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SISTEM PRODUKSI TEPAT WAKTU  

Sistem produksi tepat waktu (Just In Time) adalah sistem produksi atau sistem 
manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan 
Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta 
sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. 

Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk 
aktifitas produksi didatangkan dari pemasok atau suplier tepat pada waktu bahan itu 
dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan 
meniadakan biaya persediaan barang / penyimpanan barang / stocking cost. 

Just In Time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen dimana segenap 
sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai 
sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktifitas dan 
mengurangi pemborosan. Just In Time didasarkan pada konsep arus produksi yang 
berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan 
komponen-komponen lainnya 

Jus In Time (JIT) adalah filofosi manufakturing untuk menghilangkan pemborosan 
waktu dalam total prosesnya mulai dari proses pembelian sampai proses distribusi. 
Fujio Cho dari Toyota mendefinisikan pemborosan (waste) sebagai: Segala sesuatu 
yang berlebih, di luar kebutuhan minimum atas peralatan, bahan, komponen, tempat, 
dan waktu kerja yang mutlak diperlukan untuk proses nilai tambah suatu produk. 
Kemudian diperoleh rumusan yang lebih sederhana pengertian pemborosan: Kalau 
sesuatu tidak memberi nilai tambah itulah pemborosan 

7 (tujuh) jenis pemborosan disebabkan karena : 

1. Over produksi 
2. Waktu menunggu 
3. Transportasi 
4. Pemrosesan 
5. Tingkat persediaan barang 
6. Gerak 
7. Cacat produksi 

B. Konsep Dasar Just In Time 

Konsep dasar JIT adalah sistem produksi Toyota, yaitu suatu metode untuk 
menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan 
permintaan, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang 
diperlukan, pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan 
kebutuhan 

Dalam sistem pengendalian produksi yang biasa, syarat di atas dipenuhi dengan 
mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu pada proses 
manufaktur suku cadang maupun pada lini rakit akhir. Proses manufaktur suku 
cadang menghasilkan suku cadang yang sesuai dengan jadwal, dengan menggunakan 
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sistem dorong, artinya proses sebelumnya memasok suku cadang pada proses 
berikutnya 

Terdapat empat konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Just In Time 
(JIT): 

� Produksi Just In Time (JIT), adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya 
pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. 

� Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang 
tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. 

� Tenaga kerja fleksibel, maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja 
sesuai dengan fluktuasi permintaan. 

� Berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan 

Guna mencapai empat konsep ini maka diterapkan sistem dan metode sebagai berikut 
: 

� Sistem kanban untuk mempertahankan produksi Just In Time (JIT). 
� Metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 

permintaan. 
� Penyingkatan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. 
� Tata letak proses dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang 

fleksibel. 
� Aktifitas perbaikan lewat kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan 

moril tenaga kerja. 
� Sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke 

seluruh bagian perusahaan 

C. Elemen-elemen Just In Time 

1) Pengurangan waktu set up 
2) Aliran produksi lancar (layout) 
3) Produksi tanpa kerusakan mesin 
4) Produksi tanpa cacat 
5) Peranan operator 
6) Hubungan yang harmonis dengan pemasok 
7) Penjadwalan produksi stabil dan terkendali 
8) Sistem Kanban 

Berikut adalah penjelasan tiap-tiap elemen JIT tersebut: 

1. Pengurangan Waktu set up dan ukuran lot 

a) Pemilahan kegiatan set up 

Kegiatan set up bisa dipilah menjadi: 

1) Kegiatan eksternal set up: persiapan cetakan & alat bantu, pemindahan 
cetakan, dan lain-lain. 

2) Kegiatan internal set up: bongkar pasang pada mesin, penyetelan mesin, dan 
lain-lain. 

b. Langkah mengurangi waktu set up: 
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� Memisahkan pekerjaan set up yang harus diselesaikan selagi mesin berhenti 
(internal set up) terhadap pekerjaan yang dapat dikerjakan selagi mesin 
beroperasi (eksternal set up). 

� Mengurangi internal set up dengan mengerjakan lebih banyak eksternal set up, 
contohnya: persiapan cetakan, pemindahan cetakan, peralatan, dan lain-lain. 

� Mengurangi internal set up dengan mengurangi kegiatan penyesuaian 
(adjustment), menyederhanakan alat bantu dan kegiatan bongkar pasang, 
menambah personil pembantu, dan lain-lain. 

� Mengurangi total waktu untuk seluruh pekerjaan set up, baik internal maupun 
eksternal. 

Contoh: 

Jika set up mesin lamanya 1 jam (60 menit), bisa disingkat menjadi 6 menit. 
Andaikata lot yang harus dibuat banyaknya 3000 buah yang setiap unitnya 
memakan waktu 1 menit, maka waktu produksinya = 1 jam + (3000 x 1 menit) = 
3060 menit = 51 jam. 

Setelah waktu set up dikurangi menjadi 6 menit, maka waktu produksinya menjadi 
= 6 menit + (3000 x 1 menit) = 3006 menit. 

Namun, dengan waktu yang sama (3060 menit) dapat dibuat lot sebanyak 300 
buah dari berbagai jenis, yang diulang sebanyak 10 kali, yaitu: {6 menit + (300 x 1 
menit)} x 10 = 3060 menit = 51 jam. Hal ini berarti sistem produksi lebih tanggap 
terhadap perubahan. 

2. Aliran produksi lancar (layout) 

� Pemborosan yang berkaitan dengan process Layout 
� Pada layout proses ditemukan berbagai pemborosan, yaitu: 
� Kesulitan koordinasi dan jadwal produksi 
� Pemborosan transportasi dan material handling 
� Akumulasi persediaan dalam proses 
� Penanganan material berganda bahkan beberapa kali 
� Lead time produksi yang sangat panjang 
� Kesulitan mengenali penyebab cacat produksi 
� Arus material dan prosedur kerja sulit dibakukan 
� Sulitnya perbaikan kerja karena tidak ada standardisasi 

c. Aliran Produksi 

� Proses layout. Waktu simpan komponen lama, tingkat persediaan tinggi, dan 
prioritas kerja sulit ditentukan. 

� Ketidakseimbangan jalur. Jika proses tidak terkoordinir maka komponen akan 
terakumulasi sebagai persediaan, dan pengaturan kerja akan sulit dilakukan. 

� Set up atau penggantian alat yang makan waktu. Persediaan komponen akan 
menumpuk, sementara proses berikutnya akan tertunda. 

� Kerusakan dan gangguan mesin. Jalur akan berhenti dan akan terjadi 
penumpukan barang dalam proses. 

� Masalah kualitas. Kalau cacat produksi ditemukan, maka proses selanjutnya 
akan berhenti dan persediaan akan menumpuk. 

� Absensi. Jika seorang operator ada yang berhalangan kerja dan penggantinya 
sulit ditemukan, maka jalur produksi akan terhenti. 
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3. Produksi tanpa kerusakan mesin 

a. Preventive Maintenance 

1) Pendekatan untuk mencegah kerusakan dan gangguan mesin. 
2) Faktor penyebab gangguan mesin. 
3) Gangguan mesin dan penanggulangannya. 

b. Total Productive Maintenance 

� Belajar bagaimana melakukan pemeliharaan rutin mesin, misalnya: 
pelumasan, pengencangan baut, dan sebagainya. Guna mencegah penurunan 
daya kerja mesin. 

� Melaksanakan petunjuk penggunaan mesin secara wajar. 
� Mengembangkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal 

penurunan kemampuan mesin, dengan melakukan perawatan yang mudah, 
pembersihan, penyetelan, dan lain-lain. 

� Sementara karyawan bagian pemeliharaan, bisa melakukan antara lain: 

1) Membantu operator produksi mempelajari kegiatan perawatan yang dapat 
dilakukan sendiri. 

2) Memperbaiki penurunan kemampuan peralatan melalui inspeksi berkala, 
bongkar pasang, dan penyesuaian atau penyetelan kembali. 

3) Menentukan kelemahan dalam rancang bangun mesin, merencanakan dan 
melakukan tindakan perbaikan, menentukan kondisi wajar operasi mesin. 

4) Membantu operator menaikan kemampuan perawatan, dan lain-lain. 

1. Pengertian Just In Time (JIT) 

Sistem produksi tepat waktu (JIT) adalah sistem produksi yang bertujuan untuk 
menghasilkan unit yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan dalam waktu yang 
diperlukan. 

Ide dasar sistem produksi tepat waktu (JIT) adalah menghasilkan sejumlah barang 
yang diperlukan saat diminta dengan menghilangkan segala macam pemborosan 
sehingga diperoleh biaya produksi yang rendah. 

Sistem produksi tepat waktu (JIT) bukanlah ilmu yang memerlukan analisis kuantitatif 
maupun kualitatif yang begitu rumit, lebih tepatnya JIT bisa dikatakan sebagai metode 
pendekatan, filosofi kerja, konsep ataupun strategi manajemen yang dimaksud dan 
tujuannya adalah mencapai performansi yang tinggi dalam proses manufacturing. JIT 
adalah filosofi manufakturing untuk menghilangkan pemborosan dalam total 
prosesnya mulai dari proses pembelian sampai distribusi. 

2. Konsep Dasar Just In Time 

Konsep dasar JIT dalam proses produksi atau sistem manufaktur fabrikasi pada 
prinsipnya pabrik hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah yang 
diperlukan, pada saat yang dibutuhkan. Sasaran utama dalam JIT adalah membuat 
kelancaran produksi sehingga tidak mengganggu jalannya aliran bahan dari pemasok 
sampai pelanggan terakhir dengan tepat. 

Terdapat empar konsep dasar dalam melaksanakan JIT, yaitu: 
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1. Produksi JIT adalah memproduksi apa yang dbutuhkan, hanya pada saat 
dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. 

2. Autonomasi, merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak 
memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. 

3. Tenaga kerja yang fleksibel, pekerja dengan fungsi ganda. 
4. Pemikiran kreatif, yang berarti memperhatikan saran para pekerja. 

Guna mencapai empat konsep dasar ini maka diterapkan sistem dan metode sebagai 
berikut: 

� Sistem kanban untuk mempertahankan produksi JIT. 
� Metode pelancaran produksi, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 

permintaan. 
� Perpendekan waktu penyiapan, untuk mengurangi waktu pesanan produksi. 
� Tata ruang mesin dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang 

fleksibel. 
� Aktivitas perbaikan melalui kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan 

moril tenaga kerja. 
� Sistem pengendalian visual untuk mencapai konsep autonomasi. 
� Sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke 

seluruh bagian perusahaan. 

Just in Time dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation tahun 1973. Tujuan 
utamanya adalah pengurangan biaya atau perbaikan produktivitas dengan 
menghilangkan berbagai pemborosan. Pengembangan yang sangat penting dalam 
perencanaan dan pengendalian operasional saat ini adalah JIT manufacturing yang 
kadang disebut sebagai”produk tanpa persedian”. JIT bukan hanya sekedar sebuah 
metode yang bertujuan untuk mengurangi persediaan. JIT juga memperhatikan 
keseluruhan system produksi sehingga komponen yang bebas dari cacat dapat 
disediakan untuk tingkat produksi selanjutnya tepat ketika mereka dibutuhkan – tidak 
terlambat dan tidak terlalu cepat. 

Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan JIT 

1. Aliran Material yang lancar – Sederhanakan pola aliran material. Untuk itu 
dibutuhkan pengaturan total pada lini produksi. Ini juga membutuhkan akses 
langsung dengan dan dari bagian penerimaan dan pengiriman. Tujuannya adalah 
untuk mendapatkan aliran material yang tidak terputus dari bagian penerimaan dan 
kemudian antar tiap tingkat produksi yang saling berhubungan secara langsung, 
samapi pada bagian pengiriman. Apapun yang menghalangi aliran yang merupakan 
target yang haru diselidiki dan dieliminasi. 

2. Pengurangan waktu set-up – Sesuai dengan JIT, terdapat beberapa bagian produksi 
diskret yang memilki waktu set-up mesin yang kadang-kadang membutuhkan waktu 
beberapa jam. Hal ini tidak dapat ditoleransi dalam sistem JIT. Pengurangan waktu 
setup yang dramatis telah dapat dicapai oleh berbagai perusahaan, kadang dari 4-7 
jam menjadi 3-7 menit. Ini membuat ukuran batch dapat dikurangi menjadi jumlah 
yang sangta kecil, yang mengijinkan perusahaan menjadi sangat fleksibel dan 
responsif dalam menghadapi perubahan permintaan konsumen. 

3. Pengurangan lead time vendor – Sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat 
besar dari komponen-komponen yang harus dibeli setiap 2/3 bulan, dengan sistem JIT 
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kita ingin menerima komponen tepat pada saat operasi produksi membutuhkan. 
Untuk itu perusahaan kadang-kadang harus membuat kontrak jangka panjang dengan 
vendor untuk mendapatkan kondisi seperti ini. 

4. Komponen zero defect – Sistem JIT tidak dapat mentolelir komponen yang cacat, 
baik itu yang diproduksi maupun yang dibeli. Untuk komponen yang diproduksi, 
teknis kontrol statistik harus digunakan untuk menjamin bahwa semua proses sedang 
memproses komponen dalam toleransi setiap waktu. Untuk komponen yang dibeli, 
vendor diminta untuk menjamin bahwa semua produk yang mereka sediakan telah 
diproduksi dalam sistem produksi yang diawasi secara satistik. Perusahaan kan selalu 
memiliki program sertifikasi vendor untuk menjamin terlaksananya hal ini. 

5. Kontrol lantai produksi yang disiplin – Dalam system pengawasan lantai produksi 
tradisional, penekanan diberikan pada utilitas mesin, waktu produksi yang panjang 
yang dapat mengurangi biaya set up dan juga pengurangan waktu pekerja. Untuk itu, 
order produksi dikeluarkan dengan memperhatikan factor-faktor ini. Dalam JIT, 
perhitungan performansi tradisional ini sangat jauh dari keinginan untuk membentuk 
persediaan yang rendah dan menghilangkan halhal yang menghalangi operasi yang 
responsif. Hal ini membuat waktu awal pelepasan order yang tepat harus dilakukan 
setiap saat. Ini juga berarti, kadangkadang mesin dan operator mesin dapat saja 
menganggur. Banyak manajer produksi yang telah menghabiskan sebagian besar 
waktunya untuk menjaga agar mesin dan tenaga kerja tetap sibuk, mendapat kesulitan 
membuat penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan agar berhasil menggunakan 
operasi JIT. Perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan filosofi JIT akan 
mendapatkan manfaat yang besar. 

Prinsip-prinsip JIT 

1. Simplification, merupakan salah satu tools just in time dalam penyederhanaan 
proses yang ada. 

2. Cleanliness and Organization, merupakan aturan dalam organisasi dan 
perusahaan 

3. Visibility, membuat agar kesalahan terlihat. 
4. Cycle time, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. 
5. Agility, kekuatan dalam pembuatan produk 
6. Variability Reduction, kemampuan mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan. 
7. Measurement, pengertian akan proses keseluruhan. 

KONSEPTUAL JUST-IN-TIME ( JIT ) 

1. Pengertian JIT 

Dalam pengertian luas, JIT adalah suatu filosofi tepat waktu yang memusatkan pada 
aktivitas yang diperlukan oleh segmen-segmen internal lainnya dalam suatu 
organisasi. 

JIT mempunyai empat aspek pokok sebagai berikut: 

1. Semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus di 
eliminasi.Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak 
perlu,misalnya persediaan sedapat mungkin nol. 
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2. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi.Sehingga 
produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol,tidak memerlukan waktu dan biaya 
untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan pembeli dapat meningkat. 

3. Selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan (Continuous 
Improvement)dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. 

4. Menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman 
terhadap aktivitas yang bernilai tambah. 

JIT dapat diterapkan dalam berbagai bidang fungsional perusahaan seperti misalnya 
pembelian, produksi, distribusi, administrasi dan sebagainya. 

A. Pembelian JIT 

Pembelian JIT adalah sistem penjadwalan pengadaan barang dengan cara sedemikian 
rupa sehingga dapat dilakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan atau 
penggunaan. 

Pembelian JIT dapat mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas 
pembelian dengan cara: 

1. Mengurangi jumlah pemasok sehingga perusahaan dapat mengurangi sumber-
sumber yang dicurahkan dalam negosiasi dengan pamasoknya. 

2. Mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. 
3. Memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan. 
4. Mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. 
5. Mengurangi waktu dan biaya untuk program-program pemeriksaan mutu. 

Penerapan pembelian JIT dapat mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi biaya 
dan manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut: 

1. Ketertelusuran langsung sejumlah biaya dapat ditingkatkan. 
2. Perubahan “cost pools” yang digunakan untuk mengumpulkan biaya. 
3. Mengubah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya sehingga banyak 

biaya tidak langsung dapat diubah menjadi biaya langsung. 
4. Mengurangi perhitungan dan penyajian informasi mengenai selisih harga beli 

secara individual 
5. Mengurangi biaya administrasi penyelenggaraan sistem akuntansi. 

B. Produksi JIT 

Produksi JIT adalah sistem penjadwalan produksi komponen atau produk yang tepat 
waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi 
berikutnya atau sesuai dengan memenuhi permintaan pelanggan. 

Produksi JIT dapat mengurangi waktu dan biaya produksi dengan cara: 

1. Mengurangi atau meniadakan barang dalam proses dalam setiap workstation 
(stasiun kerja) atau tahapan pengolahan produk (konsep persediaan nol). 

2. Mengurangi atau meniadakan “Lead Time” (waktu tunggu) produksi (konsep 
waktu tunggu nol). 

3. Secara berkesinambungan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengurangi biaya 
setup mesin-mesin pada setiap tahapan pengolahan produk (workstation). 

4. Menekankan pada penyederhanaan pengolahan produk sehingga aktivitas 
produksi yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi. 



 

PERTEMUAN 04 | 9  
 

Perusahaan yang menggunakan produksi JIT dapat meningkatkan efisiensi dalam 
bidang: 

1. Lead time (waktu tunggu) pemanufakturan 
2. Persediaan bahan, barang dalam proses, dan produk selesai 
3. Waktu perpindahan 
4. Tenaga kerja langsung dan tidak langsung 
5. Ruangan pabrik 
6. Biaya mutu 
7. Pembelian bahan 

Penerapan produksi JIT dapat mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi biaya dan 
manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut: 

1. Ketertelusuran langsung sejumlah biaya dapat ditingkatkan 
2. Mengeliminasi atau mengurangi kelompok biaya (cost pools) untuk aktivitas 

tidak langsung 
3. Mengurangi frekuensi perhitungan dan pelaporan informasi selisih biaya 

tenaga kerja dan overhead pabrik secara individual 
4. Mengurangi keterincian informasi yang dicatat dalam“work tickets” 

2. Pemanufakturan JIT dan Penentuan Biaya Produk 

Pemanufakturan JIT menggunakan pendekatan yang lebih memusat daripada yang 
ditemui dalam pemanufakturan tradisional. Penggunaan sistem pemanufakturan JIT 
mempunyai dampak pada: 

a) Meningkatkan Keterlacakan (Ketertelusuran) biaya. 
b) Meningkatkan akurasi penghitungan biaya produk. 
c) Mengurangi perlunya alokasi pusat biaya jasa (departemen jasa) 
d) Mengubah perilaku dan relatif pentingnya biaya tenaga kerja langsung. 
e) Mempengaruhi sistem penentuan harga pokok pesanan dan proses. 

Dasar-dasar pemanufakturan JIT dan perbedaannya dengan pemanufakturan 
tradisional: 

2.1. JIT Dibandingkan dengan Pemanufakturan Tradisional. 

Pemanufakturan JIT adalah sistem tarikan permintaan (Demand-Pull). Tujuan 
pemanufakturan JIT adalah memproduksi produk hanya jika produk tersebut 
dibutuhkan dan hanya sebesar jumlah permintaan pembeli (pelanggan). Beberapa 
perbedaan pemanufakturan JIT dengan Tradisional meliputi: 

a. Persediaan Rendah 
b. Sel-sel Pemanufakturan dan Tenaga Kerja Interdisipliner 
c. Filosofi TQC (Total Quality Control) 

2.2. JIT dan Ketertelusuran Biaya Overhead 

Dalam lingkungan JIT, beberapa aktivitas overhead yang tadinya digunakan bersama 
untuk lebih dari satu lini produk sekarang dapat ditelusuri secara langsung ke satu 
produk tunggal. Manufaktur yang berbentuk sel-sel, tanaga kerja yang 
terinterdisipliner, dan aktivitas jasa yang terdesentralisasi adalah karakteristik utama 
JIT. 
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JIT TRADISIONAL 

Sistem Pull-through 

Persediaan tidak signifikan 

Sel-sel pemanufakturan 

Tenaga kerja terinterdisipliner 

Pengendalian mutu (TQC) 

Dsentralisasi jasa 

Sistem Push-through 

Persediaan signifikan 

Berstruktur departemen 

Tenaga kerja terspesialisasi 

Level mutu akseptabel (AQL) 

Sentralisasi jasa 

2.3. Keakuratan Penentuan Biaya Produk dan JIT 

 Salah satu konsekuensi dari penurunan biaya tidak langsung dan kenaikan biaya 
langsung adalah meningkatkan keakuratan penentuan biaya (Harga Pokok Produk). 

Pemanufakturan JIT, dengan mengurangi kelompok biaya tidak langsung dan 
mengubah sebagian besar dari biaya tersebut menjadi biaya langsung maupun 
sebaliknya, dapat menurunkan kebutuhan penaksiran yang sulit. 

2.4. JIT dan Alokasi Biaya Pusat Jasa 

Dalam manufaktur tradisional, sentralisasi pusat-pusat jasa memberikan dukungan 
pada berbagai departemen produksi. Dalam lingkungan JIT, banyak jasa 
didesentralisasikan.Hal ini dicapai dengan membebankan pekerja dengan keahlian 
khusus secara langsung ke lini produk dan melatih tenaga kerja langsung yang ada 
dalam sel-sel untuk melaksanakan aktivitas jasa yang semula dilakukan oleh tenaga 
kerja tidak langsung. 

2.5. Pengaruh JIT pada Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Sebagai perusahaan yang menerapkan JIT dan otomatisasi, biaya tenaga kerja 
langsung tradisional dikurangi secara signifikan.Oleh sebab itu ada dua akibat: 

1. Persentasi biaya tenaga kerja langsung dibandingkan total biaya produksi 
menjadi berkurang 

2. Biaya tenaga kerja langsung berubah dari biaya variabel menjadi biaya tetap. 

2.6. Pengaruh JIT pada Penilaian Persediaan 

Salah satu masalah pertama akuntansi yang dapat dihilangkan dengan penggunaan 
pemanufakturan JIT adalah kebutuhan untuk menentukan biaya produk dalam rangka 
penilaian persediaan. Jika terdapat persediaan, maka persediaan tersebut harus 
dinilai, dan penilaiannya mengikuti aturan-aturan tertentu untuk tujuan pelaporan 
keuangan. Dalam JIT diusahakanpersediaan nol (atau paling tidak pada tingkat yang 
tidak signifikan), sehingga penilaian persediaan menjadi tidak relevan untuk tujuan 
pelaporan keuangan.Dalam JIT, keberadaan penentuan harga pokok produk hanya 
untuk memuaskan tujuan manajerial. Manajer memerlukan informasi biaya produk 
yang akurat untuk membuat berbagai keputusan misalnya: (a) penetapan harga jual 
berdasar cost-plus, (b) analisis trend biaya, (c) analisis profitabilitas lini produk, (d) 
perbandingan dengan biaya para pesaing, (e) keputusan membeli atau membuat 
sendiri, dsb. 
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2.7. Pengaruh JIT pada Harga Pokok Pesanan 

Dalam penerapan JIT untuk penentuan order pesanan, pertama, perusahaan harus 
memisahkan bisnis yang sifatnya berulang-ulang dari pesanan khusus.Selanjutnya, 
sel-sel pemanufakturan dapat dibentuk untuk bisnis berulang-ulang. 

Dengan mereorganisasi tata letak pemanufakturan, pesanan tidak membutuhkan 
perhatian yang besar dalam mengelompokkan harga pokok produksi. Hal ini karena 
biaya dapat dikelompokkan pada level selular. lagi pula, karena ukuran lot sekarang 
lebih sangat kecil,maka tidak praktis untuk menyusun kartu harga pokok pesanan 
untuk setiap pesanan. Maka lingkungan pesanan akan menggunakan sifat sistem harga 
pokok proses. 

2.8. Penentuan Harga Pokok Proses dan JIT 

Dalam metode proses, perhitungan biaya per unit akan menjadi lebih rumit karena 
adanya persediaan barang dalam proses. Dengan menggunakan JIT, diusahakan 
persediaan nol, sehingga penghitungan unit ekuivalen tidak terlalu dibutuhkan, dan 
tidak perlu menghitung biaya dari periode sebelumnya. JIT secara signifikan 
mengarah pada penyederhanaan. 

2.9. JIT dan Otomasi 

Sejak sistem JIT digunakan, biasanya hanya menunjukkan kemungkinan otomasi 
dalam beberapa hal. Karena tidaklah umum bagi perusahaan yang menggunakan JIT 
untuk mengikutinya dengan pemilikan teknologi pemenufakturan maju. Otomasi 
perusahaan untuk : (a) menaikkan kapasitas produksi, (b) menaikkan efisiensi, (c) 
meningkatkan mutu dan pelayanan, (d) menurukan waktu pengolahan, (e) 
meningkatkan keluaran. 

Otomasi meningkatkan kemampuan untuk menelusuri biaya pada berbagai produk 
secara individual. sebagai contoh sel-sel FMS, merupakan rekan terotomasi dari sel-sel 
pemanufakturan JIT. Jadi. beberapa biaya yang merupakan biaya yang tidak langsung 
dalam lingkungan tradisional sekarang menjadi biaya langsung. 

2.10. Penentuan Harga Pokok Backflush 

Penentuan harga pokok backflush mengeliminasi rekening barang dalam proses dan 
membebankan biaya produksi secara langsung pada produk selesai. Perusahaan 
menggunakan backflush costing jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut : 

1. Manajemen ingin sistem akuntansi yang sederhana. 
2. Setiap produk ditentukan biaya standarnya. 
3. Metode ini menghasilkan penentuan harga pokok produk yang kira-kira 

mengasilkan informasi keuangan yang sama dengan penelusuran secara 
berurutan. 

Ada dua perubahan relatif pada sistem konvensional yaitu : 

1. Perubahan Akuntansi Bahan 
2. Perubahan Akuntansi Biaya Konversi 
3. Analisis Biaya-Volume-Laba 
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3.1 Analisis CPV Konvensional 

Analisis biaya-volume-laba (CPV) konvensional menganggap bahwa semua biaya, 
produksi dan non produksi, dap[at digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu: 

a. Biaya yang bervariasi dengan volume, disebut biaya variabel 
b. Biaya yang tidak bervariasi dengan volume, disebut biaya tetap. 

Dalam analisis tersebut biaya dianggap sebagai fungsi linier volume penjualan 
sehingga persamaannya adalah: 

L = P - B Dalam hal ini: 
P = H X L = Laba bersih sebelum pajak 
B = T + VX P = Pendapatan Total 
Sehingga: B = Biaya Total 
L = HX - T - VX H = Harga jual per unit 
X(H - V) = L + T X = Unit atau volume produk yang X = (L+T)/(H-V) T = Biaya tetap 
total 
V = Biaya variabel per unit 

3.2 Analisis CPV dalam JIT 

Dalam sistem JIT,biaya variabel per unit produk yang dijual turun namun biaya 
tetapnya naik.Dalam JIT,biaya variabel berdasar batch tidak ada karena batch menjadi 
satu kali.Jadi,rumus biaya dalam JIT dapat digambarkan sebagai berikut: 

B = T + V1X1 + V3X3 

B = Biaya Total X1 = Jumlah unit 
T = Biaya tetap X3 = Jumlah kegiatan 
V1 = Biaya variabel berdasar unit penjualan (berdasar unit) 
V3 = Biaya variabel berdasar non unit 

4. Titik Impas 

Titik impas adalah suatu keadaan dimana perusahaan tidak mendapat laba maupun 
rugi.jadi dapat dikatakan kondisi pendapatan perusahaan dalam keadaan seimbang. 

4.1 Sistem Konvensional 

X = (I + F) / (P - V) 

Dalam hal ini: 

X = Unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu 
I = Laba sebelum pajak penghasilan 
F = Total biaya tetap 
P = Harga jual per unit 
V = Biaya variabel per unit 
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4.2 Sistem JIT 

X1 = (I + F1 + X2V2 ) / (P - V1) 

Dalam hal ini: 
X1 = Unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu 
I = Laba sebelum pajak penghasilan 
F1 = Total biaya tetap 
X2 = Jumlah kuantitas berbasis nonunit 
V2 = Biaya variabel per basis non unit 
P = Harga jual per unit 
V1 = Biaya variabel per unit 

Illustrasi : 

PT.KIRANA, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan suku cadang 
menggunakan dua sistem biaya yang berbeda yaitu: 

1. Sistem biaya konvensional 

2. JIT 

Sistem biaya konvensional membebankan BOP menggunakan pengarah biaya (cost 
driver) berbasis unit. Sistem JIT menggunakan pendekatan yang terfokus pada 
penelusuran biaya dan penentuan harga pokok berbasis aktivitas untuk biaya yang 
tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu sel pemanufakturan. Untuk 
mengetahui perbedaan antara kedua metode, berikut ini disajikan data biaya produksi 
untuk bulan desember 1997 : 

ELEMEN BIAYA SISTEM BIAYA 

 KONVENSIONAL JIT 

Bahan Baku 

Tenaga kerja langsung 

BOP Variabel berbasis unit 

BOP Variabel berbasis non 

unit 

BOP tetap langsung 

BOP tetap bersama 

 Rp 800 

 70 

 90 

 - 

 30 

 100 

Rp 1.090 

 Rp 800 

 100 

 20 

 30 

30 

 20 

 Rp 1.000 
Diminta: 

1. Hitunglah jumlah maksimum dari masing-masing sistem biaya yang harus dibayar 
seandainya perusahaan memutuskan untuk membeli pada pemasok luar. 

2. Bila diketahui perusahaan berproduksi padakapasitas 1500 unit dengan harga jual Rp 
1.100, susunlah laporan L/R untuk periode yang bersangkutan 

3. Lakukan analisis terhadap kasus tersebut. 

Penyelesaian : 

1. Jumlah maksimum yang harus dibayar kepada pemasok luar, biasa dianggap 

sebagai biaya terhindarkan yang harus diputuskan oleh perusahaan tersebut. 

Biaya yang dapat dihindarkan: 

- Sistem biaya konvensional = Rp 800 + 70 + 90 + 30= Rp 990 

- Sistem biaya JIT = Rp 800 + 100 +30 +20 +30 = Rp 980 
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2. Laporan L/R 

KETERANGAN 
SIST. 

KONVENSIONAL 
SIST. JIT 

Penjualan : 

( 1500 u x Rp 1.100) 

Biaya Variabel : 

(Rp 9601) x 1.500 u) 

(Rp 8202) x 1.500 u) 

Laba Kontribusi 

Biaya Tertelusur : 

Bi. variabel berbasis non 

unit 

Bi. tetap langsung 

Jumlah Biaya Tertelusur 

Laba Langsung Produk 

Rp 1.650.000 

1.440.000 

210.000 

- 

45.000 

45.000 

165.000 

Rp 1650.000 

1.230.000 

420.000 

45.0003) 

195.004) 

240.000 

180.000 

 

1) Rp 800 + Rp 70 + Rp 90 = Rp 960 
2) Rp 800 + Rp 20 = Rp 820 
3) Rp 30 x 1.500 u = Rp 45.000 
4) (Rp 100 + Rp 30) x 1.500 u = Rp 195.000 

3. Sistem penentuan harga pokok konvensional menyediakan laporan yang 
menunjukkan profitabilitas produk sedangkan sistem JIT menunjukkan adanya 
efisiensi karena JIT dapat mengubah beberapa jenis biaya mis: Biaya tenaga kerja 
langsung menjadi biaya tetap langsung. 
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SISTEM JUST-IN-TIME (JIT) dan Activity Based Cost System 

Implementasi JIT Manufacturing 

Dengan filosofi Just in Time (JIT) perusahaan hanya memproduksi atas dasar 
permintaan, tanpa memanfaatkan tersedianya persediaan dan tanpa menanggung 
biaya persediaan. 

Manfaat Just in Time : 

Mengurangi waktu penyimpanan (storage time) yang merupakan salah satu akibat 
dari aktivitas bukan penambah nilai bagi konsumen (non value added activities). 

JIT dan Persediaan. Salah satu dampak JIT manufacturing adalah berkurangnya 
persediaan ke tingkat yang sangat rendah dibandingkan dengan sistem produksi yang 
tradisional. Biasanya dalam sistem tradisional menghasilkan tingkat persediaan yang 
jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan JIT manufacturing. 

JIT dan Celluler Manufacturing. Dalam sistem tradisional, produk bergerak dari satu 
kelompok mesin yang sama ke kelompok mesin yang sama berikutnya. Mesin yang 
memiliki fungsi yang sama tersebut ditempatkan bersama dalam suatu daerah yang 
disebut departemen atau proses. 

Tata Letak Mesin dalam Sistem Produksi Tradisional 

Manufacturing Cell. Dengan sistem ini JIT membentuk manufacturing Cell yakni 
terdiri dari mesin-mesin yang dikelompokkan ke dalam suatu keluarga mesin, 
biasanya dalam bentuk setengah lingkaran. Setiap cell dirancang untuk memproduksi 
produk tertentu atau satu keluarga produk tertentu. JIT dan Desentralisasi Jasa 
Pendukung.JIT memerlukan akses yag cepat dan mudah terhadap jasa pendukung. 
Oleh karena itu, departemen jasa yang dibentuk untuk melayani secara terpusat semua 
departemen produksi perlu diperkecil skalanya dan karyawannya dibebani tugas untuk 
secara langsung mendukung produksi dalam cell tertentu. 

Meningkatnya Tuntutan Mutu 

Untuk menghasilkan produk yangsesuai dengan spesi fikasi mutu yang dijanjikan 
kepada pelanggan dibutuhkan pengendalian menyeluruh atau total quality qontrol 
(TQC). Konsep pengendalian mutu modern menitikberatkan pada orang, bukan 
proses, dan karyawan didorong agar berusaha menghasilkan ”zero defect”. 

Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Kebutuhan 
Manajemen Akan Informasi Akuntansi 

Dengan semakin berkembangnya teknologi infomasi di era globalisasi akan 
berdampak terhadap teknologi pembuatan produk,sejak saat didesain dan 
dikembangkan, diproduksi sampai didistribusikan kepada konsumen. Selain itu 
teknologi informasi juga mempunyai dampak terhadap sistem pengolahan informasi 
akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen yakni : 

1. Informasi biaya produk yang lebih cermat 
2. Informasi biaya overhead yang lebih cermat 
3. Informasi biaya daur hidup produk. 
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Informasi Biaya Produk yang Cermat. 

Untuk menghadapi persaingan global dan tajam, manajemen memerlukan informasi 
biaya produk yang cermat . Dengan semakin besarnya sumber daya yang dikonsumsi 
perusahaan dalam fase desaindan fase distribusi produk, manajemen memerlukan 
informasi biaya yang mencakup semua fase pembuatan produk yakni : fase desain, fase 
produksi, dan fase distribusi. Sedangkan informasi biaya produk yang sekedar untuk 
penilai persediaan (inventory valuation)tidak lagi memadai bagi perusahaan-
perusahaan yang bersaing secara global. 

Informasi Biaya Overhead yang Cermat 

Biaya overhead pabrik tidak sekedar dialokasikan kepada produk, akan tetapi lebih 
dari itu yakni bagaimana caranya agar manajemen mampu untuk mengelola biaya 
tersebut. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, biaya overhead pabrik 
mencerminkan konsumsi sumber daya dalam pelaksanaan aktivitas tertentu. Di 
samping itu BOP juga dalam lingkungan manufacture maju sebagian besar terdiri dari 
non-unit related cost yang semula sebagian besar berupa biaya yang bervariasi dengan 
jumlah unit produksi (unit related cost). Perusahaan – perusahaan yang menghasilkan 
berbagai macam produk (product diversification), yang setiap jenis produk yang 
dihasilkan mengkonsumsi non-unit related cost dengan proporsi yang berbeda-beda, 
memerlukan metode pembebanan biaya overhead pabrik yang lebih cermat, yang 
mencerminkan konsumsi biaya tersebut oleh produk. 

Informasi Biaya Daur Hidup Produk 

Pesatnya perkembangan teknologi komputer menyebabkan dalam tahap desain, 
engineering dan produksi, jarak waktu yang diperlukan dari ide rancangan sampai 
dengan produksi menjadi sangat pendek.Perusahaan dalam kondisi ini lebih memilih 
strategi inovasi sebagai senjata untuk memenangkan perebutan pasar dunia, sehingga 
hal ini menjadikan daur hidup produk (product-life cycle) menjadi pendek. Oleh sebab 
itu manajemen dalam persaingan kelas dunia lebih memerlukan informasiproduct-
life-cycle cost daripada informasi biaya periodik yang dihasilkan oleh sistem akuntansi 
biaya tradisional. 

Activity Based Cost System 

Jika manajemen melayani kebutuhan konsumen dengan filosofi bahwa perusahaan 
tidak akan membebani konsumennya dengan aktivitas bukan penambah nilai (non 
value added), maka manajemen akan senantiasa berusaha melakukan penyempurnaan 
terhadap berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk atau jasa yang diserahkan 
kepada konsumen. Informasi akuntansi yang dirancang atas dasar aktivitas (activity –
based cost system) merupakan sistem akuntansi yang relevan dengan kebutuhan 
manajemen saat sekarang. 

Target Costing 

Target Cost adalah perbedaan antara harga jual produk atau jasa yang diperlukan 
untuk mencapai pangsa pasar (market share)tertentu dengan laba per satuan yang 
diharapkan. Jika target cost di bawah harga pokok produk yang sekarang dapat 
dicapai, maka manajemen harus merencanakan program pengurangan biaya untuk 
menurunkan biaya yang sekarang dikonsumsi untuk menghasilkan produk ke target 
cost. Kemajuan yang dicapai dari program pengurangan biaya tersebut diukur dengan 
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membandingkan biaya sesungguhnya dengantarget cost. Target costing merupakan 
sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi bagi manajemen untuk 
memungkinkan manajemen memantau kemajuan yang dicapai dalam pengurangan 
biaya produk menuju target cost yang telah ditetapkan. 

Product Life Cycle Costing 

Daur hidup produk (product life cycle) adalah waktu suatu produk mampu memenuhi 
kebutuhan konsumen sejak lahir sampai diputuskan dihentikan pemasarannya. Biaya 
daur adalah biaya yang bersangkutan dengan produk selama daur hidupnya, yang 
meliputi: biaya pengembangan (perencanaan, desaian, pengujian), biaya produksi 
(aktivitas pengubahan bahan baku menjadi produk jadi), dan biaya dukungan logistik 
(iklan, distribusi, jaminan dan sebagainya). 

Product – life cycle costing adalah sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi 
biaya produk bagi manajemen untuk memungkinkan manajemen memantau biaya 
produksi selama daur hidupnya. 
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ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) 

DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES 

PENDAHULUAN 

Pengaruh krisis keuangan global menyebabkan setiap perusahaan dituntut untuk 
melaksanakan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. 
Karakteristik lingkungan bisnis yang dihadapi oleh manajemen mengalami perubahan 
yang pesat dan bersifat dinamis. Setiap perusahaan harus mampu bertahan dan 
bertumbuh dalam lingkungan bisnis global yang kompetitif dan turbulen dengan 
menciptakan nilai bagi customer. Setiap perusahaan berusaha menciptakan nilai bagi 
customer yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing sejenis atau 
menciptakan nilai yang sama dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing sejenis 
(Hansen dan Mowen, 2006). Keberadaan suatu perusahaan ditentukan oleh 
kemampuan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan customer, bukan 
ditentukan oleh kualitas yang melekat pada produk dan jasa yang dihasilkan 
perusahaan (Mulyadi, 2003).  

Daya saing perusahaan harus diciptakan, sehingga perusahaan mampu unggul di 
dalam bidang tertentu dibandingkan dengan perusahaan pesaing yang sejenis. 
Perusahaan membutuhkan informasi biaya untuk memberdayakan personel dalam 
melakukan improvement terhadap proses yang digunakan untuk menghasilkan 
produk dan jasa bagi customer. Informasi biaya dapat menggambarkan konsumsi 
sumber daya dalam proses pembuatan produk dan jasa. Menurut Saftiana, dkk (2007) 
sumber daya yang hanya dikonsumsi untuk mampu melaksanakan aktivitas penambah 
nilai (value added activities), maka proses tersebut telah mampu menciptakan konsep 
cost effective, yaitu keluaran yang mampu memenuhi kebutuhan customer, dalam 
proses produksi.  

Dalam manajemen tradisional ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja adalah 
cost efficiency, yaitu seberapa efisien suatu aktivitas mengkonsumsi sumber daya 
dalam menghasilkan keluaran. Fokus manajemen adalah membuat minimum ratio 
hubungan antara keluaran dan masukan. Menurut Mulyadi (2003) semakin sedikit 
masukan yang dikonsumsi untuk menghasilkan keluaran, maka semakin efisien 
aktivitas dalam mengkonsumsi masukan. Sebaliknya semakin banyak keluaran yang 
dapat dihasilkan dari konsumsi masukan tertentu, maka semakin produktif aktivitas 
yang dilakukan oleh manajemen dalam menghasilkan keluaran.  

Perubahan cara yang dipakai oleh manajemen untuk mengelola perusahaan 
menyebabkan perubahan informasi biaya yang mereka butuhkan. Konsep cost 
efficiency digantikan dengan konsep cost effectiveness dengan adanya pergeseran 
paradigma ke customer value. Konsep cost effectiveness atau yang dikenal dengan 
istilah manufacturing cycle effectiveness (MCE) adalah perbandingan antara 
processing time dengan cycle time. MCE merupakan ukuran yang menunjukkan 
persentase value added activities yang terdapat dalam suatu aktivitas yang digunakan 
oleh perusahaan untuk menghasilkan value bagi customer (Saftiana, dkk., 2007). 
Dengan menggunakan manufacturing cycle effectiveness dapat dihitung persentase 
seberapa besar aktivitas yang bukan penambah nilai (non value added activities) 
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dapat dikurangi dan dihilangkan dari proses produksi dalam pembuatan produk atau 
jasa.  

Menurut Mulyadi (2003) cost effectiveness proses dapat dicapai melalui usaha 
pengurangan dan penghilangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi customer. 
Adanya pengurangan aktivitas yang bukan penambah nilai (non value added 
activities), maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Sehingga 
kinerja, efisiensi dan efektivitas perusahaan mampu mencapai aktivitas penambah 
nilai (value added activities) yang maksimum bagi perusahaan melalui perbaikan 
aktivitas secara berkelanjutan (continuous improvement). 

Singkat kata, perusahaan yang mampu eksis di dunia bisnis adalah perusahaan yang 
mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang relatif murah. 
Menurut Mulyadi (2003) aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya, maka 
diperlukan pengelolaan atas aktivitas sehingga biaya dapat dikurangi dan dihilangkan. 
Perusahaan yang mampu mengurangi dan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang 
bukan penambah nilai (non value added activities) sehingga dapat memaksimalkan 
aktivitas yang menjadi penambah nilai (value added activities) maka perusahaan telah 
menciptakan manufacturing cycle effectiviness (MCE) yang optimal. 

KONSEPTUAL 

3.1 Pengertian Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE)  

Manufacturing cycle effectiveness (MCE) adalah persentase value added activities 
yang ada dalam aktivitas proses produksi yang digunakan oleh perusahaan untuk 
menghasilkan value bagi customer (Saftiana, dkk., 2007). Menurut Mulyadi (2003) 
MCE merupakan ukuran yang menunjukkan persentase value added activities yang 
terdapat dalam suatu aktivitas yang digunakan oleh seberapa besar non value added 
activities dikurangi dan dieliminasi dari proses pembuatan produk. 

Manufacturing cycle effectiveness merupakan alat analisis terhadap aktivitas-aktivitas 
produksi, misalnya berapa lama waktu yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas mulai dari 
penanganan bahan baku, produk dalam proses hingga produk jadi (cycle time). MCE 
dihitung dengan memanfaatkan data cycle time atau throughput time yang telah 
dikumpulkan. Pemilihan cycle time dapat dilakukan dengan melakukan activity 
analysis. Menurut Saftiana, dkk (2007) cycle time terdiri dari value added activity 
dan non value added activities. Value added activity yaitu processing time dan non 
value added activities yang terdiri dari waktu penjadwalan (schedule time), waktu 
inspeksi (inspection time), waktu pemindahan (moving time), waktu tungggu (waiting 
time), dan waktu penyimpanan (storage time). 

Mulyadi (2003) memformulasikan cycle time yang digunakan untuk menghitung MCE 
adalah:  
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Menurut Saftiana, dkk (2007) analisis MCE dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi 
perusahaan melalui perbaikan yang bertujuan untuk mencapai cost effectiveness. 
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Analisis dilakukan langsung terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan yang dirumuskan 
dalam bentuk data waktu yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Waktu aktivitas 
tersebut mencerminkan berapa banyak sumber daya dan biaya yang dikonsumsi oleh 
aktivitas tersebut dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai kinerja dan 
efektivitas pada perusahaan. Analisis MCE yaitu keputusan dilakukan untuk 
menurunkan biaya produksi.  

Menurut Mulyadi (2003) suatu proses pembuatan produk menghasilkan cycle 
effectiveness sebesar 100%, maka aktivitas bukan penambah nilai telah dapat 
dihilangkan dalam proses pengolahan produk, sehingga customer produk tidak 
dibebani dengan biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang bukan penambah nilai. 
Apabila proses pembuatan produk menghasilkan cycle effectiveness kurang dari 100%, 
maka proses pengolahan produk masih mengandung aktivitas-aktivitas yang bukan 
penambah nilai bagi customer. Menurut Saftiana, dkk (2007) proses produksi yang 
ideal adalah menghasilkan cycle time sama dengan processing time.  

3.2 Pengertian Non Value Added Activities  

Aktivitas yang tidak penting untuk dipertahankan dalam bisnis, sehingga dianggap 
sebagai aktivitas yang tidak diperlukan, disebut dengan aktivitas yang bukan 
penambah nilai (non value added activities). Menurut Rahmawiti (2008) aktivitas 
yang bukan penambah nilai (non value added activities) adalah aktivitas yang tidak 
diperlukan dan harus dihilangkan dari dalam proses bisnis karena menghambat 
kinerja perusahaan.  

Menurut Mulyadi (2003) aktivitas yang bukan penambah nilai (non value added 
activities) adalah aktivitas yang tidak dapat memenuhi salah satu faktor dari kondisi 
aktivitas penambah nilai. Aktivitas yang tidak menyebabkan perubahan, perubahan 
keadaan tersebut dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya dan aktivitas tersebut 
tidak memungkinkan aktivitas lain untuk dilaksanakan. Menurut Hansen dan Mowen 
(2006) biaya yang bukan penambah nilai merupakan biaya yang disebabkan oleh 
aktivitas yang bukan penambah nilai atau kinerja yang tidak efisien dari aktivitas 
penambah nilai. Aktivitas yang bukan penambah nilai (non value added activities) 
adalah aktivitas yang dari pandangan customer yang bukan penambah nilai dalam 
proses pengolahan masukan menjadi keluaran. Suatu falsafah operasi yang berlaku di 
seluruh perusahaan untuk menghilangkan pemborosan dengan mengidentifikasi dan 
mengeliminasi aktivitas yang bukan penambah nilai (Mulyadi, 2001 dalam Saftiana, 
dkk., 2007). 

Peluang bagi perusahaan adalah berusaha melakukan pengurangan dan penghilangan 
biaya yang bukan penambah nilai tanpa mengurangi ataupun menghilangkan 
kepuasan yang akan diterima oleh customer. Biaya-biaya yang disebabkan oleh 
aktivitas-aktivitas yang bukan penambah nilai adalah biaya yang tidak efektif di dalam 
proses produksi.  

Aktivitas-aktivitas yang harus dipertahankan dalam bisnis disebut dengan aktivitas 
penambah nilai (value added activities). Menurut Rahmawiti (2008) value added 
activities adalah aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis, sehingga 
mampu memberikan value dan meningkatkan laba perusahaan. Aktivitas penambah 
nilai (value added activities) merupakan aktivitas yang ditinjau dari pandangan 
customer menambah nilai dalam proses pengolahan masukan menjadi keluaran 
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(Mulyadi, 2001 dalam Saftiana, dkk., 2007). Aktivitas penambah nilai (value added 
activities) dapat diciptakan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang 
mampu memenuhi kebutuhan customer. Menurut Sumayang (2003) aktivitas 
penambah nilai (value added activities) merupakan sebuah metode pabrikasi yang 
berusaha menghilangkan pemborosan (waste) pada proses.  

Semua aktivitas penambah nilai (value added activities) secara berkelanjutan harus 
mencakup kondisi berikut yaitu aktivitas yang menghasilkan perubahan, perubahan 
tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya, dan aktivitas tersebut 
memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan (Mulyadi, 2003). Setelah aktivitas 
penambah nilai dapat diidentifikasi, maka biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas 
penambah nilai dapat didefenisikan. Menurut Hansen dan Mowen (2006) biaya 
penambah nilai merupakan biaya untuk melakukan aktivitas penambah nilai dengan 
efisiensi yang sempurna.  

3.3 Teori yang Berkaitan dengan Non Value Added Activities  

3.3.1 Teori Produktivitas  

Produktivitas adalah rasio antara efektivitas pencapaian tujuan pada tingkat kualitas 
tertentu (outputs) dan efisiensi penggunaan sumber daya (inputs). Penggunaan satuan 
waktu adalah alat ukur pada produktivitas. Produktivitas perusahaan meningkat, 
apabila aktivitas bukan penambah nilai (non value added activities) dapat dikurangi 
dan dihilangkan dalam proses produksi. Dalam proses produksi, dikenal adanya istilah 
MCE. Adapun MCE yang ideal adalah sama dengan 1, maksudnya perusahaan dapat 
menghilangkan waktu dari aktivitas bukan penambah nilai (non value added 
activities) dan mengoptimalkan waktu dari aktivitas penambah nilai (value added 
activities). Sebaliknya, jika MCE kurang dari 1, menunjukkan perusahaan masih 
memerlukan aktivitas bukan penambah nilai (non value added activities), sehingga 
tidak terciptanya pengurangan dan penghilangan aktivitas bukan penambah nilai (non 
value added activities) pada proses produksi.  

3.4 Analisis Aktivitas  

Analisis aktivitas merupakan alat bantu bagi perusahaan untuk mengklasifikasikan 
berbagai aktivitas ke dalam aktivitas-aktivitas penambah nilai (value added activities) 
dan aktivitas-aktivitas yang bukan penambah nilai (non value added activities). 
Aktivitas yang efektif dalam suatu proses produksi merupakan aktivitas penambah 
nilai (value added activities) bagi perusahaan (Saftiana, dkk., 2007). Analisis aktivitas 
berhubungan dengan penghapusan pemborosan (waste) yang terjadi selama proses 
produksi sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi.  

Pengurangan biaya mengikuti penghapusan pemborosan. Pemborosan (waste) 
disebabkan adanya aktivitas yang bukan penambah nilai yang akan mempengaruhi 
keseluruhan waktu produksi (cycle time). Aktivitas-aktivitas tersebut akan 
berpengaruh terhadap efisiensi waktu, sehingga menyebabkan waktu pemindahan 
(moving time), waktu inspeksi (inspection time), waktu tunggu (waiting time) dan 
waktu penyimpanan (storage time) yang lebih lama. Kondisi ini berpengaruh pada 
manufacturing cycle effectiveness (MCE) perusahaan dan akhirnya akan berpengaruh 
pada biaya produksi perusahaan. Oleh sebab itu, pemborosan (waste) harus dikurangi 
dan dihilangkan dalam proses produksi perusahaan.  
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Inti dari analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses 
pengidentifikasian, penjelasan, dan pengevaluasian aktivitas yang dilakukan oleh 
perusahaan. Analisis aktivitas merekomendasikan empat hasil yaitu aktivitas apa yang 
dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya 
yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, dan penghitungan nilai aktivitas untuk 
organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan 
aktivitas penambah nilai (Hansen dan Mowen, 2006). Faktor terakhir adalah penting 
terhadap pembebanan biaya. Di mana faktor tersebut, menentukan nilai tambah dari 
aktivitas, berhubungan dengan pengurangan biaya, bukan dengan pembebanan biaya. 
Oleh sebab itu, beberapa perusahaan merekomendasikan mengenai peran penting dari 
faktor tersebut untuk tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi, analisis aktivitas 
berusaha untuk mengidentifikasi dan pada akhirnya menghilangkan semua aktivitas 
yang tidak diperlukan dan secara simultan meningkatkan efisiensi aktivitas yang 
diperlukan bagi perusahaan.  

3.5 Identifikasi Aktivitas-Aktivitas  

Aktivitas dalam proses produksi manufaktur terdiri dari aktivitas-aktivitas yaitu 
processing time, inspection time, moving time, waiting time, dan storage time. Dalam 
proses pembuatan produk diperlukan cycle time yang merupakan keseluruhan waktu 
yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi (Saftiana, dkk., 
2007). Cycle time terdiri dari lima, yaitu:  

1. Waktu Proses (Processing Time)  

Processing time merupakan seluruh waktu yang diperlukan dari setiap tahap yang 
ditempuh oleh bahan baku, produk dalam proses hingga menjadi barang jadi. Adapun 
semua waktu yang ditempuh dari bahan baku hingga menjadi produk jadi, tidak semua 
merupakan bagian dari processing time. 

2. Waktu Inspeksi (Inspection Time)  

Inspection time merupakan keseluruhan waktu yang dikonsumsi oleh aktivitas yang 
bertujuan untuk menjaga seluruh produk yang diproses tersebut dapat dihasilkan 
sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mulyadi, 2001 dalam Saftiana, dkk., 2007). 
Aktivitas di mana waktu dan sumber daya dikeluarkan untuk memastikan bahwa 
produk memenuhi spesifikasi (Hansen dan Mowen, 2006). Menurut Saftiana, dkk 
(2007) aktivitas ini merupakan aktivitas pengawasan untuk menjamin bahwa proses 
produksi telah dilakukan dengan benar walaupun kenyataannya tidak ada penambah 
nilai terhadap produk yang akan diterima konsumen.  

3. Waktu Pemindahan (Moving Time)  

Waktu pemindahan adalah aktivitas yang menggunakan watu dan sumber daya untuk 
memindahkan bahan baku, produk dalam proses, dan produk jadi dari satu 
departemen ke departemen lainnya (Hansen dan Mowen, 2006). Waktu pindah 
tertentu, terkadang dalam setiap proses produksi memang dibutuhkan. Namun 
diperlukan pengurutan atas kegiatan-kegiatan, tugas-tugas dan penerapan teknologi 
yang benar, sehingga mampu menghilangkan waktu pemindahan secara signifikan.  
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4. Waktu Tunggu (Waiting Time)  

Waktu tunggu adalah aktivitas yang di dalamnya bahan baku dan produk dalam proses 
menggunakan waktu dan sumber daya dalam menanti proses berikutnya (Mulyadi, 
2001 dalam Saftiana, dkk., 2007). Menurut Saftiana, dkk (2007) apabila dalam 
menunggu ini membutuhkan sumber daya, maka biaya yang ditimbulkan akibat 
penggunaan sumber daya tersebut merupakan biaya bukan penambah nilai karena 
manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh customer.  

5 Waktu Penyimpanan (Storage Time)  

Penyimpanan adalah aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya, selama 
produk dan bahan baku disimpan sebagai sediaan (Mulyadi, 2001 dalam Saftiana, 
dkk., 2007). Waktu penyimpanan ini diakibatkan proses penyimpanan baik itu bahan 
baku sebelum akhirnya dimulai proses produksi ataupun barang jadi yang disimpan di 
dalam gudang sebagai persediaan.  

3.6 Menciptakan Efektivitas Biaya  

Untuk menghilangkan aktivitas bukan penambah nilai (non value added activities) 
dan memperbaiki aktivitas yang bukan penambah nilai ditempuh dengan konsep 
perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Konsep yang 
digunakan adalah total quality management (TQM) dan activity based costing (ABC) 
atas aktivitas-aktivitas yang merupakan penambah nilai dan yang bukan penambah 
nilai. Pembentukan TQM mindset merupakan tanggung jawab manajemen puncak. 
Peran manajemen puncak adalah merumuskan dan mengkomunikasikan paradigma, 
keyakinan dasar dan nilai dasar sebagai landasan dalam menciptakan efektivitas biaya 
(Mulyadi, 2003). Terciptanya efektivitas biaya dipengaruhi oleh barang dan jasa yang 
diproduksi dan pengurangan pemborosan. Hansen dan Mowen (2006) menjelaskan 
total quality management berusaha menciptakan suatu lingkungan yang 
memungkinkan pekerjaan menghasilkan produk dan jasa yang sempurna (zero defect). 
Perusahaan yang menerapkan konsep ABC, maka manajer akan memahami bahwa 
aktivitas akan memacu timbulnya biaya, sehingga aktivitas yang bukan penambah nilai 
harus dihilangkan (Daljono, 2005). Tujuan konsep tersebut adalah perencanaan 
jangka panjang yang ditempuh secara bertahap melalui perbaikan yang berkelanjutan 
(continuous improvement).  

3.7 Biaya Kaizen (Kaizen Costing)  

Usaha untuk menurunkan biaya dari produk dan proses yang ada merupakan konsep 
biaya kaizen (Hansen dan Mowen, 2006). Kaizen costing digunakan untuk menjamin 
terlaksanya improvement berkelanjutan saat produk selesai didesain dan 
dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued 
product (Mulyadi, 2003). Elemen kunci dari biaya kaizen adalah analisis aktivitas. 
Pengelolaan aktivitas ditempuh dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan aktivitas penambah nilai dan mengurangi serta menghilangkan aktivitas 
bukan penambah nilai (Mulyadi, 2001 dalam Saftiana, dkk., 2007).  

Analisis aktivitas dapat menurunkan biaya dengan empat cara, yaitu:  
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1. Penghapusan Aktivitas (Activity Elimination)  

Activity elimination berfokus pada aktivitas yang bukan penambah nilai. Setelah 
aktivitas yang bukan penambah nilai teridentifikasi, maka ukuran harus diambil untuk 
menghindarkan perusahaan dari aktivitas ini (Hansen dan Mowen, 2006). Aktivitas 
yang tidak memiliki customer atau customer tidak memperoleh manfaat dari adanya 
cost object yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang menjadi 
target utama untuk dihilangkan (Mulyadi, 2003). Penghapusan aktivitas merupakan 
strategi jangka panjang yang ditempuh dalam melakukan perbaikan yang 
berkelanjutan terhadap aktivitas (Saftiana, dkk., 2007).  

2. Pengurangan Aktivitas (Activity Reduction)  

Pengurangan biaya dapat dicapai dengan mengurangi aktivitas yang bukan penambah 
nilai. Pengurangan aktivitas merupakan strategi jangka pendek yang ditempuh dalam 
melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap aktivitas (Saftiana, dkk., 2007).  

3. Pemilihan Aktivitas (Activity Selection)  

Activity selection yaitu melibatkan pemilihan di antara aktivitas yang berbeda disebabkan 
oleh strategi bersaing. Sehingga, strategi yang berbeda menyebabkan aktivitas yang 
berbeda (Hansen dan Mowen, 2006).  Pengurangan biaya dapat dicapai dengan 
melakukan pemilihan aktivitas dari serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk 
melaksanakan berbagai strategi yang kompetitif. Manajemen perusahaan sebaiknya 
memilih strategi yang memerlukan lebih sedikit aktivitas dengan biaya yang terendah 
(Saftiana, dkk., 2007). Jadi, pemilihan aktivitas memiliki pengaruh terhadap pengurangan 
dan penghilangan biaya. 

4. Pembagian Aktivitas (Activity Sharing)  

Activity sharing terutama ditujukan untuk mengelola aktivitas penambah nilai. 
Dengan mengidentifikasi aktivitas penambah nilai yang masih belum dimanfaatkan 
secara penuh dan kemudian memanfaatkan aktivitas tersebut untuk menghasilkan 
berbagai objek biaya (cost object) yang lain, perusahaan akan meningkatkan 
produktivitas pemanfaatan aktivitas tersebut dalam menghasilkan cost object 
(Saftiana, dkk., 2007). Pembagian aktivitas meningkatkan efisiensi aktivitas yang 
diperlukan dengan menggunakan skala ekonomi. Secara khusus, kuantitas penggerak 
biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan biaya total aktivitas itu sendiri. Hal ini 
mengurangi biaya per unit dari penggerak biaya dan jumlah biaya yang dapat 
ditelusuri pada produk yang memakai aktivitas. Oleh sebab itu, dengan menggunakan 
komponen yang telah ada, aktivitas yang berhubungan dengan komponen ini, maka 
perusahan harus menghindari pembuatan aktivitas yang baru (Hansen dan Mowen, 
2006).  

Tabel 2.1 Diagram Analisis Aktivitas 

Keterangan  Jangka Pendek  Jangka Panjang  

Aktivitas Penambah 

Nilai  

Pemilihan 

Aktivitas  

Pembagian 

Aktivitas  

Aktivitas Bukan 

Penambah Nilai  

Pengurangan 

Aktivitas  

Penghapusan 

Aktivitas  

Sumber: Mulyadi, 2003 
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Mulyadi (2003) menjelaskan penghapusan dan pengurangan aktivitas diterapkan 
dalam pengelolaan terhadap aktivitas yang bukan penambah nilai (non value added 
activities). Pemilihan dan pembagian aktivitas diterapkan dalam pengelolaan terhadap 
aktivitas penambah nilai (value added activities).  

3.8 Penerapan Analisis MCE  

Dengan hasil analisis manufacturing cycle effectiveness (MCE) yang dilakukan, dapat 
diketahui persentase dari aktivitas-aktivitas penambah nilai dan bukan penambah 
nilai. Keberhasilan tersebut dapat dicerminkan pada penurunan biaya-biaya dalam 
satu periode tertentu (Saftiana, dkk., 2007).  

Untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang bukan penambah nilai (non 
value added activities), inspection time dapat dikurangi dengan mengembangkan 
konsep total quality control (TQC) dan zero defect manufacturing. Waktu 
pemindahan (moving time) dapat diturunkan dengan mengembangkan konsep 
cellular manufacturing. Waiting dan storage time dapat dikurangi dengan 
mengembangkan konsep JIT inventory system (Mulyadi, 2001 dalam Saftiana, dkk., 
2007).  

Gambar 2. 1 

Konsep JIT Untuk Menghilangkan Non Value Added Activities 

 

Sumber: Mulyadi, 2001 
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PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI 

MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN STRATEGI 

TERHADAP INOVASI PERUSAHAAN 

PENDAHULUAN 

Di era ekonomi modern seperti saat ini, adanya berbagai isu yang berkaitan dengan 
lingkungan seperti global warming, eco-efficiency, dan kegiatan industri yang 
memberi dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya telah menciptakan 
perubahan dalam lingkungan perusahaan baik internal, maupun eksternal. Adanya 
fakta permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan 
manufaktur di Indonesia menyebabkan sebuah lingkungan bisnis harus mampu 
mempertahankan proses bisnisnya sehingga perusahaan harus menerapkan strategi 
yang sesuai demi tercapainya going concern perusahaan serta sustainable 
development. Di Jawa Tengah, permasalahan lingkungan akibat proses produksi 
perusahaan banyak ditemukan misalnya pada kasus pencemaran lingkungan yang 
menyebabkan menurunnya kadar kualitas air di sekitar industry yang berdekatan 
dengan rumah penduduk. Contoh lain adalah kasus pencemaran udara yang terjadi di 
kabupaten Temanggung akibat proses bisnis yang dilakukan oleh dua buah pabrik 
kayu lapis. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang diadopsi oleh banyak negara selama 
25 tahun terakhir telah menunjukkan evolusi yang tetap. Awalnya sebuah perusahaan 
akan menetapkan kebijakan yang berfokus pada hal-hal yang cenderung berhubungan 
dengan dampak langsung dari proses bisnis suatu perusahaan seperti membersihkan 
polusi yang ada dan mencoba untuk mengurangi polusi dari sumber titik pembuangan, 
kemudian strategi manajemen berpindah ke arah modifikasi proses-proses produksi 
sehingga dapat meminimalkan jumlah polusi yang dihasilkan (Purwanto, 2007). 

Dalam mengelola perusahaan, manajer harus membuat keputusan yaitu 
mempertimbangkan secara hati-hati dari berbagai alternatif tindakan dan memilih 
tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Daljono, 
2004). Adapun alasan yang mendasari mengapa sebuah organisasi dan akuntan harus 
peduli permasalahan lingkungan antara lain: banyak para stakeholder perusahaan 
baik dari sisi internal maupun eksternal menunjukkan peningkatan kepentingannya 
terhadap kinerja lingkungan dari sebuah organisasi (Ikhsan 2009:3). Beberapa alasan 
lain adalah peraturan mengenai lingkungan telah meningkat seperti penandatanganan 
Nota Kesepahaman (Mou) dengan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup 
(Environmental Protection Agency - EPA) AS di Jakarta pada bulan Juni 2011. Adanya 
berbagai kebijakan di bidang lingkungan inilah yang kemudian menjadi awal 
berkembangnya suatu konsep yang bertujuan untuk menemukan solusi atas 
pemenuhan tujuan bisnis dan penyelesaian masalah lingkungan yang dinamakan 
dengan eco-efficiency. Prinsip ini mempelajari bagaimana organisasi dapat 
memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat, sekaligus secara simultan 
mengurangi dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya maupun biaya, 
melalui peningkatan efisiensi yang berasal dari perbaikan kinerja lingkungan Konsep 
ini mengandung paling tidak tiga pesan penting. Pertama, perbaikan kinerja ekologi 
dan ekonomi yang saling melengkapi. Kedua, perbaikan kinerja lingkungan yang 
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seharusnya tidak dipandang lagi sebagai amal dan derma melainkan kebersaingan, 
dan ketiga, eco-efficiency merupakan pelengkap dan mendukung pengembangan yang 
berkelanjutan (Mowen 1990:70). Oleh karena itu Akuntansi Manajemen Lingkungan 
dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk memberikan informasi kepada perusahaan 
berkaitan dengan kinerja lingkungan perusahaan. 

Banyak penelitian yang mengemukakan bahwa sistem akuntansi konvensional yang 
berlaku saat ini memiliki keterbatasan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh 
Rossje (2006) menyatakan bahwa akuntansi konvensional tidak memiliki perhatian 
terhadap transaksi-transaksi yang bersifat non reciprocal transaction, tetapi hanya 
mencatat transaksi secara timbal balik (reciprocal transaction), sedangkan akuntansi 
lingkungan mencatat transaksi yang bersifat tidak timbal balik, seperti polusi, 
kerusakan lingkungan atau hal-hal negatif dari aktivitas perusahaan. Keterbatasan 
tersebut akan terasa terutama jika sistem akuntansi tersebut dihubungkan dengan 
operasi bisnis yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Biaya-biaya terkait 
lingkungan umumnya adalah biaya pengelolaan limbah, pembuangan limbah, 
pembuangan instalasi, biaya kepada pihak ketiga, biaya perijinan dan sebagainya. 
Dalam akuntansi konvensional pos biaya ini dikenal sebagai pos biaya umum bagi 
perusahaan (overhead cost). Pada saat perusahaan harus mengambil sebuah 
keputusan financial, manajemen peusahaan mungkin saja menetapkan kebijakan yang 
tidak tepat. Ketidaktepatan ini dapat tejadi karena akuntansi manajemen konvensional 
ini hanya mampu mengidentifikasi biaya actual yang muncul, namun tidak mampu 
menggali besaran biaya yang sebenarnya dari sebuah keputusan (Purwanto, 2007) 

Berbeda dengan konsep akuntansi konvensional, akuntansi manejemen lingkungan 
bertujuan untuk meningkatkan jumlah informasi yang relevan bagi mereka yang 
memerlukan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator pengambilan 
keputusan. Keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya tergantung pada ketepatan 
dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan. Akan tetapi 
kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak 
lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan (Ikhsan 2009:21). 

Penting dan besarnya risiko terkait dengan sustainability mendorong perlu 
ditemukannya pilihan metode-metode pengendalian baru, terutama untuk 
menciptakan transparansi mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial bagi 
para pemangku kepentingan (GRI, 2006). Dalam mendukung harapan ini, sudah 
selayaknya dapat mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan proses bisnis 
dengan memperhatikan dampak yang akan terjadi dari proses tersebut. 

Salah satu tantangan pembangunan yang berkelanjutan adalah tuntutan dan pilihan 
akan cara berfikir baru serta inovatif. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan 
kebutuhan bagi generasi yang akan datang (Commission on Environment and 
Development (dalam GRI, 2006). Dengan adanya informasi yang berkaitan dengan 
dampak lingkungan yang relevan inilah diharapkan dapat mendorong sebuah bisnis 
melakukan inovasi, karena dengan melakukan inovasi maka perusahaan akan 
memperoleh berbagai manfaat tidak hanya berfokus pada pasar (secara eksternal), 
akan tetapi juga keuntungan di dalam perusahaan itu sendiri (internal). Pada dasarnya 
inovasi adalah merubah suatu keadaan menjadi lebih baik dan bervariasi sesuai 
perkembangan jaman. Inovasi yang dibutuhkan saat ini, mungkin saja berfokus pada 
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produk itu sendiri, bahkan berfokus pada proses dan biaya yang terjadi dalam 
memproduksi barang tersebut. 

Inovasi produk sesuai perkembangan teknologi menjadi tumpuan utama perusahaan 
untuk bersaing di pasar. Hampir semua perusahaan kini berlombalomba untuk 
mengeluarkan produk terbaru sesuai dengan perkembangan saat ini. Akan tetapi, 
inovasi terkadang tidak bergandengan dengan dampak yang dihasilkan perusahaan 
sehingga diperlukan juga adanya inovasi proses dalam menghasilkan suatu produk 
agar tidak terjadi risiko lingkungan. Peningkatan kesadaran tentang isu-isu lingkungan 
telah mendorong organisasi untuk menggunakan akuntansi manajemen lingkungan 
(EMA), yang dikatakan memberikan banyak manfaat bagi pengguna termasuk 
peningkatan inovasi. Dalam beberapa kasus, ada sedikit bukti atas klaim ini dan 
dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki masalah ini. Hal ini juga 
ditujukan untuk mengkaji peran strategi dengan menggunakan EMA dan inovasi. 
Namun ada keterbatasan penelitian dalam mengeksplorasi penerapan akuntansi 
manajemen lingkungan yang berfokus pada pengaruh potensial pada proses internal 
dalam sebuah perusahaan, seperti pengembangan inovasi (Ferreira et al, 2009). 

Berdasarkan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, menjadi bukti bahwa 
penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA) memberikan banyak manfaat 
bagi penggunanya (perusahaan). Salah satu manfaat yang mungkin terjadi dari 
penerapan EMA yaitu adanya inovasi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi 
dampak lingkungan. Selain itu, penerapan EMA dapat membantu manajer lingkungan 
untuk menjustifikasi perencanaan produksi pembersih dan mengidentifikasi cara-cara 
baru dan penghematan biaya serta memperbaiki kinerja lingkungan pada waktu yang 
bersamaan. Penerapan lain dari EMA memberikan informasi kepada manajer dalam 
mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan yang sering disembunyikan dalam sistem 
akuntansi umum (Ikhsan 2009:30). 

Pada dasarnya penerapan akuntansi manajemen lingkungan adalah sebagai suatu 
inovasi akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi 
perusahaan yang berkaitan dengan kinerja lingkungan. Selain itu, penerapan 
akuntansi manejemen lingkungan ternyata menjadi penggerak terhadap inovasi yang 
dilakukan perusahaan (Ferreira et al, 2009). Untuk dapat meminimalisir dampak 
lingkungan yang terjadi akibat kegiatan perusahaan, inovasi merupakan salah satu 
pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Bukan hanya manfaat untuk 
mengatasi masalah lingkungan saja akan tetapi pada kenyataannya inovasi produk 
sesuai perkembangan teknologi menjadi tumpuan utama perusahaan untuk bersaing 
di pasar. Hampir semua perusahaan kini berlombalomba untuk mengeluarkan produk 
terbaru sesuai dengan perkembangan saat ini. 

Dengan demikian, perusahaan harus mengimplementasikan kebijakan dan 
programnya dalam upaya menempatkan posisi yang tepat baik dalam masalah sosial, 
lingkungan, ekonomi, dan corporate governance. Kebijakan tersebut dapat 
diimplementasikan untuk menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Sehingga, peran strategi sangat penting dalam menerapkan kebijakan 
yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 
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TINJAUAN TEORITIS 

4.1 Definisi Akuntansi Manajemen Lingkungan 

Akuntansi manajemen lingkungan (Environmental Management Accounting) 
merupakan salah satu sub sistem dari akuntansi lingkungan yang menjelaskan 
sejumlah persoalan mengenai persoalan penguantifikasian dampakdampak bisnis 
perusahaan ke dalam sejumlah unit moneter. Akuntansi manajemen lingkungan juga 
dapat digunakan sebagai suatu tolak ukur dalam kinerja lingkungan. 

Pandangan bahwa akuntansi manajemen lingkungan secara dominan berhubungan 
terhadap penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan internal yang konsisten 
dengan definisi US EPA (1995), dimana US EPA menjelaskan akuntansi manajemen 
lingkungan sebagai “suatu proses pengidentifikasian, pengumpulan dan 
penganalisisan informasi tentang biayabiaya dan kinerja untuk membantu 
pengambilan keputusan organisasi”. 

The International Federation of Accountants (1998) dalam Ikhsan (2009) 
mendefinisikan akuntansi manajemen lingkungan sebagai: 

“Pengembangan manajemen lingkungan dan kinerja ekonomi seluruhnya serta 
implementasi dari lingkungan yang tepat – hubungan sistem akuntansi dan praktik. 
Ketika ini mencakup pelaporan dan audit dalam beberapa perusahaan, akuntansi 
manajemen lingkungan khususnya melibatkan siklus hidup biaya, akuntasni biaya 
penuh, penilaian keuntungan dan perencanaan strategic untuk manajemen 
lingkungan.” 

The United Nations Divisions for Sustainable Development (UNDSD) (2001) dalam 
Ikhsan (2009) menyediakan suatu definisi yang lain dari akuntansi manajemen 
lingkungan. Definisi tersebut mengutamakan bahwa sistem akuntansi manajemen 
lingkungan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan internal, dimana 
informasi dapat juga terfokus secara fisik atau moneter. 

4.2 Tujuan Akuntansi Manajemen Lingkungan 

Dalam dunia bisnis yang ideal, perusahaan-peusahaan cenderung akan 
menggambarkan aspek lingkungan dalam proses akuntansi mereka melalui sejumlah 
pengidentifikasian terhadap biaya-biaya, produk-produk, proses-proses, dan jasa. 
Meskipun sistem akuntansi konvensonal memiliki peran penting dalam perkembangan 
dunia bisnis, akan tetapi sistem akuntansi konvensional yang ada tidak cukup mampu 
untuk disesuaikan pada biaya-biaya lingkungan dan sebagai hasilnya hanya mampu 
menunjukkan akun untuk biaya umum tak langsung. 

Akuntansi manajemen lingkungan (EMA) dikembangkan untuk berbagai keterbatasan 
dalam akuntansi tradisional. Beberapa poin berikut ini dapat menjadi alasan mengapa 
dan apa yang dapat diberikan oleh EMA dibandingkan dengan akuntansi manajemen 
tradisional; 

1. Meningkatnya tingkat kepentingan ‘Biaya terkait lingkungan’. Seiring dengan 
meningkatnya kesadaran lingkungan, peraturan terkait lingkungan menjadi 
semakin ketat sehingga bisnis harus mengeluarkan investasi yang semakin besar 
untuk mengakomodasi kepentingan tersebut. Jika dulu biaya pengelolaan 
lingkungan relatif kecil, kini jumlahnya menjadi cukup signifikan bagi perusahaan. 
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Banyak perusahaan yang kemudian menyadari bahwa potensi untuk meningkatkan 
efisiensi muncul dari besarnya biaya lingkungan yang harus ditanggung. 

2. Lemahnya komunikasi bagian akuntansi dengan bagian lain dalam perusahaan. 
Walaupun keseluruhan perusahaan mempunyai visi yang sama tentang ‘biaya’, 
namun tiap-tiap departemen tidak selalu mampu mengkomunikasikannya dalam 
bahasa yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika di satu sisi bagian keuangan 
menginginkan efisiensi dan penekanan biaya, di sisi lain bagian lingkungan 
menginginkan tambahan biaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Walaupun 
eko-efisiensi bisa menjadi jembatan antar kepentingan ini, namun kedua bagian 
tersebut berbicara dari sudut pandang yang berseberangan. 

3. Menyembunyikan biaya lingkungan dalam pos biaya umum (overhead). 
Ketidakmampuan akuntansi tradisional menelusuri dan menyeimbangkan 
akuntansi lingkungan dengan akuntansi keuangan menyebabkan semua biay dari 
pengolahan limbah, perizinan dan lain-lain digabungkan dalam biaya overhead; 
sebagai konsekuensinya biaya overhead menjadi ‘membengkak’. 

4. Ketidaktepatan alokasi biaya lingkungan sebagai biaya tetap. Karena secara 
tradisional biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya umum, pada saat 
diperlukan, akan menjadi sulit untuk menelusuri biaya sebenarnya dari proses, 
produk atau lini produksi tertentu. Jika biaya umum dianggap tetap, biaya limbah 
sesungguhnya merupakan biaya variabel yang mengikuti volume limbah yang 
dihasilkan berbanding lurus dengan tingkat produksi. 

5. Ketidaktepatan perhitungan atas volume (dan biaya) atas bahan baku yang 
terbuang. Berapa sebenarnya biaya limbah? Akuntansi tradisional akan 
menghitungnya sebagai biaya pengelolaannya, yaitu biaya pembuangan atau 
pengolahan. EMA akan menghitung biaya limbah sebagai biaya pengolahan 
ditambah biaya pembelian bahan baku. Sehingga biaya limbah yang dikeluarkan 
lebih besar (sebenarnya) daripada biaya yang selama ini diperhitungkan 

6. Tidak dihitungnya keseluruhan biaya lingkungan yang relevan dan signifikan 
dalam catatan akuntansi. Banyak sekali biaya yang terkait dengan pengelolaan 
lingkungan yang seharusnya diperhitungkan dengan benar agar tidak terjadi 
kesalahan pengambilan keputusan. Biaya tersebut umumnya meliputi biaya 
pengelolaan limbah, biaya material dan energi, biaya pembelian material dan 
energi dan biaya proses. 

Penting untuk diketahui bahwa, ketika akuntansi manajemen lingkungan mendukung 
pengambilan keputusan internal, penerapan akuntansi manajemen lingkungan tidak 
menjamin setiap tingkat kinerja keuangan atau lingkungan tertentu. Bagaimanapun 
juga, karena organisasi-organisasi dan program-program mempunyai sasaran tentang 
pengecilan biaya terutama biaya lingkungan yang memperkecil dampak lngkungan, 
EMA meyediakan satu himpunan penting informasi untuk mencapai tujuan. 

Terdapat beberapa alasan mengapa EMA sangat bermanfaat bagi industri, antara lain: 

1. Kemampuan secara akurat meneliti dan mengatur penggunaan arus tenaga dan 
bahan-bahan, termasuk polusi/sisa volume, jenis-jenis lain dan sebagainya. 

2. Kemampuan secara akurat mengidentifikasi, mengestimasi, mengalokasikan, 
mengatur atau mengurangi biaya-biaya, khususnya biaya yang berhubungan 
dengan lingkungan. 
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3. Informasi yang lebih akurat dan lebih menyeluruh dalam mendukung 
penetapan dari dan keikutsertaan di dalam program-program sukarela, 
penghematan biaya untuk memperbaiki kinerja lingkungan. 

4. Informasi yang lebih akurat dan menyelruh untuk mengukur dan melaporkan 
kinerja lingkungan, seperti meningkatkan citra perusahaan pada stakeholder, 
pelanggan, masyarakat lokal, karyawan, pemerintah dan penyedia keuangan. 

4.3 Penilaian Biaya Siklus Hidup 

Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan 
pembenahan produk perusahaan. Pembenahan produk (product stewardship) adalah 
praktik mendesain, membuat, mengolah dan mendaur ulang produk untuk 
meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Penilaian siklus hidup adalah 
sarana untuk meningkatkan pembenahan produk. Penilaian siklus hidup (life cycle 
assessment) mengidentifikasi pegaruh lingkungan dari suatu produk di sepanjang 
siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan 
lingkungan. Penilaian biaya siklus hidup membebankan biaya dan keuntungan pada 
pengaruh linkungan dan perbaikan (Mowen 2005:81) 

4.4 Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Strategi Bisnis 

Penerapan EMA dalam suatu organisasi kemungkinan akan dipengaruhi oleh strategi 
bisnis. sistem pengendalian manajemen (SPM) memastikan bahwa manajer 
menggunakan sumber daya yang tersedia efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 
organisasi (Anthony, 1965). Dengan demikian, SPM yang dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi berkontribusi untuk mencapai kinerja yang unggul (Dent, 1991; 
et al. Simson, 1991; Simons, 1987, 1990, 1995b dalam Ferreira et al, 2009). Strategi 
bisnis, yang mengidentifikasi sarana yang organisasi bermaksud untuk mencapai 
tujuan organisasi, adalah penentu utama dalam konfigurasi SPM (Ferreira dan Otley, 
2009; Otley, 1999; Simons, 1995b dalam Ferreira et al. 2009). Di sisi lain, EMA adalah 
teknik yang menekankan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya dan 
merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang lebih luas. konsekuensi 
dari pernyataan ini adalah bahwa jika strategi adalah penentu Dari sistem 
pengendalian manajemen, maka kemungkinan akan berpengaruh pula pada luasnya 
penggunaan EMA. 

Miles dan Snow (1978) dalam Ferreira et al (2009) membagi empat tipologi strategi 
perusahaan, yaitu prospector, defender, analyzer dan reaction. Keduanya 
mengartikan prospector dan defender sebagai strategi yang ekstrim berbeda. 
Prospector merupakan strategi yang mengidentifikasi dan mengembangkan produk 
baru serta memanfaatkan peluang pasar, sedangkan defender adalah strategi yang 
cenderung mempertahankan pasar yang telah dicapai dan produk yang stabil dengan 
harga yang murah (low cost leadership). 

Gosselin (1997) dalam Ferreira (2009) menemukan bahwa strategi prospektor 
dikaitkan dengan penerapan kegiatan manajemen. Dia menyimpulkan bahwa jenis 
strategi yang diikuti oleh organisasi menentukan kebutuhan inovasi berkaitan dengan 
kegiatan pengelolaan dan mengamati bahwa organisasi yang mengejar strategi 
prospektor cenderung mengadopsi akuntansi inovasi. Tahap awal relatif adopsi dan 
implementasi EMA dan fakta bahwa itu adalah fenomena baru yang cukup, 
mendukung pandangan EMA sebagai contoh inovasi akuntansi. Dengan demikian, 
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penggunaan EMA kemungkinan lebih besar dalam organisasi melakukan strategi 
prospektor karena dapat membantu mereka dengan tujuan mereka yang inovatif 
(Gosselin, 1997) dalam Ferreira et al (2009). 

Keberhasilan di dalam menghubungkan manajemen biaya stratejik terhadap akuntansi 
lingkungan akan bergantung pada setidaknya lima faktor berikut: 

1. Motivasi untuk perlindungan lingkungan dan atau inisiatif pencegahan polusi 
2. Sebuah prosedur sistematis untuk pengidentifikasian biaya. 
3. Dapat dicapai tetapi menuntut tujuan dan sasaran. 
4. Integrasi dari berbagai strategi perusahaan pada organisasi secara keseluruhan, 

dan 
5. Sistem pelaporan menyediakan sebuah monitoring dan koreksi sistem umpan 

balik untuk strategi 

Sejak tahun 1970an, tekanan undang-undang lingkungan terus meningkta, secara luas 
berdampak terhadap biaya-biaya yang melekat pada regulasi. Pada tahun 1990an, 
perusahaan terus meningkatkan temuannya dalam beberapa hal yang dapat 
menciptakan nilai untuk para pemegang saham dan pelangan mereka dengancara 
memenuhi regulasi yang ada. Isu-isu lingkungan secara langsung maupun tidak, telah 
masuk dalam performa ekonomi suatu usaha/kegiatan maupun organisasi. 

4.5 Biaya Lingkungan 

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan 
yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi. Maka, 
biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan 
degradasi lingkungan. Dengan definisi ini, biaya lingkungan dapat diklasifikasikan 
mnjadi empat kategori: biaya pencegahan (prevention cost), biaya deteksi (detection 
cost), biaya kegagalan internal (internal failure cost), dan biaya kegagalan eksternal 
(external failure cost). Selanjutnya, biaya kegagalan eksternal dapat dibagi lagi 
menjadi kategori yang direalisasi dan yang tidak direalisasi. 

Biaya pencegahan (prevention cost) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan 
untuk mencegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang dapat menyebabkan 
kerusakan lingkungan. Contoh-contoh aktivitas pencegahan adalah evaluasi dan 
pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain 
proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, 
mempelajari dampak lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan 
sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan sertifikasi ISO 
14001. 

Biaya deteksi lingkungan (environmental detection cost) adalah biayabiaya untuk 
aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses dan aktivitas 
lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tudak. 
Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan dalam 
tiga cara yaitu peratuan pemerintah, standar sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan 
oleh International Standards organization, dan kebijakan lingkungan yang 
dikembangkan oleh manajemen. Contoh-contoh aktivitas deteksi adalah audit aktivitas 
lingkungan, pemeriksaan produk dan proses agar ramah lingkungan, pengembangan 



 

PERTEMUAN 04 | 34  
 

ukuran kinerja lingkngan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja 
lingkungan dari pemasok, dan pengukuran tingkat pencemaran. 

Biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure cost) adalah 
biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, 
tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi, biaya kegagalan internal terjadi untuk 
menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Aktivitas 
kegagalan internal bertujuan untuk memastikan bahwa limbah dan sampah yang 
diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar dan untuk mengurangi tingkat limbah 
yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan. Aktivitas 
kegagalan internal misalnya pengoperasian peralatan ntuk mengurangi atau 
menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan lmbah beracun, pemeliharaan 
peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah, dan daur ulang sisa 
bahan. 

Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure cost) adalah 
biaya biaya untk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke 
dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (realized external failure 
cost) adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Biaya eksternal yang 
tidak direalisasikan (unrealized external failure cost) atau biaya social (societal cost), 
disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar 
perusahaan. Biaya social lebih lanjut dapat diklasifikasikan sebgai biaya yang berasal 
dari degradasi lingkungan dan biaya yang berhubungan dengan dampak buruk 
terhadap property atau kesejahteraan masyarakat. 

4.5.1 Membebankan Biaya Lingkungan 

Produk dan proses merupakan sumber-sumber biaya lingkungan. Proses yang 
memproduksi produk dapat menciptakan residu padat, cair, dan gas yang selanjutnya 
dilepas ke lingkungan. Residu ini memiliki potensi mendegradasi lingkungan. Dengan 
demikian, residu merupakan penyebab biaya kegagalan lingkungan internal dan 
eksternal 9misalnya, investasi pada peralatan untuk mencegah penyebaran residu ke 
lingkungan dan pembersihan residu setelah memasuki lingkungan. Pengemasan juga 
merupakan sumber biaya lingkungan 

4.5.2 biaya produk lingkungan 

Biaya lingkungan dari proses yang memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan 
produk serta biaya lingkungan pascapembelian yang disebabkan oleh penggunaan dan 
pembuangan produk merupakan contoh-contoh biaya produk lingkungan. 
Pembebanan biaya lingkungan pada produk dapat menghasilkan informasi manajerial 
yang bermanfaat. Dengan membebankan biaya lingkungan secara tepat, maka akan 
diketahui apakah suatu produk menguntungkan atau tidak. Jika tidak 
menguntungkan, produk tersebut dapat dihentikan guna mencapai perbaikan yang 
signifikan dalam kinerja lingkungan dan efisiensi ekonomi. 

4.5.3 Target Costing 

Target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk 
berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut memperoleh laba sesuai 
yang diharapkan. Perusahaan mempunyai dua pilhan untuk menurunkan biaya sampai 
pada target biaya yaitu: 



 

PERTEMUAN 04 | 35  
 

1. Dengan cara mengintegrasikan tekhnologi manuaktur baru, menggunakan 
teknik-teknik manajemen biaya yang canggih dan mencari produktivitas yang 
lebih tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja, 
perusahaan akan dapat menurunkan biaya. Pendekatan ini diimplementasikan 
dengan menentukan biaya standar (standart costing). 

2. Dengan melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa, perusahaan dapat 
menurunkan biaya sampai mencapai level target biaya (target costing). Metode 
ini lebih umum karena mengakui bahwa keputusan desain mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap total biaya selama siklus hidup produk. dengan 
memberi perhatian yang cermat pada desain dimungkinkan untuk 
menurunkan biaya total secara signifikan. 

4.6 Inovasi Perusahaan 

Banyak para pakar atau ahli manajemen yang menyatakan bahwa inovasi merupakan 
salah satu jaminan untuk perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan daya 
saingnya. Salah satunya Peter F. Drucker dalam Raka (2011) yang mengatakan bahwa 
inovasi merupakan sebuah kebutuhan dan harus menjadi sebuah disiplin. Konsep 
inovasi mempunyai sejarah yang panjang dan pengertian yang berbeda-beda, terutama 
didasarkan pada persaingan antara perusahaanperusahaan dan strategi yang berbeda 
yang diterapkan perusahaan itu sendiri. 

Schumpeter (1949) dalam Hermana menyebutkan bahwa inovasi terdiri dari lima 
unsur yaitu: 

1. Memperkenalkan produk baru atau perubahan kualitatif pada produk yang 
sudah ada. 

2. Memperkenalkan proses baru ke industry 
3. Membuka pasar baru 
4. Mengembangkan sumber pasokan baru pada bahan baku atau masukan 

lainnya 
5. Perubahan pada organisasi indutri 

Sedangkan Martin Radenakers (2005) dalam Hermana membagi inovasi ke dalam 
beberapa tipe yang mempunai karakteristik masing-masing seperti disajikan pada 
tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Tipe dan karakteristik inovasi 

No Tipe inovasi Karakteristik 
1 Inovasi produk Produk, jasa, atau kombinasi keduanya yang baru 
2 Inovasi proses Metode baru dalam menjalankan kegiatan bernilai tambah 

(misalnya distribusi atau produksi) yang lebih baik atau lebih 
murah 

3 Inovasi 
organisasional 

Metode baru dalam mengelola, mengkoordinasi, dan 
mengawasi pegawai kegatan, dan tanggung jawab 

4 Inovasi bisnis Kombinasi produk, proses, dan sistem organisasional baru 
(dikenal juga sebagai model bisnis) 

Sumber: diringkas untuk penelitian (2011) 
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4.7 Konsep Keberlanjutan 

4.7.1 Definisi Keberlanjutan (sustainability) 

Konsep sustainability pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu kehutanan. Istilah 
ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen lebih banyak daripada 
kemampuaan panen hutan pada kondisi normal. Kata nachhaltigkeit (bahasa Jerman 
untuk keberlanjutan) berarti upaya melestarikan sumber daya alam untuk masa depan 
(Agricultural Economic Research Institut, 2004) dalam (Kuhlman, 2010). Terdapat 
dua sudut pandang yang berbeda terkait hubungan antara manusia dengan alam. 
Salah satu sudut pandang menekankan pada adaptasi dan harmoni, sedangkan di 
posisi yang lain melihat alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan (Kuhlman, 
2010). 

Makna lain dari keberlanjutan dikemukakan oleh Solow (1991) dalam (Whitehead, 
2006) yang mengemukakan keberlanjutan sebagai hasil masyarakat yang yang 
memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang 
sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Dalam pidatonya menjelaskan bahwa 
keberlanjutan tidak berarti kemudian memerlukan penghematan sumber daya yang 
sedemikian khusus, melainkan hanya memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi 
dari sumber daya manusia, fisik, dan alam) untuk generasi mendatang, sehingga 
membuat standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini. Ide 
utama yang dimiliki oleh Solow adalah bentuk peningkatan usaha untuk terus 
berupaya meninggalkan sumber daya yang cukup bagi generasi mendatang secara 
berkelanjutan. Sehingga masalah utamanya yakni keputusan mengenai seberapa 
banyak yang akan dikonsumsi saat ini, bila ditandingkan dengan seberapa banyak 
yang mampu dilakukan, sebagai faktor penggerak utama bagi sustainability 
(Whitehead, 2006). 

Pandangan lain mengenai sustainabilty dari Daly (dalam Nugroho, 2006) mengatakan 
sustainability merupakan suatu keadaan yang dapat dipertahankan dalam jangka 
waktu yang tidak terbatas. Dari pernyataan ini diusulkan tiga kaidah operasional 
dalam mendefinisikan keadaan dari sustainability, yaitu : 

1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti ikan, tanah, dan air harus 
digunakan tidak lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sumber daya alam 
tersebut untuk diperbarui kembali; 

2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti bahan bakar dari fosil 
dan mineral harus digunakan tidak lebih cepat dari kemampuan sumber daya 
alam yang dapat diperbarui untuk menggantikannya; 

3. Polusi dan sampah harus dikeluarkan tidak lebih cepat daripada kemampuan 
alam untuk menyerapnya, mendaur ulangnya, atau bahkan memusnahkannya. 
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PERTANYAAN STUDI KASUS 

KASUS 1 
Penerapan EMA dalam sebuah organisasi kemungkinan akan dipengaruhi oleh strategi bisnis 
perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini system pengendalian manajemen (SPM) diciptakan 
sedemikian rupa untuk memastikan bahwa manajer menggunakan sumber daya yang tersedia secara 
efektif dan efisien demi pencapaian tujuan oganisasi (Anthony, 1965). Dengan demikian, SPM dirancang 
untuk memenuhi tujuan perusahaan. Di sisi lain, EMA adalah sebuah teknik yang menekankan efisiensi 
dan efektivitas dalam penggunaan sumbe daya dan merupakan bagian dari SPM yang lebih luas. 
Konsekuensi dari pernyataan ini adalah bahwa jika strategi adalah penentu SPM sebuah perusahaan, 
maka kemungkinan akan berpengaruh pada luasnya penggunaan EMA. Goselin (1997) dalam Ferreira et 
al. (2009) menemukan bahwa strategi prospektor dapat dikaitkan dengan penerapan manajemen 
aktivitas. Dia juga menyimpulkan bahwa strategi yang diikuti oleh organisasi menentukan kebutuhan 
inovasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan cenderung mengadopsi akuntansi inovasi. 
Dengan demikian penggunaan EMA dapat dikatakan sangat besar dalam organisasi yang melakukan 
strategi prospector karena dapat membantu sebuah organisasi yang iovatif.  

Pertanyaan: 
Apakah terdapat hubungan positif antara strategi prospektor dan penggunaan EMA? 
 

KASUS 2 

Tipe strategi organisasi yang berbeda biasanya menentukan arah inovasi dalam mencapai keunggulan 
kompetitif perusahaan (Hull et al, 1985 dam Ferreira et al 2009). Cozzarin dan Percival (2006) dalam 
Ferreira et al (2009) menemukan bahwa inovasi melengkapi strategi dalam suatu organisasi bisnis. 
Beberapa penelitian lain menemukan hubungan antara elemen-elemen kunci dari strategi dan lingkungan 
bisnis (Chong dan Chong, 1997; Fuschs et al 2000.,). Miller (1988) dalam Ferreira (2009) menemukan 
hubungan antara ketidakpastian dan lingkungan yang dinamis dengan sebuah strategi inovasi sehingga 
lingkungan sebagian besar digerakkan oleh perubahan tuntutan pelanggan dan tingkat konsentrasi pasar 
lebih tinggi bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi yang berfokus pada kepentingan pelanggan 
seperti penyediaan produk yang inovatif (Perera et al, 1997). Pada dasanya, tujuan perusahaan yang 
menerapkan strategi prospector, tujuan utamanya adalah pasar (Miles dan Snow, 1978 dalam Ferreira et 
al., 2009). Hal ini dapat dilihat ketika sebuah perusahaan merespon dengan cepat hal-hal atau isu yang 
berkaitan dengan kebutuhan pasar.  

 

Soal 2.a 
Oleh karena itu, semakin besar tekanan yang terjadi di pasar, diharapkan perusahaan dapat 
meningkatkan inovasi produk mereka agar tetap bertahan di pasar tersebut. Dengan demikian 
pertanyaan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut Apakah terdapat hubungan positif antara strategi 
prospector dengan inovasi produk? 

Soal 2.b 
Meskipun perhatian utama perusahaan adalah pasar, perusahaan juga cenderung akan meningkatkan 
efisiensi produksi. Dalam meningkatkan efisiensi produksi, perusahaan akan menghubungkannya dengan 
sumber daya yang dimiliki. Jika tidak, perusahaan akan sulit mencapai tujuan profitabilitasnya. Oleh 
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karena itu, pertanyaannya adalah: Apakah terdapat hubungan positif antara strategi prospector dengan 
inovasi proses. 

 

KASUS 3 
Karena manfaat yang diberikan EMA, organisasi akan cenderung menggunakan teknik ini untuk 
mencapai tujuan organisasinya sebagai bagian dari SPM dengan cara meningkatkan dan 
mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sebuah orgaisasi. Salah satu caranya adalah 
dengan melakuka inovasi. Inovasi dapat didefinisikan sebagai penerapan sistem, kebijakan, program, dan 
proses yang baru yang dihasilkan secara internal dan eksternal (daft, 1982). Yang menarik adalah 
terdapat perbedaan antara inovasi proses dengan inovasi produk dimana keduanya saling melengkapi 
untuk meningkatkan profitabiltas perusahaan (Athey Schmutzler, 1995 dalam Ferreira et al., 2009). Selain 
itu, baik inovasi produk maupun inovasi proses dapat mempengaruhi biaya-biaya yang dikeluarkan 
perusahaan. Dengan kata lain, penggunaan EMA mungkin terkait dengan penciptaan inovasi produk dan 
inovasi proses yang dapat meningkatkan daya saing dan posisi perusahaan. Atas dasar tersebut, yang 
ditanyakan adalah: 

a. Apakah terdapat hubungan positif antara penggunaan EMA dan inovasi produk? 
b. Apakah terdapat hubungan positif antara penggunaan EMA dan inovasi proses? 
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PENGANGGARAN FLEKSIBEL BERDASARKAN AKTIVITAS 

PENDAHULUAN 

Dinamika dunia usaha yang begitu kompleks menuntut setiap perusahaan untuk 
tanggap terhadap setiap pergeseran serta perubahan yang terjadi pada lingkungan 
dunia usaha yangpenuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dan ketidakmampuan 
mengikuti perubahan akan menjadi awal dari kemunduran dan kelumpuhan sebuah 
perusahaan. Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan eksistensi dan 
kontinuitas usahanya, maka perusahaan dituntut kesiapannya dalam membuat konsep 
dan menyusun strategi kebijakan yang berorientasi pada perubahan.  

Kontinuitas hidup perusahaan secara teoritis sangat ditentukan oleh kemampuan 
perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal, atau dengan kata lain bahwa 
kontinuitas hidup perusahaan merupakan fungsi dari profitabilitas/ kemampuannya 
menghasilkan laba. Hal ini tentu saja membutuhkan perencanaan dan pengendalian 
operasional yang sistematis.  

Salah satu bentuk dari upaya perencanaan yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat 
pengendalian khususnya terhadap biaya produksi adalah anggaran. Dalam anggaran 
ditentukan terlebih dahulu jumlah atau besarnya biaya yang diperkirakan akan terjadi 
dari masing-masing kegiatan perusahaan yang akan dilaksanakan di masa yang akan 
datang. 

Kegunaan anggaran sebagai alat pengendalian terhadap biaya produksi sangat 
dirasakan manfaatnya, sehingga anggaran dalam hal ini anggaran biaya produksi 
semakin banyak digunakan oleh berbagai organisasi, baik profit maupun non profit. 
Dalam anggaran biaya produksi terdapat biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang berhubungan dengan pengawasan dan 
pengendalian biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan.  

Berdasarkan fleksibilitasnya, ada dua konsep anggaran yang dapat digunakan sebagai 
alat perencanaan dan pengendalian, yaitu konsep anggaran statik dan anggaran 
fleksibel. Namun dalam penelitian ini ditekankan pada anggaran fleksibel, karena 
anggaran statik dianggap banyak kelemahan karena hanya untuk satu tingkat aktivitas 
saja. Sedangkan anggaran fleksibel dapat digunakan untuk beberapa tingkat aktivitas, 
selain itu dapat menjadi solusi alternatif sehingga perusahaan dapat mengantisipasi 
perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat aktivitas dalam periode anggaran dan 
dapat digunakan untuk menganalisis penyimpangan biaya dengan lebih baik.  

KONSEPTUAL 

5.1 Pengertian Anggaran  

Henry Simamora (1999: 190) mendefinisikan :  

”Anggaran (budget) sebagai suatu rencana rinci, yang memperlihatkan 
bagaimana sumber daya diharapkan akan diperoleh selama periode tertentu. 
Oleh karena itu, anggaran merupakan suatu rencana finansial yang dipakai 
untuk pengelolaan sumber daya organisasi.”  
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Supriyono (2009 : 111) memaparkan beberapa pengertian anggaran, antara lain 
sebagai berikut :  

1) Anggaran dapat berupa anggaran fisik dan anggaran keuangan. Anggaran lazim 
disebut rencana kerja yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk angka-angka 
keuangan, lazim disebut anggaran formal.  

2) Anggaran lazim disebut perencanaan dan pengendalian laba, yaitu proses yang 
ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian 
secra efektif.  

3) Anggaran adalah suatu perencanaan laba strategis jangka panjang, suatu 
perencanaan taktis laba jangka pendek; suatu system akuntansi berdasarkan 
tanggungjawab; suatu penggunaan prinsip pengecualian yang berkesinambungan, 
sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.  

4) Anggaran adalah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai 
kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama 
lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Pada 
umumnya disusun secara tertulis.  

5) Anggaran dianggap sebagai system yang otonom karena mempunyai sasaran serta 
cara-cara kerja tersendiri yang merupakan satu kebulatan dan yang berbeda 
dengan sasaran serta cara kerja system lain yang ada dalam perusahaan; anggaran 
sekaligus juga disebut sub-sistem.  

Senada dengan apa yang dikemukakan di atas, Supriyono (2009:343) mendefinisikan :  

”Anggaran sebagai suatu rencana kerja yang sistematis dan rencana tersebut 
merupakan perkiraan-perkiraan yang mencakup seluruh kegiatan dari setiap 
bagian yang ada dalam perusahaan dengan menetapkan kuantitas yang akan 
diperoleh serta dapat dinilai untuk waktu yang akan datang.”  

Selanjutnya Supriyono (2009:344) mengungkapkan beberapa konsep karakteristik 
anggaran sebagai berikut :  

a. Dinyatakan dalam bilangan keuangan dengan rincian yang mungkin bukan dalam 
bilangan keuangan.  

b. Biasanya untuk jangka waktu 1 tahun.  

c. Dibuat untuk pusat-pusat pertanggungjawaban.  

d. Anggaran dipelajari dan disetujui oleh atasan penanggung jawaban anggaran.  

e. Tersirat suatu komitmen dari manajemen dalam arti mereka menyetujui 
pencapaian sasaran yang dianggarkan.  

f. Perubahan anggaran hanya dilakukan pada situasi tertentu.  

g. Secara periodik perbandingan realisasi dengan anggaran dilakukan.  

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah 
suatu rencana terinci untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh 
dan digunakan selama jangka waktu tertentu. 
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5.2 Tujuan Anggaran  

Henry Simamora (1999 : 190) menjabarkan mengenai tujuan anggaran, yaitu :  

”Tujuan anggaran pokok adalah meramalkan transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian finansial dan nonfinansial dimasa yang akan datang. Penganggaran 
mengidentifikasikan sasaran-sasaran finansial dan operasi tertentu yang 
menjadi tujuan manajemen dimasa yang akan datang. Sasaran-sasaran ini, 
yang memberikan arah bagi kegiatan-kegiatan dan transaksi-transaksi 
perusahaan diharapkan mampu menghasilkan laba yang memuaskan.”  

Menurut Supriyono (2009:345) anggaran mempuyai beberapa tujuan dalam 
pelaksanaanya :  

1. Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian 
tujuan secara umum.  

2. Sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua estimasi yang mendasari 
disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijaksanaan 
keuangan dimasa yang akan datang.  

3. Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan 
motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi.  

4. Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijaksanaan 
dan metode yang dipilih dapat di mengerti dan di dukung oleh semua bagian, 
untuk tercapainya tujuan perusahaan.  

5. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan 
dengan keuangan.  

Kemudian Supriyono (2009) juga mengemukakan secara singkat mengenai tujuan 
anggaran pokok yaitu :  

1. Memaksa manajer membuat rencana kerja.  

2. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja  

3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer  

4. Membantu pengambilan keputusan.  

Dari pemaparan di atas, maka tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar 
kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran 
akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan 
tujuan dan sasaran perusahaan.  

5.3 Manfaat dan Kelemahan Anggaran  

Supriyono (2009), menyatakan anggaran memiliki beberapa manfaat, diantaranya :  

1. Tersedia suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah.  

2. Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah yang 
dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk mempelajari 
dengan seksama masalah tersebut sebelum diambil keputusan.  

3. Menyediakan cara-cara untuk memformalisasikan usaha perencanaan.  
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4. Menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan tersebut terjadi.  

5. Mengembangkan iklim “profit-minded” dalam perusahaan, mendorong sikap 
kesadaran terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan pemanfaatan sumber-
sumber perusahaan.  

6. Membantu mengkoordinasikan dan mengintergasikan penyusunan rencana 
operasi berbagai segmen yang ada pada organisasi sehingga keputusan final dan 
rencana-rencana tersebut dapat terintegrasi dan komprehenship.  

7. Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembalisecara 
sistematis terhadap kebijakan dan pedoman dasar yang sudah ditentukan.  

8. Mengkoordinasikan, menghubungkan, dan membantu mengarahkan modal dan 
semua usaha-usaha organisasi ke saluran yang paling menguntungkan.  

9. Mendorong suatu standar prestasi yang tinggi dengan membangkitkan semangat 
bersaing yang sehat, menimbulkan perasaan berguna, dan menyediakan 
perangsang (insentif) untuk pelaksanaan yang efektif.  

10. Menyediakan tujuann atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau standar 
untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen dan sikap 
eksekutif secara indvidual.  

Meskipun anggaran mempunyai banyak keuntungan, tetapi terdapat pula beberapa 
keterbatasannya, hal ini juga di kemukakan oleh Supriyono (2009), yaitu sebagai 
berilkut :  

1. Anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang ketepatannya 
tergantung pada kemampuan estimator atau proyektor. Ketidaktepatan 
estimasi mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat dicapai.  

2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang 
tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran 
secara lengkap dan akurat.  

3. Anggaran yang dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung 
unsur ketidakpastian.  

4. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu 
dan menentang, sehinnga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif.  

5.4 Pengertian Anggaran Fleksibel  

Menurut Bastian dan Bustami Nurlela (2009) bahwa :  

“Anggaran fleksibel atau anggaran variabel merupakan anggaran yang jumlah 
rupiahnya untuk suatu masa didasarkan atas tingkat aktivitas produksi 
(volume). Anggaran fleksibel menyesuaikan pendapatan, biaya dan beban 
dengan volume actual yang dialami serta membandingkan jumlah tersebut 
dengan hasil sesungguhnya. Anggaran fleksibel memasukkan perubahan 
volume untuk menyediakan dasar perbandingan yang sah dengan biaya actual.”  

Anggaran fleksibel bertujuan untuk memberikan informasi yang didperlukan kepada 
manajemen untuk mencapai tujuan utama, yakni pengendalian melalui anggaran yang 
sebagaimana dikemukakan oleh Bastian dan Bustami Nurlela (2009 : 91) meliputi :  
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1. Perencanaan anggaran fleksibel  

2. Sebagai alat untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas berbagai divisi 
perusahaan  

3. Suatu dasar pengendalian biaya  

Rumus : BAF = (Vs x X) + BF 

BAF = Besarnya anggaran fleksibel  
VS = Biaya variabel satuan  
X = Unit (volume)  
BF = Biaya tetap  

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai anggaran fleksibel, terlebih dahulu akan 
membahas tentang anggaran statis. Anggran statis atau static bugget adalah anggaran 
yang dibuat berdasarkan satu titik aktivitas (tingkat aktivitas tertentu) yang ditentukan 
lebih dulu. Charles T. Hornegen et.a.l (1994 : 228) memberikan definisi tentang 
anggaran stastis : “A static budget is a budget that is based on one level of output and 
it is not adjusted or altered it is finalized”.  

Dari definisi di atas, anggaran statis nampaknya sulit untuk dijadikan alat bantu untuk 
mengevaluasi kinerja. Hasil yang sesungguhnya selalu dibandingkan dengan biaya 
yang dianggarkan pada tingkat aktivitas mula-mula. Jika volume produksi secara 
relatif tetap dari waktu ke waktu, maka anggaran statis akan berfungsi dengan baik. 
Jika realisasi produksi berbeda dengan yang telah direncanakan, maka perbandingan 
antara raelisasi dengan anggaran tetap dapat menyesatkan. Dengan kata lain 
pendekatan ini sesuai untuk tujuan perencanaan, namun tidak sesuai untuk 
mengevaluasi bagaimana biaya-biaya dikendaliakan. 

Agar penilaian prestasi dapat dilakukan dengan tepat dan teliti, maka kesulitan 
tersebut dapat diatasi dengan menggunakan anggaran fleksibel. Lebih lanjut 
Supriyono (2009) mendefinisikan anggaran fleksibel sebagai beikut: “Anggaran 
fleksibel atau anggaran skala naik turun adalah anggaran yang penyusunannya 
didasarkan deret atau seri tingktan kegiatan yang mungkin dicapai perusahaan 
untuk periode tertentu yang akan datang”.  

Lebih lanjut Charles T. Horgren, et. Al (1994 :322) mendefinisikan anggaran fleksibel 
sebagai berikut : “A flexible is a budget that is developed using budgeted revenue or 
cost amount. It is adjusted (flexed) to the actual level of output achieved during the 
budget period”.  

Dari beberapa definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran fleksibel 
meliputi perubahan-perubahan rekening biaya yang terjadi dalam pencatatan biaya 
produksi. Anggaran fleksibel menyediakan perkiraan-perkiraan berapakah biaya untuk 
setiap tingkat aktivitas dalam rentang tertentu. Pada saat anggaran fleksibel digunakan 
dalam evaluasi kinerja, biaya sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang 
seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas sesungguhnya selama periode tertentu, bukan 
biaya yang dianggarkan dari orginal budget.  

Anggaran yang disusun dalam suatu range tingkat aktivitas bertujuan untuk 
meminimumkan pengaruh ketidakpastian di dalam perencanaan dan pengambilan 
keputusan, memudahkan penyesuaian rencana bila tingkat aktivitas aktual berbeda 
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dengan tingkat yang diharapkan, dan penilaian yang layak terhadap pengukuran 
varians tingkat efisiensi.  

Anggaran fleksibel mempunyai beberapa keunggulan, Kamarudin Ahmad (2007) 
menjelaskan kegunaan utama anggaran fleksibel yaitu :  

a. Untuk memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi Pusat Pertanggung jawaban 
untuk dicantumkan dalam Rencana LabaTaktis.  

b. Menyajikan sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi para manajer di Pusat 
Pertanggungjawaban selama periode yang tercakup dalam kerangka rencana laba.  

c. Menyuguhkan jumlah-jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan dengan 
aktivitas aktual untuk perbandingan-perbandingan (terhadap pengeluaran aktual) 
dalam laporaran kinerja bulanan.  

Supriyono (2009) juga menjelaskan beberapa keunggulan anggaran fleksibel. 
Keunggulannya terletak pada dua hal, yaitu :  

1. Anggaran fleksibel dapat dipakai sebagai alat perencanaaan laba dengan lebih 
baik yaitu melalui analisa hubungan biaya-volume-laba.  

2. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk menganalisis penyimpangan biaya 
dengan lebih baik.  

Anggaran Fleksibel dapat diterapkan dalam semua fungsi perusahaan (Produksi, 
Penjualan dan Administratif) dan lebih sering digunakan dalam Pusat tanggungjawab 
pada fungsi produksi, karena :  

a. Operasional cenderung berulang  

b. Terdapat pengeluaran-pengeluaran heterogen yang sangat besar  

c. Keluaran atau aktivitas dapat diukur secara realisitis  

Penyusunan anggaran fleksibel ditandai oleh kesadaraan manajemen akan kondisi 
lingkungan usaha yang dinamis. Dalam anggaran fleksibel ini, varians diantisipasi 
dengan menjadwalkan biaya-biaya yang menunjukkan bagaimana setiap elemen biaya 
tersebut berubah karena perubahan volume atau tingkat aktivitas perusahaan. Dengan 
sifatnya yang dinamis, anggaran fleksibel sering dipakai sebagai alat pengendalian 
biaya karena dapat menunjukkan berapa seharusnnya biaya dikeluarkan pada berbagai 
tingkat aktivitas.  

5.5 Dasar aktivitas, Relevant Range dan Perilaku Biaya  

Menurut Prawironegoro dan Purwanti (2009) bahwa :  

Dasar aktivitas merupakan suatu tolak ukur yang dijadikan standar atau 
dasar sebagai perencanaan dan pengendalian., dimana perencanaan 
merupakan suatu fungsi manajemen pertama kali yang harus dilaksanakan 
dalam suatu aktivitas usaha dan pengendalian itu sendiri adalah tidak lanjut 
dari perencanaan yang fungsinya adalah mengawasi pelaksanaan dari 
rencana yang diterapkan, agar tidak terjadi penyimpangan. Sedangkan 
rentang relevant (relevan range) merupakan cakupan aktivitas dengan 
asumsi perilaku biaya tetap dan biaya variable akurat atau rentang nilai 
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untuk aktivitas dari volume, dimana perusahaan akan beroperasi dalam 
suatu periode tertentu.  

Menurut Supriyono (2009) bahwa:  

Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan 
adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat 
atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun atau mungkin 
juga tetap. Pemahaman terhadap perilaku biaya adalah kunci beberapa 
pembuatan keputusan organisasi. Manajer yang mengetahui perilaku biaya 
akan mampu memprediksi dengan baik apakah yang akan terjadi pada biaya 
dalam berbagai kondisi. 

Supriyono (2009) mengemukakan penggolongan biaya sesuai dengan perilaku biaya 
merupakan faktor kunci yang sangat penting di dalam menaksir biaya masa depan dan 
bermanfaat sebagai perencanaan biaya, pembuat keputusan manajemen, dan 
pengendalian manajemen. Adapun ketiga macam faktor tersebut adalah :  

1. Pengaruh manajemen terhadap biaya  

2. Karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya  

3. Pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya.  

Menurut Prawiranegoro dan Purwanti (2009) bahwa :  

Makin banyak aktivitas yang dilakukan, makin besar biaya yang dikeluarkan. 
Aktivitas harus efektif dan efisien agar biaya juga efisien, efektif artinya sasaran 
kerja dapat tercapai, dan efisien artinya pengorbanan input harus serendah 
mungkin atau sekompetitif mungkin, ini merupakan praktek aktivitas.  

Selanjutnya Prawiranegoro dan Purwanti (2009) mengemukakan bahwa :  

Untuk melakukan aktivitas diperlukan pengorbanan input (sumber daya atau 
resource). Pengorbanan input berhubungan dengan kapasitas aktivitas 
(activity capacity) untuk menghasilkan output. Jika kapasitas yang tersedia 
tidak digunakan seluruhnya maka terjadi kapasitas yang tidak digunakan 
(unused capacity), dan ini merupakan kerugian.  

Aktivitas memerlukan input (sumber daya). Oleh sebab itu, sebelum melakukan 
aktivitas, input harus tersedia berdasarkan kapasitas aktivitas; ini disebut persediaan 
input (resource supplied). Input yang aktual digunakan untuk aktivitas disebut 
penggunaan input (resource used atau practical resource). 

Dewasa ini aktivitas dinyatakan sebagai objek biaya karena kondisi objektif cepat 
berubah. Perubahan aktivitas adalah perubahan biaya. Aktivitas merupakan faktor 
terpenting dalam pembebanan biaya ke objek biaya. Pembebanan biaya harus akurat 
agar objek biaya merupakan cermin dari pengorbanan input yang sesungguhnya. Biaya 
harus ditelusuri, mana yang lansung dan mana yang tidak langsung terhadap objek 
biaya.  

Garrison dan Nohren, (2000) mengemukakan paling tidak ada tiga faktor yang 
penting dalam penyelesaian dasar aktivitas untuk anggaran fleksibel :  
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1. Harus ada hubungan sebab akibat antara dasar aktivitas dengan biaya variable. 
Perubahan dasar aktivitas harus menyebabkan atau paling tidak sangat 
berhubungan dengan biaya variabel dalam anggaran fleksibel.  

2. Dasar aktivitas sebaiknya dinyatakan dalam mata uang. Satuan dasar harus 
mudah dipahami, mudah dihitung dan dapat diaplikasikan dengan mudah 
dalam penganggarannya.  

3. Dasar aktivitas kegiatannya tidak mendatangkan biaya tambahan dalam 
perhitungan dan penggunaannya.  

Kamaruddin Ahmad (2007) mengungkapkan bahwa sebelum menetapkan suatu dasar 
aktivitas yang akan dipergunakan pada suatu bagian, sebaiknya dipertimbangkan 
beberapa faktor :  

1. Satuan kegiatan yang dipilih harus betul-betul mencerminkan dan menjadi 
ukuran kegiatan bagian yang bersangkutan.  

2. Satuan dasar kaegiatan yang dipilih harus mampu mengukur perubahan-
perubahan tingkat output yang mengakibatkan perubahan biaya.  

3. Satuan dasar sedapat mungkin hanya dipengaruhi oleh tingkat output sebagai 
faktor variabel.  

4. Satuan dasar harus mudah dipahami, mudah dihitung dan dapat diaplikasikan 
dengan mudah dalam penganggaran  

5. Satuan dasar kegiatan tidak mendatangkan biaya tambahan dalam perhitungan 
dan penggunaanya.  

Selanjutnya Kamaruddin Ahmad (2007) mengemukakan bahwa :  

Pemilihan satu dasar aktivitas tidak dapat dipisahkan dari masalah penentuan relevant 
range yang tepat, yang dapat menunjukkan dengan pasti batas berlakunya anggaran 
yang disusun. Pengalaman-pengalaman masa lalu ditambah estimasi dan perhitungan 
atas beberapa faktor lain baik faktor internal maupun eksternal, dapat digunakan 
sebagai pedoman dalam menentukan relevant range. Praktisnya relevant range yang 
didasarkan pada aktivitas dalam satu bulan harus menunjukkan aktivitas tertinggi 
(batas maksimal) dan aktivitas terendah (batas minimum).  

Tahap berikut setelah penentuan dasar aktivitas dan relevant range adalah 
pengidentifikasian cost item berdasarkan perilaku. Penentuan variabilitas biaya akan 
menghasilkan dua kelompok biaya yakni biaya tetap persatuan waktu dan biaya 
variable per satuan dasar aktivitas. Biaya-biaya diluar kelompok biaya tersebut 
dikategorikan sebagai biaya semivariabel yang harus dipisahkan menjadi biaya tetap 
dan biaya variable. Pembahasan ini berdasarkan asumsi bahwa semua biaya 
semivariabel dapat dipisahkan unsur-unsurnya secara realistis. 

Garrison dan Noren, (2000) menjelaskan tiga metode dalam penentuan variabilitas 
biaya yakni :  

1. High-Law Method  

2. Visual Fit of Scatter Diagram Method  

3. Regression Analysis  
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1. High-Law Method  

Dalam menggunakan high-low method dimulai dengan mengidentifikasi periode 
dengan tingkat aktivitas yang paling rendah dan periode dengan tingkat aktivitas yang 
paling tinggi. High-low method sangat sederhana dan mudah dilakukan tetapi banyak 
mengandung cacat karena hanya menggunakan dua titik saja. Umumnya, dua titik 
tidak cukup untuk menghasilkan hasil yang akurat dalam analisis biaya.  

Selanjutnya, periode yang tidak biasanya rendah atau tinggi dapat mengakibatkan 
ketidak akuratan hasilnya. Rumus biaya yang diestimasi hanya menggunakan data dari 
periode yang memiliki biaya abnormal akan menyebabkan kesalahan dalam 
menyajikan hubungan biaya yang sesungguhnya. Karena alasan inilah metode analisi 
biaya lainnya yang menggunakan titik-titik yang lebih banyak akan memberikan 
keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan high-low method. Jika manajer 
memilih untuk menggunakan high-low method, dia harus berhati-hati terhadap 
keterbatasan metode ini.  

2. Visual fit of scatter Diagram Method  

Metode ini menggunakan grafik untuk menunjukkan secara manual biaya tetap dan 
biaya variable, serta bagaimana hubungan antara biaya dengan tingkat aktivitas. 
Analisis ini digunakan untuk menempatkan biaya pada sumbu tegak (variable 
depent). Setelah data historis digambarkan di grafik, dapat ditarik garis kecendrungan 
biaya disekitar titk data historis tadi. Garis tersebut menunjukkan hubungan antara 
biaya dan aktivitas. Titik perpotongan garis kecenderungan dengan sumbu tegak 
diartikan sebagai unsur biaya tetap sedangkan biaya variable persatuan aktivitas dapat 
dilihat dari arah garis kecenderungan.  

Kelemahan utama metode grafik adalah kecepatan subjekstif dalam membuat grafik, 
sehingga dua orang kemungkinan besar tidak akan menarik garis pada kecepatan yang 
sama. Karena itu pada umumnya cara ini digunakan oleh yang sudah berpengalaman 
dan betul-betul mengetahui pola biaya bagian yang bersangkutan selama bertahun-
tahun.  

3. Regression Analysis  

Metode ini lebih objektif dari pada scattergraph. Garis yang ditarik dengan 
menggunakan metode scattergraph ditentukan berdasarkan inspeksi visual sedangkan 
dengan menggunakan least squares regression, garis tersebut ditentukan berdasarkan 
rumus matematis. Selain itu, metode least squares regression juga menggunakan 
semua data yang terrsedia untuk menentukan rumus biaya. 

Sofyan Yamin, dkk (2011 : 7) memberikan rumus persamaan garis lurus untuk metode 
least square sebagai berikut :  

Y = a + bx  

Di mana :  

Y = Biaya  
a = Komponen biaya tetap  
b = Komponen biaya variabel  
x = Tingkat aktivitas output  
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Tahap terakhir dari penyusunan anggaran fleksibel adalah menetapkan jumlah nilai 
dari penjualan dan tiap tingkat aktivitas yang akan dimaksukkan dalam 
anggaran,untuk itu dibutuhkan standar per unit produk baik untuk penjualan maupun 
biaya variabel.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di buat langkah-langkah dalam 
penyusunan anggaran fleksibel. Kamaruddin Ahmad (2007) menetapkan langkah-
langkah dasar dalam menyusun anggaran fleksibel sebagai berikut :  

1. Menentukan relevant range yang dapat diharapkan. Pada range ini aktivitas akan 
berfluktuasi selama periode yang akan datang.  

2. Menganalisis biaya yang akan dikeluarkan pada relevant range, dengan 
menentukan pola perilaku biaya (fixed, variabel dan mixsed).  

3. Memisahkan biaya berdasarkan pola perilakunya, dengan menggunakan rumus 
biaya variabel dan biaya campuran.  

4. Dengan menggunakan rumus biaya variabel, anggaran fleksibel disusun dengan 
dasar biaya yang akan dikeluarkan pada berbagai tingkatan aktivitas sepanjang 
relevant range.  

5.6 Hubungan Biaya dengan Aktivitas Manajemen  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam akuntansi manajemen, terdapat 
bermacam-macam istilah biaya. Alasannya karena memang banyak sekali istilah biaya 
dan biaya-biaya ini diklarifikasikan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan 
manajemen. (Supriyono, 2009)  

Dalam dunia bisnis, semua aktivitas dapat diukur dengan satuan uang yang lazim 
disebut biaya. Aktivitas itu merupakan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan 
material untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan bisnis adalah laba. Oleh sebab itu setiap 
aktivitas harus diperhitungkan secara benefit cost ratio (perhitungan keuntungan dan 
pengorbanan).  

Pengertian dari biaya itu sendiri adalah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk 
memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh 
manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Biaya termasuk dalam kategori 
harta (asset), misalnya suatu perusahaan membeli peralatan bisnis seperti gedung 
pabrik, mesin-mesin, gedung kantor, peralatan kantor, dan sebagainya, maka 
peralatan bisnis tersebut termasuk kategori harta tetap (fixed assets) dan bila suatu 
perusahaan menjalankan proses bisnis (mencipta barang atau jasa), maka barang atau 
jasa itu masuk dalam kategori harta (assets). (Supriyono, 2009) 

Klasifikasi biaya yang tepat merupakan hakekat bagi manajemen untuk 
mengumpulkan dan menggunakan informasinya dengan cara seefektif mungkin. 
Supriyono (2009) mengklasifikasikan biaya sebagai berikut:  

a) Unsur Produk: Pengelolaan ini menyediakan manajemen dengan keperluan 
informasi untuk mengukur suatu pendapatan dan menetapkan harga suatu produk. 
Adapun unsur produk dikelompokkan seperti: bahan-bahan, upah buruh, dan 
overhead pabrik.  
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b) Kaitannya dengan produksi: Biaya dapat dikelompokkan sesuai dengan 
hubungannya dengan produksi. Penggolongan ini sangat erat sekali dengan unsur 
biaya dari suatu produk (bahan-bahan, upah buruh, dan biaya overhead pabrik) dan 
tujuan pengawasan. Dua kategori yang didasarkan atas hubungannya dengan produksi 
adalah biaya utama dan biaya konversi.  

c) Kaitannya dengan Volume: Biaya akan berubah-ubah sejalan dengan perubahan 
volume produksi. Memahami perilakunya merupakan hal yang sangat penting bagi 
penyiapan anggaran dan analisa pelaksanaan. Menurut kategori ini, biaya 
dikelompokkan ke dalam biaya variable, biaya tetap, biaya semi variable atau biaya 
penutupan.  

d) Depatemen yang Dibebani: Suatu departemen adalah suatu divisi fungsi utama dari 
suatu bisnis baik itu produksi maupun jasa. Penetapan biaya perdepartemen 
membantu manajemen mengawasi biaya dan mengukur pendapatan.  

e) Bidang Fungsi: Biaya yang dikelompokkan menurut fungsi dikumpulkan sesuai 
dengan aktivitas yang dikerjakan. Semua biaya yang terjadi di perusahaan industry 
dibagi ke dalam biaya pabrik (biaya produksi), pemasaran, administrasi serta 
keuangan.  

f) Periode Pembebanan: Cost dapat juga dikelompokkan berdasarkan kapan mereka 
dibebankan kepada pendapatan. Dua kategori yang digunakan adalah biaya produk 
(product cost), dan biaya atas dasar waktu (period cost).  

g) Pertimbangan ekonomi: Karena sumber kekayaan perusahaan sering terbatas, 
perencanaan yang tepat adalah sangat penting. Biaya dan manfaat yang diharapkan 
dari berbagai keputusan melibatkan investasi jangka panjang yang seharusnya 
dianalisa hati-hati oleh manajemen sehingga di kenal adanya biaya kesempatan untuk 
setiap keputusan.  

Dalam penyusunan skripsi ini, yang terkait langsung dengan pembahasan ini adalah 
biaya-biaya yang dikelompokkan berdasarkan hubungannya dengan volume.  

1) Biaya Tetap (Fixed cost)  

Menurut Bastian dan Nurlela (2009) bahwa: Biaya tetap adalah biaya yang besar 
kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Ini berarti bahwa jika 
terjadi peningkatan ataupun penurunan aktivitas perusahaan, biaya tetap ini tidak 
mengalami perubahan. Atau dengan perkataan, biaya tetap tidak peka terhadap 
perubahan aktivitas perusahaan.  

Supriyono (2009) mengemukakan karakteristik biaya tetap sebagai berikut : 

a. Biaya tetap jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan 
volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkat tertentu.  

b. Biaya tetap per satu tahun berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume 
kegiatan, semakin tinggi volume kegiatan semakin rendah biaya satuan, semakin 
rendah volume kegiatan semakin tinggi biaya satuan.  

c. Contoh biaya tetap : biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya 
administrasi dan umum tetap. Biaya tersebut elemennya dapat digolongkan ke 
dalam biaya depresiasi aktiva tetap, biaya asuransi, gaji pejabat kunci, dan biaya 
tetap lainnya.  
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2) Biaya Variabel (Variabel Cost)  

Menurut Bastian dan Nurlela (2009) biaya variabel adalah biaya di mana total biaya 
cendrung berubah sesuai dengan perubahan volume atau hasil, sedangkan biaya per 
unit tidak berubah (konstan). Dalam jumlah bersifat variable, tetapi dalam unit 
bersifat tetap.  

Selanjutnya, Supriyono (2009) mengemukakan karakteristik biaya variabel :  

a. Biaya Variabel yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan 
volume kegiatan, semakin besar volume kegiatan semakin besar pula jumlah total 
biaya variabel.  

b. Biaya Variabel per satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan, jadi 
biaya satuan konstan.  

c. Contoh biaya variabel misalnya : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 
biaya overhead pabrik variabel, biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi 
variabel.  

3) Biaya semi Variabel (Semivariabel Cost)  

Bastian dan Nurlela (2009) bahwa :  

Biaya semi variabel merupakan biaya yang sebagian mempunyai sifat tetap, yang 
besar-kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan, dan sebagian 
lainnya mempunyai sifat variabel, yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh perubahan 
aktivitas perusahaan. Ini berarti bahwa biaya semi variable merupakan suatu biaya, 
tetapi mangandung dua unsure, yaitu biaya tetap dan unsure biaya variabel.  

Supriyono (2009) mengemukakan karakteristik biaya semi variabel :  

a. Biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume 
kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi 
volume kegiatan semakin besar jumlah total biaya, semakin rendah volume 
kegiatan semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahan tidak 
sebanding (not proportional)  

b. Biaya semi variabel per satuan berubah terbalik dihubungkan dengan 
perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding. Sampai dengan 
tingkatan kegiatan tertentu, semakin tinggi volume kegiatan semakin rendah 
biaya satuan, semakin rendah volume kegiatan semakin tinggi biaya satuan.  

c. Contoh biaya semi variabel misalnya: biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva 
tetap, biaya kendaraan, biaya listrik, biaya telepon.  

5.7 Pengertian Biaya Produksi  

Menurut Garrison dan Norren (2000) mengemukakan bahwa :  

Produksi berlangsung dengan jalan mengolah masukan (input) menjadi keluaran (out 
put). Masukan merupakan pengorbanan biaya yang tidak dapat dihindarkan untuk 
melakukan kegiatan produksi. Setiap pengusaha harus dapat menghitung biaya 
produksi agar dapat menetapkan harga pokok barang yang dihasilkan. Untuk 
menghitung biaya produksi terlebih dahulu harus dipahami pengertiannya.  
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Biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus dikorbankan 
untuk memproduksi suatu barang. Menetapkan biaya produksi berdasarkan 
pengertian tersebut memerlukan kecermatan karena ada yang mudah 
diidentifikasikan, tetapi ada juga yang sulit diidentifikasikan dan hitungannya.  

Adapun tentang produksi, Charles T. Horgren dan George Foster (1994 :34) 
memberikan definisi sebagai berikut: “Manufacturing is the transformation of 
material into other goods through the use of labour and faktory facilities…”  

Garrison dan Norren, (2000) telah mengklarifikasikan biaya sebagai berikut :  

a) Biaya produksi: biaya ini merupakan biaya yang mula-mula berwujud persediaan 
barang dagangan, persediaan dalam proses maupun persediaan barang jadi yang 
nantinya dipotong dari penghasilan atau pendapatan setelah barang tersebut 
dujiual dan khususnya untuk barang dalam proses yaitu barang-barang yang telah 
dikerjakan namun belum selesai.  

b) Biaya Non Produksi: Biaya ini merupakan biaya yang selalu dibebankan pada 
periode yang sama, yaitu pada saat terjadi. Biaya ini dipotongkan dari penghasilan 
dimana biaya ini terjadi, yang meliputi harga pokok penjualan, biaya penjualan, 
dan administrasi umum.  

Dari beberapa definisi di atas memberikan pengertian bahwa proses produksi adalah 
pengubahan bahan baku menjadi barang/jasa melalui penggunaan tenaga kerja dan 
fasilitas pabrik. Hal ini sangat berkaitan erat dengan beberapa pertimbangan tentang 
biaya yang harus dikeluarkan karena adanya kegiatan produksi dalam perusahaan 
tersebut.  

Berikut adalah unsur-unsur biaya produksi :  

a) Bahan langsung: Ini merupakan unsure yang penting yang dipakai di dalam 
produksi untuk dirubah menjadi barang jadi dengan penambahan upah 
langsung dan biaya overhead. Harga pokok dari bahan ini dibagi ke dalam 
bahan baku dan bahan penolong.  

b) Tenaga kerja Langsung: Istilah tenaga kerja langsung digunakan untuk biaya 
tenaga kerja yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi.  

c) Biaya Overhead Pabrik: Adalah semua biaya selain dari bahan baku dan buruh 
langsung, untuk memproduksi suatu produk.  

5.8 Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Pengendalian Biaya  

Pengendalian menurut Firdaus Ahmad Dunia Wasilah (2009) mengemukakan bahwa :  

Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah 
diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus menerus antara pelaksanaan 
dengan rencana. Melalui proses membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan 
program atau anggaran yang disusun, maka manajemen dapat melakukan penilaian 
atas efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh laba dari berbagai produk. Di 
samping itu, para manajer dapat mengadakan tindakan koreksi jika terdapat 
penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari hasil perbandingan tersebut.  

Sebagai alat pengendalian biaya, anggaran dalam aplikasinya berfungsi sebagai 
patokan wajar dan ideal terhadap volume atau kuantitas dan harga (biaya) yang 
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seharusnya terjadi terealisasi dalam operasionalisasi rencana periodic. Pengendalian 
atas biaya adalah diarahkan agar biaya-biaya yang terealisasi senantiasa berada pada 
harga yang proporsional dengan volume produksi, dimana harga atau volume tersebut 
adalah sesuai dengan harga dan volume.  

Anggaran biaya ditinjau dari sudut operasi perusahaan merupakan salah satu unsur 
pengendalian intern atas biaya yang menunjukkan cara pengelolaan dan penggunaan 
biaya yang efektif dalam kegiatan operasi perusahaan. Penyusunan anggaran belumlah 
cukup untuk mengendalikan pemakaian biaya agar dalam perencanaan dapat 
terealisasikan, mengingat adanya karakter atau sifat dari tiap perusahaan yang 
berbeda-beda dan sulit dipahami, sehingga sebuah organisasi dalam melakukan 
pengendalian biaya harus menyusun sedemikian rupa peronil-personilnya agar jelas 
tugas, fungsi dan wewenag tiap-tiap manajer.  

5.9 Analisis Varians  

Menurut Cashin dan Polimeni (1986) bahwa:  

Varians (selisih) adalah perbedaan yang timbul karena hasil sesungguhnya tidak sama 
dengan standar yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau internal. 
Manajemen hanya dapat mengendalikan sebagian kecil faktor-faktor eksternal, tetapi 
seharusnya mempunyai satu kontol yang baik ats faktor-faktor internal. Oleh karena 
itu faktor-faktor eksternal (faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan) harus 
dipisahkan dari faktor-faktor internal (varians yang dapat dikendalikan).  

Rumus yang dapat digunakan untuk analisis varians bahan baku dan varians tenaga 
kerja yang dikemukakan oleh Cashin dan Polimeni terjemahan Gunawan Hutauruk 
(1986 : 349) adalah sebagai berikut:  

5.9.1 Analisis Varians Bahan Baku  

Analisis Varians bahab baku langsung dapat dibagi menjadi :  

1. Varians (pemakaian) kuantitas  

2. Varians harga  

a) Varians kuantitas. Perbedaan antara kuantitas sesungguhnya dari bahan baku 
langsung yang dipergunakan dengan kuantitas standar yang diisyaratkan, 
dikendalikan dengan biaya standar per unit. Kuantitas standar yang di syaratkan 
adalah kuantitas bahan baku langsung yang telah ditentukan di muka seharusnya 
dikeluarkan untuk satu unit barang jadi dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. 
Persamaan - persamaan untuk selisih kuantitas bahan baku langsung, menurut Cashin 
dan Polimeni terjemahan Gunawan Hutauruk (1986 : 349) adalah:  

VKB = [ KS – KSt] HPSt 

Keterangan :  
VKB : Varians Kuantitas Bahan Baku Langsung  
KS : Kuantitas Sesungguhnya  
KSt : Kuantitas Standar  
HPSt : Harga Per Unit Standar  
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b) Varians harga. Perbedaan antara biaya per unit sesungguhnya dengan biaya per 
unit standar dari bahan baku yang dibeli, dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya 
yang dibeli. Selama periode kenaikan harga, harga per unit yang sesungguhnya dapat 
dihitung dengan mengambil satu rata-rata tertimbang untuk semua pembelian yang 
dilakukan selama seminggu, sebulan, atau periode analisis. Persamaan–persamaan 
untuk varians harga bahan baku adalah :  

VHB = [ HS – HSt] KSB 

Keterangan :  
VHB : Varians Harga Bahan Baku  
HS : Harga Per Unit Sesungguhnya 
HSt : Harga Per Unit Standar  
KSB : Kuantitas Sesungguhnya yang Dibeli  

5.9.2 Analisis Varians Biaya Tenaga Kerja Langsung  

Analisis biaya tenaga kerja langsung adalah :  

1. Varians Efisiensi  

2. Varians Tarif  

a) Varians Efisiensi. Varians Evisiensi adalah perbedaan antara jumlah jam upah 
tenaga kerja langsung sesungguhnya yang digunakan dan jumlah jam tenaga kerja 
langsung standar yang disyaratkan, dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja standar. 
Persamaan untuk varians efisiensi tenaga kerja langsung adalah :  

VETKL = [JS – JSt] TUSt 

Keterangan :  
VETKL : Varians Efisiensi Tenaga Kerja Langsung  
JS : Jumlah Jam Sesungguhnya  
JSt : Jumlah Jam Standar  
TUSt : Tarif Upah Standar  

b) Varians Tarif. Varian Tarif adalah perbedaan antara tariff upah kerja yang 
sesungguhnya dengan tarif upah kerja standar, dikalikan dengan jumlah jam kerja 
yang sesungguhnya yang dipergunakan. Di sisni jumalah jam tenaga kerja yang 
sesungguhnya yang dipergunakan dipakai dan bukan jumlah jam kerja standar yang 
disyaratkan, karena kita sedang menyelidiki perbedaan biaya yang terjadi karena 
adanya perubahan dalam tariff-tarif upah kerja dan bukan jam kerja. Persamaan untuk 
varians tarif tenaga kerja langsung adalah :  

VTTKL = [TS – TSt] JJS 

Keterangan :  
VTTKL: Varians Tarif Tenaga Kerja Langsung  
TS : Tarif Upah yang Sesungguhnya  
TSt : Tarif Upah Standar  
JJS : Jumlah Jam Tenaga Kerja Sesungguhnya  
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5.9.3 Analisis Varian Biaya Overhead  

Dalam analisis varian biaya oberhead tetap ada 2 analisis yang perlu diketahui yaitu 
analisis varians biaya overhead variabel dan analisis varians biaya overhead tetap. 
Analisis mendalam tentang biaya overhead variabel sangat berbeda dengan analisis 
biaya overhead tetap, karena perbedaan sifat biaya tersebut.  

a. Analisis Biaya Varians Overhead Variabel  

Pada analisis biaya varians ada dua varians utama yang harus dianalisis terhadap biaya 
overhead yaitu varians tariff dan varians efisiensi. Rumus tarif varian harga dan 
varians efisiensi pada analisis varian biaya overhead variabel oleh Cashin dan Polimeni 
(1986 :443). 

1. Varians Harga Tarif  

VTBO = (TS –TSt) x JS 

Keterangan :  
VTBO : varian Tarif Biaya Overhead  
TS : Tarif Sesungguhnya  
TSt : Tarif Standar  
JS : Jam Sesungguhnya  

2. Varians Efisiensi  

VEOP = (JS –JSt) x TASt 

Keterangan :  

VEBO : Varians Efisiensi Biaya Overhead  

JS : Tarif Sesungguhnya  

JSt : Tarif Standar  

TASt : Tarif Aplikasi BOP standar  

b. Analisis Biaya Varians Overhead Tetap  

Pada analisis biaya varians overhead tetap penulis, menggunakan varians volume 
untuk menunjukkan efisensi penggunaan mesin. Rumus varians efisiensi menurut 
Garison dan Norren (2000 : 553) adalah sebagai berikut :  

Varians Volume  

VV = TOP x ( JSt- JS) 

Keterangan :  
VV : Varians volume 
JS : Tarif Sesungguhnya  
JSt : Tarif Standar  
TASt : Tarif Overhead Pabrik Tetap ditentukan di muka 
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