi. 

1. Kurva Total Penghasilan dan Kurva Total Biaya 

Teori mikroekonomi menyatakan bahwa harga terbaik bagi suatu produk adalah 
harga yang memaksimumkan selisih antara total penghasilan dengan total biaya. 
Model ini didasarkan pada sejumlah anggapan. Ekonom menganggap, pertama, 
tidakmungkin menjual produk dalam jumlah yang tak terbatas dengan harga jual 
yang sama. Apabila produk dapat dijual dalam jumlah yang tak terbatas dengan harga 
jual yang sama, maka kurva total penghasilan akan tampak sebagai suatu garis lurus, 
yang berawal dari titik orijin grafik.  

Oleh karena itu ekonom menganggap bahwa penurunan harga akan diperlukan untuk 
menjual satuan produk lebih banyak, maka kurva total penghasilan tampak naik 
dengan tingkat harga yang menurun kalau kuantitas penjualan naik. Jadi, kalau harga 
diturunkan untuk mendorong penjualan lebih banyak, maka total penghasilan akan 
terus naik untuk setiap satu satuan yang terjual, tetapi tingkat kenaikan ini akan mulai 
turun. Apabila harga semakin diturunkan, maka kenaikan total penghasilan akan 
terus turun, sebagaimana dilukiskan oleh kecenderungan kurva total penghasilan 
yang mendatar pada peragaan tersebut. 

Kurva total biaya yang menganggap bahwa biaya pembuatan satuan produk 
tambahan tidak konstan, tetapi meningkat sejalan dengan usaha-usaha yang 
dilakukan untuk semakin menekan produksi diluar seperangkat fasilitas produkstif 
tertentu. 

Sepanjang tingkat kenaikan ini lebih kecil dibanding tingkat kenaikan total 
penghasilan, maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan melalui pembuatan 
dan penjualan satuan produk dalam jumlah yang lebih banyak. Bagaimanapun juga, 
tingkat kenaikan total biaya akan menjadi sama dengan tingkat kenaikan total 
penghasilan. Jadi, dua garis akan menjadi sejajar satu sama lain. Di saat seperti ini 
kenaikan total biaya pembuatan dan penjualan satu satuan produk lagi tepat sama 
dengan kenaikan total penghasilan dari satuan produk tersebut, dan pembuatan dan 
penjualannya tidak menghasilkan tambahan total keuntungan perusahaan. Hal ini 
ditunjukkan dalam grafik sebagai kuantitas Qo, yang menggambarkan volume 
produksi dan penjualan yang optimum bagi perusahaan. 
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Pada volume Qo, selisih antara total penghasilan dengan total biaya adalah 
maksimum. Apabila kita bergerak ke kanan volume Qo, total biaya naik lebih cepat 
dibanding total penghasilan, dan oleh karenanya total keuntungan akan turun. 

Apabila kita bergerak ke kiri volume Qo, total penghasilan naik lebih cepat dibanding 
total biaya, dan perusahaan dapat untung dengan memperluas lebih lanjut 
keuarannya sampai tingkat aktivitas Qo. Pendek kata, Qo menunjukkan volume 
penjualan yang optimum bagi perusahaan, dan harga yang tepat untuk dibebankan 
adalah harga yang akan memperkenankan perusahaan menjual pada tingkat volume 
satuan tersebut. 

2. Kurva Penghasilan Marjinal dan Kurva Biaya Marjinal 

Konsep yang sama ini dapat ditunjukkan dari segi penghasilan marjinal dan biaya 
marjinal. Penghasilan marjinal dapat didefinisikan sebagai tambahan total 
penghasilan akibat penjualan satu satuan produk tambahan. Biaya marjinal dapat 
didefinisikan sebagai tambahan total biaya akibat pembuatan dan penjualan satu 
satuan produk tambahan. 

Jadi, kurva penghasilan marjinal dan kurva biaya marjinal diperoleh melalui 
pengukuran tingkat perubahan total penghasilan dan total biaya pada berbagai 
tingkat aktivitas, dan menggambar perubahan ini ke dalam bentuk grafik. Oleh karena 
kurva total penghasilan menggambarkan kenaikan total penghasilan dengan tingkat 
kenaikan yang menurun, maka kurva penghasilan marjinal miring atau turun ke 
kanan. Dan oleh karena kurva total biaya menggambarkan total biaya yang mulamula 
naik dengan tingkat kenaikan yang menurun, kemudian agak lurus, dan selanjutnya 
naik dengan tingkat kenaikan yang naik, maka kurva biaya marjinal menurut ekonom 
pada dasarnya sama seperti tambahan (incremental) menurut akuntan. 

Harga optimal ditentukan oleh perpotongan antara kurva penghasilan marjinal 
dengan kurva biaya marjinal. Perpotongan dua kurva tersebut terjadi pada volume 

Qo. Volume Qo ini sama dengan volume yang ditunjukkan sebelumnya, yang 
menggambarkan titik maksimum selisih antara total penghasilan dengan total biaya. 

Pada volume Qo, setiap satuan yang dijual harus dibebani dengan harga Po. 

3. Elastisitas Permintaan 

Elastisitas harga produk merupakan suatu konsep penting dalam setiap keputusan 
penentuan harga. Elastisitas harga mengukur derajat pengaruh perubahan harga per 
satuan terhadap volume penjualan. Permintaan produk dikatakan elastis harga 
apabila perubahan harga berpengaruh besar terhadap volume penjualan. Sarana 
merupakan contoh yang baik suatu produk yang cenderung inelastis harga. Kenaikan 
atau penurunan harga garam kemungkinan sedikit atau tidak berpengaruh terhadap 
jumlah garam selama dijual selama tahun tertentu. 

Apakah permintaan terhadap suatu produk cenderung elastis harga ataukah inelastis 
harga dapat menjadi faktor rawan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 
perubahan harga. Masalahnya adalah bahwa pengukuran derajat elastisitas harga 
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merupakan suatu hal yang sangat sulit ditentukan. Merupakan satu persoalan untuk 
mengamati secara umum bahwa suatu produk tertentu cenderung menjadi elastis 
harga, dan merupakan persoalan yang lain untuk menentukan secara tepat derajat 
elastisitas tersebut, yaitu menentukan berapakah perubahan harga khusus. Sekalipun 
demikian, sebenarnya ini merupakan jenis informasi yang dibutuhkan manajer dalam 
pengambilan keputusan penentuan harga, dan jenis informasi yang diusahakan 
diperoleh manajer melalui program penelitian pemasaran yang direncanakan secara 
seksama. 

Keputusan penentuan harga lebih lanjut dipersulit oleh kenyataan bahwa elastisitas 
silang sering ada dalam permintaan produk tertentu. Elastisitas silang mengukur 
derajat pengaruh perubahan harga produk pengganti terhadap permintaan suatu 
produk. Contoh, kalau harga pipa berlapis seng naik, konsumen akan beralih ke pipa 
plastik. Salah satu masalah pengukuran elastisitas silang adalah usaha mencoba 
mengidentifikasi pengganti suatu produk tertentu dan kesediaan konsumen 
menerima produk pengganti yang menggantikan produk itu sendiri. Meskipun 
masalah tipe ini sering sulit dikuantifikasi, tetapi konsep elastisitas silang permintaan 
merupakan konsep penting dan tidak dapat dikesampingkan dalam keputusan 
penentuan harga. 

4. Keterbatasan Model Umum 

Meskipun model di atas melakukan tugas dengan baik dalam menunjukkan bagan 
umum pendekatan keuntungan tambahan dalam penentuan harga, tetapi model-
model tersebut harus dipandang hanya sebagai pedoman konseptual yang luas dalam 
keputusan penentuan harga. Ada beberapa alasan mengapa harus demikian: 

Pertama, data biaya dan data penghasilan yang tersedia bagi manajer pada umumnya 
hanya cukup memberikan perkiraan kasar tentang bentuk berbagai kurva biaya dan 
kurva penghasilan yang terlukis dalam model. Kalau metode pengukuran kita 
diperbaiki dan disempurnakan di tahun-tahun mendatang, maka situasi ini dapat 
berubah, tetapi pada saat ini para manajer biasanya hanya mempunyai gagasan 
umum mengenai bentuk kurva permintaan yang sedang mereka hadapi. 

Kedua, model-model ini dapat diterapkan secara langsung hanya dalam kondisi 
persaingan monopoli (tidak ada produk yang bersaing secara langsung dalam pasar) 
dan dalam kondisi persaingan monopolistic (ada beberapa penjual produk serupa, tak 
seorang penjualpun yang mempunyai bagian cukup besar atas bagian pasar penjual 
lain sehinga mampu melihat akibat keputusan penentuan harganya terhadap 
penjualannya).  

Model-model ini tidak diterapkan pada kondisi yang terletak di antara dua kondisi 
ekstra ini, yaitu situasi pasar yang berkarakteristik oligopoly (sedikit penjual besar 
yang bersaing langsung dengan penjual besar lainnya). Alasannya, model-model ini 
tidak memungkinkan perusahaan yang bersaing mengambil keputusan penentuan 
harga balasan, dan penentuan harga balasan merupakan karateristik utama industri 
oligopolistik. 



 

PERTEMUAN 01 | 51  
 

Keterbatasan ketiga model umum ini timbul dari kenyataan bahwa harga sungguh 
merupakan satu unsur pemasaran produk. Beberapa faktor harus dipertimbangkan 
juga Karena dapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah satuan 
produk yang dapat dijual dengan harga tertentu.  

Di antara faktor-faktor ini dapat berupa strategi promosional, desain produk, 
intensitas upaya penjualan, dan pemilihan  distribusi.Keterbatasan terakhir model 
umum ini adalah bahwa meskipun perusahaan bisnis mempunyai pengetahuan yang 
tepat mengenai bentuk kurva permintaannya, tetapi kita tidak menganggap secara 
otomatis bahwa perusahaan bisnis ini akan menentukan harga menurut suatu cara 
yang memaksimumkan keuntungan. 

Tampaknya, daripada berusaha memaksimumkan keuntungan, beberapa perusahaan 
hanya berusaha memperoleh keuntungan yang “memuaskan” bagi perusahaan. 
Perusahaan ini berpikir dari segi pengembalian investasi yang layak yang telah 
diperolehnya dan berusaha keras menentukan harga menurut suatu cara sedemikian 
rupa sehingga memperoleh pengembalian tersebut. Konsep keuntungan yang 
“memuaskan” melandasi beberapa perusahaan bisnis besar saat ini. 

Meskipun keterbatasan yang dibahas di atas merintangi penggunaan langsung model-
model penentuan harga ekonomi dalam pengambilan keputusan penentuan harga, 
namun model-model ini sangat berguna dalam memberikan kerangka kerja umum 
kepada para penentu harga yang harus bekerja dengan kerangka kerja umum 
tersebut. Model-model umum ini menyatakan masalah penentuan harga dari segi 
konseptual, dan merupakan titik tolak bagi setiap pengambilan keputusan penentuan 
harga. 

B. PENENTUAN HARGA POKOK STANDAR 

Tidak seluruh keputusan penentuan harga didekati dengan cara yang sama. Beberapa 
keputusan penentuan harga menyangkut penentuan harga produk standar yang 
dijual ke pelanggan dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Keputusan 
penentuan harga lainnya menyangkut penentuan harga yang lainnya lagi 
menyangkut penentuan harga produk khusus yang diproduksi dalam upaya 
memanfaatkan kapasitas produktif yang belum dimanfaatkan. Di seksi ini kita 
mempertimbangkan penentuan harga produk standar. Berbagai tipe penentuan harga 
pesanan khusus ditangguhkan sampai seksi berikutnya. 

1. Rumus Penentuan Harga Cost-plus 

Dalam menentukan harga produk standar, konsep terpenting adalah mengikuti 
bahwa harga jual, dalam jangka panjang harus cukup menutup seluruh biaya 
produksi, biaya administrasi, dan biaya penjualan, baik yang bersifat tetap maupun 
yang bersifat variable, serta memberikan hasil yang layak atas investasi pemegang 
saham, apabila perusahaan ingin hidup dan berkembang. Hal ini sering dilalaikan 
oleh beberapa orang yang berantusias dalam menentukan harga yang rupa-rupanya 
secara tidak langsung telah menyatakan dalam karya tulisnya bahwa setiap harga di 



 

PERTEMUAN 01 | 52  
 

atas biaya variable atau biaya tambahan merupakan harga yang dapat diterima untuk 
setiap produk dalam setiap keadaan. 

Dalam penentuan harga jangka panjang yang normal atas produk standar, seluruh 
biaya adalah relevan dalam keputusan penentuan harga dan harus dipertimbangkan 
secara tegas oleh penentu harga apabila sasaran laba jangka panjang ingin tercapai. Ini 
berarti bahwa sebagian biaya tetap (sekalipun biaya tetap ini merupakan biaya 
terbenam) harus dipertimbangkan bersama-sama dengan biaya variable, dan bahwa 
biaya administrasi dan biaya penjualan harus dipertimbangkan besama dengan biaya 
produksi ketika harga ditentukan. 

Pendekatan yang paling umum dalam penentuan harga produk standar adalah 
pendekatan yang menggunakan berberapa tipe rumus penentu harga cost-plus. 
Pendekatan ini menghitung pokok “biaya” dan selanjutnya pokok ini ditambah 
beberapa markup yang sudah ditentukan sebelumnya sehingga diperoleh tarjet harga 
jual. Kata “cost” dalam cost-plus ini didefinisikan sesuai metode yang digunakan 
dalam menentukan satuan harga pokok produk. Satuan harga pokok produk dapat 
ditentukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu dengan pendekatan penyerapan 
sepenuhnya (absorption approach) atau dengan pendekatan kontribusi (direct costing). 
Kedua metode penentuan harga pokok tersebut kita pertimbangkan berikut ini, 
masing-masing pendekatan kita gunakan dalam penentuan harga cost-plus produk 
standar. 

2. Pendekatan Penyerapan 

Dalam penentuan harga cost-plus di bawah pendekatan penyerapan, pokok biaya 
didefinisikan sebagai biaya pembuatan satu satuan produk. Biaya penjualan dan biaya 
administrasi tidak dimasukkan ke dalam pokok biaya ini, tetapi dipertimbangkan 
melalui markup yang akan ditambahkan dalam menentukan target harga jual. Jadi, 
markup harus cukup tinggi untuk menutup biaya ini maupun untuk memberi 
perusahaan dengan marjin laba yang “memuaskan”. Langkah pertama adalah 
menghitung biaya penuh pembuatan satu satuan produk. Sekali biaya penuh ini 
ditentukan, biaya penuh ini akan menjadi dasar dalam rumus penentuan harga cost 
plus yang dapat ditambah dengan markup yang dikehendaki. Sebagai contoh, 
Perusahaan The Ritter Company, biaya pembuatan satu satuan produk adalah Rp 20. 
Dengan beranggapan bahwa agar dapat menentukan tarjet harga jual, Perusahaan The 
Ritter Company mempunyai kebijakan umum yaitu menambah markup sebesar lima 
puluh persen biaya produksi. Lembaran penentuan harga yang disusun perusahaan 
sebagai berikut. 

Bahan baku langsung Rp 5 
Tenaga kerja langsung Rp 4 
Overhead 275% biaya tenaga kerja langsung Rp 11 
Total biaya produksi Rp 20 
Markup untuk menutup biaya penjualan dan 
Administrasi dan keuntungan yang dikehendaki 
50% biaya produksi Rp 10 
Tarjet harga jual Rp 30 
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Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh di atas, meskipun pendekatan penentuan 
harga ini disebut cost-plus, namun biaya yang bersangkutan dimasukkan ke dalam 
rumus di bagian plus atau di bagian markup. Biaya yang dimasukkan ini adalah biaya 
yang berkaitan dengan aktivitas penjualan dan aktivitas administrasi. Biaya ini dapat 
dirinci secara terpisah dan ditambahkan pada pokok biaya bersama-sama dengan 
biaya produksi, tetapi hal seperti ini jarang dilakukan dalam praktek sesungguhnya. 
Alasannya terpusat pada kesulitan yang akan timbul dalam melakukan alokasi yang 
diperlukan di antara berbagai produk perusahaan. Misal, gaji pimpinan perusahaan 
akan menjadi biaya bersama di antara seluruh produk. Akan menjadi tugas yang sulit 
kalau mencoba alokasi gaji pimpinan perusahaan menurut cara yang bermanfaat ke 
berbagai produk tersebut. Sebagian besar perusahaan merasa bahwa biaya penjualan 
dan biaya administrasi dapat dimasukkan secukupnya ke dalam harga jual tarjet 
semata-mata dengan memperbesar markup atas harga pokok produksi sedemikian 
rupa sehingga mencakup biaya penjualan dan biaya administrasi maupun mencakup 
pula keuntungan yang dikehendaki. Sudah tentu hal ini berarti bahwa markup sudan 
cukup memadai untuk menutup segala sesuatu yang diperlukan harus ditutup. 

3. Pendekatan Kontribusi 

Penentuan harga cost-plus dengan pendekatan kontribusi berbeda dari pendekatan 
penyerapan dalam hal bahwa pendekatan kontribusi menekankan biaya menurut 
perilakunya daripada menekankan biaya menurut fungsinya. Dengan demikian, 
berdasarkan pendekatan kontribusi, pokok biaya terdiri dari biaya variable suatu 
produk daripada terdiri dari harga pokok produksi produk. Termasuk dalam pokok 
biaya ini adalah biaya penjualan variable dan biaya administrasi variable maupun 
biaya overhead pabrik variable. Oleh karena tidak ada unsur biaya tetap yang 
dimasukkan ke dalam pokok biaya, maka markup yang ditambahkan harus cukup 
menutup biaya tetap maupun memberikan keuntungan per satuan yang dikehendaki. 

Sebagai contoh, mengacu kembali ke data biaya Perusahan The Ritter Company, 
pokok biaya yang digunakan dalam penentuan harga cost-plus berdasarkan 
pendekatan kontribusi akan menjadi sebesar Rp 15. Dengan beranggapan bahwa The 
Ritter Company merasa markup 100% dari biaya variable sudah cukup menutup biaya 
tetap yang dapat dialokasikan dan memberikan keuntungan per satuan yang 
dikehendaki. Lembaran penentuan harga yang disusun sebagai berikut. 

Bahan baku langsung Rp 5 
Tenaga kerja langsung Rp 4 
Overhead variabel Rp 4 
Biaya penjualan dan administrasi variable Rp 2 
Total biaya produksi Rp 20 
Markup untuk menutup biaya penjualan dan 
Administrasi dan keuntungan yang dikehendaki 
50% biaya produksi Rp 10 
Tarjet harga jual Rp 30  
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Perhatikan lagi, meskipun metode penentuan harga ini disebut penentuan harga cost-
plus, tetapi sebagian biaya dimasukkan ke dalam rumus di bagian plus atau markup. 
Bagaimanapun juga, dalam hal ini biaya yang dimasukkan tersebut adalah biaya tetap 
daripada biaya penjualan dan biaya administrasi. Lagi-lagi, alasan tidak memasukkan 
biaya tetap ke dalam pokok biaya dapat ditelusuri ke waktu dan kesulitan yang akan 
timbul dalam usaha alokasi. Praktisnya, tidak ada cara yang layak untuk 
mengalokasikan beberapa biaya tetap bersama. Setiap usaha mengalokasi biaya tetap 
bersama dapat menghasilkan data biaya yang kurang bermanfaat untuk penentuan 
harga. Di samping itu, beberapa pemakai pendekatan kontribusi untuk penentuan 
harga berpendapat bahwa mempertahankan pokok biaya terbebas dari unsur biaya 
tetap mempermudah penentuan harga dalam keadaan khusus dan luar biasa. 

4. Penentuan Persentase Markup 

Jelas sekali bahwa unsur yang paling kritis dalam rumus penentuan harga cost-plus 
adalah persentase markup yang ditambahkan pada pokok biaya. Kita mengetahui 
bahwa berdasarkan kedua pendekatan, penyerapan maupun kontribusi, beberapa 
unsur biaya dimasukkan ke dalam bilangan markup. Ini berarti bahwa markup harus 
cukup untuk menutup biaya tersebut, maupun memberikan hasil yang memuaskan 
atas aktiva yang digunakan, apabila sasaran laba jangka panjang ingin tercapai. 
Bagaimana manajer dapat menentukan persentase markup yang “tepat” yang akan 
digunakan untuk penentuan tarjet harga jual? Markup yang dipilih merupakan fungsi 
sejumlah variable, salah satunya adalah hasil investasi yang dikehendaki perusahaan 
(ROI). ROI digunakan secara luas oleh perusahaan sebagai dasar penentuan markup 
yang layak. Pendekatannya adalah menentukan bilangan ROI tarjet dan selanjutnya 
menentukan markup sedemikain rupa sehingga bilangan tarjet ini tercapai. Ada suatu 
rumus yang digunakan untuk menentukan persentase markup yang tepat, dengan 
ditentukannya bilangan ROI yang ingin diperoleh manajemen organisasi. 

Dengan anggapan menggunakan pendekatan penyerapan dalam penentuan harga 
pokok, maka rumusnya sebagai berikut. 

Persentase Markup = Hasil yang dikehendaki atas aktiva yang digunakan + biaya 
penjualan dan administrasi : Volume dalam satuan X biaya produksi per satuan 

Apabila dalam penentuan harga pokok digunakan pendekatan kontribusi, maka 
rumusnya menjadi sebagai berikut. 

Persentase Markup = Hasil yang dikehendaki atas aktiva yang digunakan + biaya tetap : 
Volume dalam satuan X biaya variable per satuan 

Di samping untuk menentukan persentase markup yang diperlukan untuk memenuhi 
tarjet harga jual, rumus ini mempunyai kegunaan kedua. Rumus tersebut dapat 
digunakan dalam bentuk ringkasan untuk menentukan markup dari laporan rugi laba 
perusahaan yang diterapkan pada produknya. Apabila laporan rugi laba perusahaan 
disusun menurut bentuk fungsional (yang berarti menggunakan penentuan harga 
pokok penyerapan), maka rumus yang digunakan untuk menentukan markup yang 
diterapkan pada produk adalah: 
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Persentase Markup = Marjin Bruto : Harga Pokok Penjualan 

Apabila laporan rugi laba disusun dalam bentuk kontribusi, maka rumusnya adalah: 

Persentase Markup = Marjin Kontribusi : Biaya Variabel 

Untuk menunjukkan bagaimana penerapan rumus dasar di atas, misalkan Hart 
Company menentukan bahwa investasi sebesar Rp 2.000.000,00 diperlukan untuk 
memproduksi dan memasarkan 50.000 satuan produk X setiap tahun. Investasi Rp 
2.000.000,00 ini akan menutup pembelian ekuipmen dan menyediakan dana yang 
diperlukan untuk mengelola persediaan dan piutang dagang. Departemen akuntansi 
perusahaan menaksir bahwa harga pokok untuk memporduksi satu satuan produk X 
pada tingkat kapasitas 50.000 satuan akan sebesar Rp 30,00 dan biaya penjualan dan 
administrasi yang menyangkut produk X akan berjumlah Rp 700.000,00 per tahun. 
Apabila Hart Company menghendaki ROI 25 persen, maka dengan menggunakan 
rumus (1) di atas, besarnya markup yang diperlukan untuk produk X akan menjadi: 

Persentase Markup = Hasil yang dikehendaki atas aktiva yang digunakan + biaya 
penjualan dan administrasi : Volume dalam satuan X HPP per satuan 

Persentase Markup = (25% X Rp 2.000.000) + Rp 700.000 : 50.000 satuan X Rp 30 

Persentase Markup = Rp 1.200.000 : Rp 1.500.000 = 80% 

Dengan menggunakan persentase markup ini, harga jual satu satuan produk X akan 
menjadi sebesar Rp 54,00 : 

Harga pokok produksi = Rp 30,00 
Ditambah markup 80% X Rp 30,00 = Rp 24,00 
Tarjet harga jual = Rp 54,00 

Sudah kita nyatakan sebelumnya bahwa rumus markup dalam bentuk ringkasan 
dapat digunakan untuk menentukan markup dari laporan rugi laba perusahaan. 
Dengan menggunakan data dari laporan rugi laba ini seorang pemakainya dengan 
cepat dapat menentukan bahwa perusahaan menambah markup 90% pada produk 
sebagai berikut. 

Persentase Markup = Marjin Bruto : Harga Pokok Penjualan 
Persentase Markup = Rp 1.200.000 : Rp 1.500.000  
Persentase Markup = 80% 

Sebagai kesimpulan dalam contoh-contoh kita, kita telah memfokuskan pada rumus 
(1) dan 1(a). Rumus (2) dan (2a) diterapkan dengan cara yang sama, terkecuali bahwa 
rumus ini digunakan apabila manajer lebih senang mendasarkan markup pada biaya 
variable dan menggunakan pendekatan kontribusi dalam penyusunan laporan rugi 
laba. 

C. PENENTUAN HARGA PRODUK BARU 

Produk baru lebih mudah menimbulkan berbagai masalah penentuan harga yang 
menarik, dengan alasan semakin besar ketidakpasitian yang terlibat di dalamnya. 
Apabila suatu produk baru itu tidak seperti produk-produk yang sudah ada di pasar, 
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maka permintaan terhadap produk ini akan menjadi tidak menentu. Apabila produk 
baru ini serupa dengan produk yang ada yang telah dijual, maka ketidakpasitian akan 
ada sehubungan dengan tingkat substitusi yang akan berkembang antara produk baru 
dan produk yang sudah ada. Ketidakpastian juga akan ada atas biaya pemasaran 
akhir, dan lain sebagainya. Agar dapat mengurangi tingkat ketidakpastian ini, 
perusahaan seringkali akan memanfaatkan beberapa tipe eksperimental atau uji pasar. 

1. Uji Pemasaran Produk 

Beberapa perusahaan menggunakan uji pasar dengan sangat berhasil dalam usaha 
mendapatkan data yang menyangkut keputusan penentuan harga. Pendekatan uji 
pasar adalah memperkenalkan produk baru hanya di daerah pilihan, yang umumnya 
dengan harga yang berbeda untuk masing-masing daerah yang berbeda. Dengan cara 
ini perusahaan dapat menghimpun data mengenai persaingan produk yang akan 
dihadapi, mengenai hubungan antara volume dan harga, dan mengenai sumbangan 
pada laba yang dapat diharapkan pada berbagai harga jual dan berbagai volume 
penjualan. Selanjutnya, harga dapat dipilih yang akan memberikan sumbangan 
keseluruhan terbesar pada laba, atau yang rupa-rupanya paling baik dalam 
hubungannya dengan sasaran jangka panjang perusahaan. 

Memang, uji pasar tidak sama seperti produksi berskala penuh dan pemasaran 
produk, tetapi uji pasar dapat memberikan informasi yang sangat berguna yang dapat 
membantu menjamin upaya berskala penuh akan berhasil. Faedah tambahan yang 
dapat dirasakan adalah bahwa melalui uji pasar dimungkinkan menjaga kesalahan 
dalam penentuan harga pada skala kecil. 

2. Strategi Penentuan Harga 

Dalam penentuan harga produk baru, tersedia dua strategi dasar penentuan harga 
bagi penentu harga. Strategi penentuan harga ini disebut sebagai skimming pricing 
dan penetration pricing. Skimming pricing menyangkut penentuan harga produk baru 
yang mula-mula ditetapkan tinggi dan secara berangsur-angsur diturunkan sambil 
berjalan dan kalau pasar sudah semakin luas dan mapan. Tujuan skimming pricing 
adalah memaksimumkan keuntungan jangka pendek. Sesungguhnya skimming 
pricing merupakan terapan langsung model penentuan harga para ekonom yang baru 
saja dibahas di atas. 

Penetration pricing menyangkut penentuan harga produk baru yang mula-mula 
ditetapkan rendah agar dapat cepat memperoleh pengakuan di pasar luas. Penetration 
pricing memerlukan pengorbanan keuntungan jangka pendek agar dapat mencapai 
posisi pasar jangka panjang yang lebih baik. Apakah perusahaan akan menggunakan 
strategi skimming pricing ataukah strategi penetration pricing akan tergantung pada 
apa yang hendak dicapai perusahaan, dan pendekatan nama yang tampaknya 
menawarkan kemungkinan berhasil lebih besar. Contoh, beberapa produk baru 
mempunyai daya tarik tertentu yang lain dari yang lainnya sehingga menyebabkan 
harga permintaannya menjadi sungguh-sungguh inelastis. Dalam hal ini, mula-mula 
harga sering ditentukan tinggi dan dipertahankan sampai pesaing mengembangkan 
produk saingan dan mulailah harga diturunkan. Kalau volume penjualan menjadi 
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lebih sensitive pada harga jual, harga diturunkan secara perlahan sampai mencapai 
titik dimana harga penetrasi dimungkinkan yang memperkenankan memasuki pasar 
massa. Contoh yang baik mengenai tipe strategi skimming pricing ini dapat dijumpai 
pada pemasaran kalkulator elektronik. Harga kalkulator ukuran tangan mula-mula 
sekitar $300 di awal tahun 1970-an dan turun menjadi kurang dari $25 selama sekitar 
tiga tahun, yang akhirnya memperkenankan memasuki pasar sedemikian luas 
sampai-sampai kalkulator dibeli untuk digunakan dalam keperluan belanja bahan 
makan setiap minggu. Television set, stereo set, mobil, electronic ovens, dan berberapa 
produk obat-obatan seluruhnya mengalami periode skimming pricing serupa sebelum 
harga akhirnya diturunkan pada tingkat penetrasi pasar massa. 

Satu argument yang kuat dalam menyetujui skimming pricing adalah bahwa 
skimming pricing memberikan beberapa perlindungan terhadap biaya-biaya yang 
tidak diharapkan dalam pembuatan dan pemasaran produk. Apabila harga produk 
baru ditentukan atas dasar penetrasi dan biaya secara tak terduga ternyata tinggi, 
maka perusahaan dikemudian hari dipaksa menaikkan harga, suatu hal yang tak 
mudah dilakukan apabila anda berusaha memperoleh pengakuan pasar yang luas atas 
produk baru. Di lain pihak, apabila harga mula-mula produk baru ditetapkan atas 
dasar skimming pricing, maka perusahaan mempunyai dasar perlindungan yang 
dapat digunakan untuk menyerap biaya yang tidak diharapkan atau kenaikan biaya. 
Sekalipun dikemudian hari hal ini menyebabkan harga turun menjadi lebih kecil 
dibanding yang diharapkan, tetapi perusahaan masih akan berada pada posisi yang 
lebih menguntungkan dalam menurunkan harga daripada menaikkan harga. 

Skimming pricing lebih efektif pada pasar yang relatif sulit ditembus karena teknologi 
atau investasi yang diperlukan. Semakin mudah pasar dimasuki, semakin kecil 
kemungkinan skimming pricing dapat dijalankan secara sangat efektif, atau setidak-
tidaknya untuk jangka waktu yang sangat panjang. Misal, skimming pricing 
dimungkinkan untuk dijalankan selama beberapa tahun dalam industri computer 
dikarenakan teknologi dapat menjadi perintang untuk memasuki pasar. Sebaliknya, 
belum dapat dipastikan apabila skimming pricing dijadikan suatu faktor dalam 
memasarkan produk pembersih alat rumah tangga. 

D. KEPUTUSAN PENENTUAN HARGA KHUSUS 

Ketika dihadapkan pada keputusan penentuan harga, metode penentuan harga yang 
mananakah yang seharusnya digunakan manajer, pendekatan penyerapan ataukah 
pendekatan kontribusi? Apabila seluruh keputusan penentuan harga dikaitkan 
dengan penentuan harga produk standar, maka jawabannya adalah bahwa 
sesungguhnya tidaklah menjadi masalah metode mana yang digunakan. Kita sudah 
ditunjukkan bahwa tarjet harga jual yang sama untuk suatu produk standar dapat 
diperoleh dengan menggunakan salah satu metode. Pemilihan metode kemungkinan 
akan tergantung pada metode mana yang telah digunakan untuk penentuan harga 
pokok satuan-satuan produk. Jika yang berlaku adalah metode penyerapan maka 
metode ini akan lebih sederhana untuk dilanjutkan dan memanfaatkannya sebagai 
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dasar keputusan penentuan harga jual, sebaliknya akan ada kasus apabila penentuan 
harga pokok kontribusi yang digunakan. 

Tetapi keputusan penentuan harga tidak seluruhnya berkaitan dengan produk 
standar, atau bahkan dengan produk standar baru yang termasuk dalam kategori 
umum yang sama. Beberapa keputusan penentuan harga berkaitan dengan situasi 
khusus atau situasi luar biasa. Misal, perusahaan boleh menerima pesanan besar 
produk standar tetapi diminta memberikan harga khusus, yaitu harga yang berlaku 
hanya pada satu saat. Atau pesanan khusus mungkin berasal dari pelanggan luar 
negeri yang menghendaki harga khusus produk standar berlaku terus sebab pesanan 
ini menimbulkan bisnis yang belum ada sebelumnya. Perusahaan mempunyai banyak 
kelebihan kapasitas dan dihadapkan pada masalah penentuan harga produk khusus 
yang bukan menjadi bagian lini regular dan terbatas produksinya. Akhirnya, 
perusahaan mungkin dihadapkan pada situasi penawaran yang bersaing dan dipaksa 
menawarkan berbagai job berbeda, yang beberapa di antaranya kurang lebih akan 
menjadi usaha kontinyu sedang lainnya akan menjadi usaha sementara. 

Semua situasi ini menimbulkan masalah penentuan harga khusus. Beberapa manajer 
merasa bahwa masalah penentuan harga khusus seperti tersebut di atas kebanyakan 
dapat ditangani dengan lebih mudah melalui penentuan harga pendekatan kontribusi 
dibanding melalui penentuan harga pendekatan penyerapan. Ada dua alasan, 
Pertama, para pendukung pendekatan kontribusi berargumen bahwa pendekatan 
kontribusi menyediakan banyak informasi yang lebih terinci kepada penentu harga 
dibanding pendekatan penyerapan, dan informasi ini disusun menurut cara yang 
sama dengan cara penyusunan informasi yang digunakan dasar berpikir penentu 
harga, disusun menurut hubungan biaya – volume – laba. Dan kedua, pendekatan 
kontribusi memberikan kerangka kerja yang fleksibel kepada penentu harga yang 
dengan segera dapat diterapkan pada setiap masalah penentuan harga, tanpa 
memerlukan kerja analitis pelengkap.  

1. Penentuan Harga Pesanan Khusus 

Agar dapat mengilustrasikan daya adaptasi pendekatan kontribusi pada situasi 
penentuan harga khusus dan untuk menunjukkan bagaimana data pendekatan 
kontribusi mengarahkan penentu harga dalam keputusan penentuan harga, marilah 
kita menggunakan lembaran penetapan harga The Helms Company berikut: 

Metode Penyerapan:  Metode Kontribusi:  

Bahan baku langsung Rp 6 Bahan baku langsung Rp 6 

Tenaga kerja langsung Rp 7 Tenaga kerja langsung Rp 7 

Overhead, 100% tenaga kerja langsung Rp 7 Overhead variable Rp 2 

Total harga pokok produksi Rp 20 Biaya penjualan dan admi variabel Rp 1 

Markup 20% Rp 4 Total biaya variable Rp 16 

  Markup 50% Rp 8 

  Tarjet harga jual Rp 24 
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2. Model Penentuan Harga 

Pendekatan kontribusi dalam penentuan harga dapat disajikan dalam bentuk model 
umum, sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut. 

Biaya variable (dirinci) xxx (batas bawah) 
Biaya tetap xxx (Range) 
Keuntungan yang dikehendaki xxx (fleksibilitas) 
Tarjet harga jual xxx (batas atas) 

Pendekatan kontribusi memberikan batas atas dan batas bawah antara mana penentu 
harga beroperasi. Batas atas menunjukkan harga yang dikehendaki manajer akan 
berlaku, dan tentu saja harus berlaku untuk sebagian terbesar penjualan selama jangka 
panjang. Tetapi di bawah kondisi tertentu, model ini menunjukkan bahwa manajer 
dapat bergerak turun sepanjang range fleksibilitas sampai mencapai batas bawah 
biaya variable dalam rangka memberikan harga kepada calon pelanggan. 

Di bawah kondisi apa suatu harga yang hanya berdasarkan pada biaya variable dapat 
menjadi layak? Kita dapat mencatat tiga kondisi, yaitu: 

a. Ketika ada kapasitas menganggur, seperti dalam kasus The Helms Company. 
b. Ketika beroperasi di bawah kondisi sulit. 
c. Ketika dihadapkan pada persaingan yang tajam atas pesanan tertentu di bawah 
situasi penawaran yang bersaing. 

Apabila terdapat salah satu kondisi ini, maka kemungkinan dapat menaikkan 
rentabilitas keseluruhan melalui penentuan harga beberapa job, produk, atau pesanan 
dengan jumlah berapapun yang melebihi biaya variable, sekalipun jumlah ini lebih 
kecil dari markup normal. Sekarang kita akan membahas masing-masing kondisi dari 
tiga kondisi khusus yang tersebut di atas secara lebih dekat untuk melihat bagaimana 
masing-masing kondisi ini berkaitan dengan range fleksibilitas. 

3. Kapasitas Menganggur 

Tidak perlu memperhatikan range flesibilitas sampai sedemikian jauh kalau 
perusahaan dapat menjual seluruh produk yang dapat dihasilkan dengan harga 
regular. Yaitu, tidak ada perusahaan yang akan menjual dengan harga yang lebih 
rendah dari harga regular jika harga regular dapat dicapai. 

Bagaimanapun juga, ada situasi yang berbeda apabila perusahaan mempunyai 
kapasitas menganggur yang tidak dimanfaatkan untuk memperluas penjualan regular 
dan harga regular. Di bawah kondisi seperti ini, pemanfaatan kapasitas menganggur 
untuk keperluan apapun yang dapat menambah penghasilan lebih besar disbanding 
biaya variable (dan biaya tetap tambahan apapun) akan memperbesar pendapatan 
netto keseluruhan. Pemanfaatan kapasitas menganggur ini dapat terjadi dalam bentuk 
pesanan khusus terhadap produk regular dari seorang pelanggan yang tidak biasa 
dipasok perusahaan (seperti pasar luar negeri). Atau pemanfaatan kapasitas 
menganggur ini dapat terjadi dalam bentuk modifikasi ringan terhadap produk 
regular yang akan dijual dengan menggunakan merk milik pelanggan baru. 
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Kemungkinan lain, pemanfaatan kapasitas menganggur ini dapat terjadi dalam 
bentuk pesanan khusus terhadap suatu produk yang tidak biasa diproduksi 
perusahaan. Dalam situasi apapun dari situasi-situasi tersebut, sepanjang harga yang 
diterima atas bisnis ekstra melebihi biaya variable (dan biaya tetap tambahan apapun) 
yang bersangkutan, maka penghasilan netto keseluruhan akan meningkat akibat 
pemanfaatan kapasitas menganggur. 

Suatu contoh yang baik mengenai situasi yang sedang kita perbincangkan ini adalah 
The Helms Company. Perusahaan mempunyai kelebihan kapasitas, dan tidak ada 
prospek pemanfaatan kelebihan kapasitas untuk bisnis regular. Di bawah kondisi 
seperti ini, tidak akan terjadi kerugian apapun dengan memberikan harga kepada 
distributor luar negeri di bawah biaya penuh, atau bahkan harga itu turun lebih 
mendekati batas bawah biaya variable jika perlu. 

4. Kondisi yang Sulit 

Kadangkala perusahaan dipaksa beroperasi di bawah kondisi yang sulit ketika pasar 
produknya dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya tidak menguntungkan. Misal, 
permintaan yang benar benar turun dalam waktu sekejap, memaksa perusahaan 
menurunkan harga secara tajam. Di bawah kondisi seperti ini, kontribusi apapun yang 
dapat diperoleh di atas biaya variable yang akan tersedia untuk membantu menutup 
biaya tetap akan lebih baik kalau dibanding menghentikan operasi sama sekali. 
Apabila operasi berhenti, tidak ada kontribusi apapun yang akan tersedia untuk 
membantu menutup biaya tetap. 

5. Penawar yang Bersaing 

Model penentuan harga yang diilustrasikan di atas terutama bermanfaat dalam situasi 
penawaran yang bersaing. Persaingan penawaran seringkali bersifat padas dan ganas, sehingga 
perusahaan tidak boleh kaku dalam penentuan harga. Sayangnya, banyak perusahaan dalam 
situasi penawaran yang bersaing menolak untuk menurunkan harga dalam menghadapi 
persaingan yang keras, dengan bersikeras menyatakan bahwa harga ditentukan hanya atas dasar 
“biaya penuh” dan tidak ingin berbisnis kecuali dapat memperoleh harga yang “pantas” untuk 
melakukan bisnis. 

Ada beberapa masalah sehubungan dengan pembahasan macam-macam keadaan penentuan 
harga. Pertama, kesalahan logika. Apa yang disebut harga yang pantas diperoleh dengan 
menambahkan beberapa markup ke dalam “biaya penuh”. Tetapi biaya tergantung pada volume 
penjualan, yang sebaliknya volume penjualan tergantung pada harga jual. Kedua, sebagaimana 
dibahas sebelumnya, ada dua faktor penentu rentabilitas, yaitu marjin dan perputaran. Sikap 
harga yang “pantas” mengabaikan faktor perputaran dan memusatkan keseluruhannya pada 
faktor marjin. Bagaimanapun juga banyak perusahaan telah membuktikan bahwa marjin yang 
sedang-sedang saja kalau dikombinasikan dengan perputaran aktiva yang lebih cepat akan lebih 
efektif dari sudut pandang rentabilitas. Memang, satu cara meningkatkan perputaran adalah 
memperluwes penawaran melalui harga bayangan dalam situasi dimana terdapat persaingan 
tajam. Akhirnya, dalam situasi dimana terdapat biaya tetap yang tinggi, kebijaksanaan 
perusahaan dalam penentuan harga tidak boleh kaku. Sekali melakukan investasi ke dalam 
fasilitas pabrik dan fasilitas produktif tetap lainnya, maka strategi perusahaan harus dapat 
menghasilkan kontribusi yang dapat membantu menutup biaya-biaya tersebut.  


