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KATA PENGANTAR 

 

Melalui tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 

program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah 

untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun 

hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, 

menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang 

unggul dan berkepribadian. Program-program experiential 

learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat 

memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai 

dengan passion dan bakatnya. 

Buku Akuntansi Biaya mata kuliah yang dikembangkan di 

perguruan tinggi baik bidang pendidikan maupun non 

kependidikan, bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses 

pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang 

berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk 

menghasilkan barang atau jasa, yang disusun dalam sebuah buku 

oleh penuli sehingga terbit pada tahun 2022 buku Akuntansi Biaya. 

Dalam membantu terwujudnya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka. 

Buku ini salah satu tulisan yang membahasa bagai mana 

capaian pembelajaran, pendahuluan, capaian substansi materi, 

uraian materi, rangkuman dan soal latihan yang dimuat dari 

berbagai referensi, sehingga lebih mudah dipahami dalam 

pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman 

mahasiswa yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung 

maupun tidak langsung dalam pembuatan pembuatan buku ini. 

Tentunya ada hal-hal yang ingin penulis berikan kepada 

masyarakat dari hasil buku ini. Karena itu saya sebagai penulis 

berharap semoga buku ini dapat menjadi sesuatu yang berguna 

bagi kita bersama. Semoga buku yang kami buat ini dapat membuat 

kita mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. 
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A. Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh 

mahasiswa pada bab ini adalah mampu: 

1. Mengetahui Definisi dan Tujuan Akuntansi Biaya 

2. Mengetahui Tujuan Akuntansi Biaya 

3. Mengetahui Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi 

Manajemen. 

4. Mengetahui Hubungan Akuntansi Biaya dengan  Akuntansi  

Keuangan dan Akuntansi Manajemen 

5. Mengetahui Siklus Akuntansi Biaya 

6. Mengetahui Pendekatan Penentuan Harga Pokok. 

 

B. Pendahuuan 

Dalam suatu kegiatan produksi, tentu saja memerlukan 

biaya produksi untuk mendapatkan nilai ekonomis produk yang 

lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelumnya dalam memproduksi 

barang diperlukan akuntansi biaya agar biaya dapat terencana, 

terkendali dan dalam pengambilan keputusan sesuai dan aman. 

Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen 

di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi 

yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. 

Akuntansi biaya memiliki peran yang sangat penting bagi 

perusahaan karena dapat memberikan informasi-informasi yang 

diperlukan agar setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan 

dapat diterima oleh pihak manajemen sehingga dapat 

KERANGKA DASAR 

AKUNTANSI BIAYA 
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A. Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh 

mahasiswa pada bab ini adalah mampu: 

1. Mengetahui konsep biaya. 

2. Mengetahui klasifikasi biaya. 

3. Mengetahui siklus akuntansi dalam akuntansi biaya. 

4. Mengetahui laporan keuangan perusahaan manufaktur. 

 

B. Pendahuluan 

Selama ini banyak orang menganggap bahwa biaya sama 

dengan beban, padahal kedua hal tersebut berbeda. Biaya (cost) 

adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk 

memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk untuk masa 

yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu 

periode akuntansi. Sedangkan beban (expense) merupakan biaya 

(cost) yang telah memberikan suatu manfaat, dan termasuk pula 

penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas 

sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka 

memperoleh pendapatan, serta pengeluaran-pengeluaran yang 

hanya memberi manfaat untuk tahun berjalan. 

Akuntansi biaya adalah suatu pencatatan yang menjadi 

laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut nantinya 

diberikan kepada pihak akuntansi manajemen yang nantinya 

laporan keuangan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam 

mengambil suatu keputusan untuk mengalokasikan biaya 

dengan baik. 

KONSEP BIAYA 

DAN LAPORAN 

KEUANGAN 
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A. Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh 

mahasiswa pada bab ini adalah mampu: 

1. Mengetahui dan memahami bagaimana siklus akuntansi 

biaya dalam perusahaan manufaktur 

2. Mengetahui dan memahami apa saja karakteristik metode 

harga pokok pesanan 

3. Mengetahui dan memahami bagaimana sistem perhitungan 

biaya berdasarkan pesanan 

4. Mengetahui dan memahami macam-macam dari metode 

pencatatan akuntansi pada harga pokok pesanan 

5. Mengetahui dan memahami contoh-contoh kasus dan 

penyelesaiannya 

 

B. Pendahuluan 

Bab 3 dalam akuntansi biaya dibahas materi tentang 

metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan 

merupakan metode pengumpulan biaya produksi dalam 

menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang 

menghasilkan produk atas dasar pesanan dari konsumen. 

Metode harga pokok pesanan bisa disebut juga full costing yaitu 

metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan 

seluruh biaya produksi yang digunakan, meliputi biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik 

variabel maupun tetap. 

METODE HARGA 

POKOK PESANAN 
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A. Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh 

mahasiswa pada bab ini adalah mampu: 

1. Mengetahui pengertian dan konsep dari penentuan harga 

produk didasarkan dengan metode harga pokok proses 

2. Mengetahui karakteristik barang-barang yang dihasilkan 

dengan metode harga pokok proses 

3. Mengetahui alur fisik produksi dengan metode harga pokok 

proses 

4. Mengetahui manfaat informasi harga pokok produksi 

5. Mengetahui dan memahami laporan biaya produksi dari 

metode pencatatan akuntansi pada harga pokok proses. 

6. Mengetahui dan memahami contoh-contoh kasus dan 

penyelesaiannya 

 

B. Pendahuluan 

Kriteria utama untuk menggunakan perhitungan biaya 

berdasarkan proses adalah identifikasi atas suatu bisnis yang 

memproduksi hanya satu jenis produk setiap kalinya. Sistem 

perhitungan biaya berdasarkan proses membutuhkan 

pencatatan lebih sedikit dan pencatatan yang lebih murah untuk 

dioperasikan sehingga sistem ini lebih unggul daripada sistem 

pesanan. Perhitungan biaya produksi berdasarkan proses 

digunakan saat produk dihasilkan dalam kondisi kontinu atau 

metode produksi massal dimana produk yang dihasilkan dalam 

suatu departemen atau pusat biaya lain bersifat homogen. 

METODE HARGA 

POKOK PROSES 
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A. Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh 

mahasiswa pada bab ini adalah mampu: 

1. Mengetahui konsep penambahan produksi (akresi). 

2. Mengetahui konsep kehilangan, kecacatan, dan kerusakan 

unit produksi. 

3. Mengetahui sistem perhitungan harga pokok produksi. 

4. Mengetahui metode akuntansi pada Harga Pokok Proses 

Lanjutan. 

5. Memahami contoh kasus dan penyelesaian pada Harga 

Pokok Proses Lanjutan 

 

B. Pendahuluan 

Bab 5 dalam akuntansi biaya dibahas materi tentang 

metode harga pokok proses-lanjutan. Metode harga pokok 

proses-lanjutan merupakan uraian lebih lanjut metode harga 

pokok proses yang telah memperhitungkan harga pokok 

persediaan produk dalam proses awal periode. Harga pokok 

persediaan produk dalam proses yang dihitung harga pokoknya 

pada akhir periode akan menjadi harga pokok persediaan 

produk dalam proses pada awal periode dalam departemen 

produksi yang bersangkutan. Harga pokok persediaan produk 

dalam proses awal periode ini akan mempunyai pengaruh 

dalam penentuan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke 

departemen berikutnya atau ke gudang. Metode penentuan 

harga pokok produksi yang digunakan untuk 

METODE HARGA 

POKOK PROSES-

LANJUTAN 
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A. Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh 

mahasiswa pada bab ini adalah mampu: 

1. Mengetahui dan memahami pengertian serta karakteristik 

dari produk bersama 

2. Mengetahui dan memahami alokasi biaya dan metode 

alokasi biaya produksi bersama 

3. Mengetahui dan memahami konsep penentuan harga pokok 

produk bersama 

 

B. Pendahuluan 

Perusahaan yang menghasilkan produk bersama sering 

mengahadapi masalah terkait dengan pemasaran berbagai 

produk yang dihasilkannya, hal ini dikarenakan antara produk 

satu dengan produk lainnya memiliki harga jual yang berbeda-

beda. Perusahaan biasanya ingin mengetahui dari beberapa 

produk yang dihasilkan secara bersama, mana jenis produk yang 

menguntungkan atau perlu untuk didorong pemasarannya dan 

sebaliknya perusahaan juga ingin mengetahui produk mana 

yang harus dikembangkan lagi atau dihentikan pemasarannya 

karena tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Oleh 

karena itu, perusahaan harus mengetahui serinci mungkin 

terkait biaya bersama yang digunakan dalam proses produksi 

produk bersama yang akan dibebankan kepada masing-masing 

produk bersama. 

PENENTUAN HARGA 

POKOK ATAS 

PRODUKSI BERSAMA 
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A. Capaian Pembelajaran 

1. Mengetahui dan memahami definisi dari biaya bahan baku. 

2. Mengetahui prosedur pembelian bahan baku. 

3. Mengetahui prosedur pembayaran bahan baku. 

4. Mengetahui sistem pencatatan akuntansi bahan baku dengan 

contoh kasus. 

5. Mengetahui dan memahami urgensi pengelolaan bahan baku 

dalam perusahaan. 

 

B. Pendahuluan 

Dalam pola sistem akuntansi biaya bahan baku dan 

kerugian dalam proses produksi, diharapkan biaya dapat 

dikendalikan secara tepat. Maksudnya bahwa standar 

pemakaian bahan baku harus dijaga, dan apabila terdapat 

perbedaan harus dapat dijelaskan dimana letaknya dan sebab-

sebab sampai terjadinya perbedaan antara pemakaian bahan 

baku standart dan pemakaian bahan baku yang sebenarnya. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penyelidikan yang lebih teliti 

dalam pemakaian bahan baku agar tidak terjadi pemborosan 

dalam kegiatan proses produksi. Dengan adanya penyelidikan 

tersebut diharapkan dapat diketahui adanya penyebab 

terjadinya penyimpangan atau varians terhadap biaya bahan 

baku dalam proses produksi, untuk kemudian dicari jalan untuk 

mengatasi terjadinya penyimpangan atau varians yang tidak 

menguntungkan. Mengingat biaya bahan baku merupakan salah 

satu bagian penting dari biaya produksi, maka pada bab 7 ini 

AKUNTANSI 

BIAYA BAHAN 

BAKU 
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A. Capaian Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi 

Metode harga pokok bahan adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan memahami pengertian dari metode harga 

pokok bahan, potongan harga dan biaya pengangkutan 

2. Mengetahui dan memahami metode harga pokok dalam 

bentuk Rata-rata 

3. Mengetahui dan memahami perbandingan atas metode 

harga pokok 

 

B. Pendahuluan 

Pada bab 7 Akuntansi biaya dibahas tentang biaya bahan, 

di dalam biaya bahan ada metode harga pokok bahan. Metode 

harga pokok bahan merupakan harga perolehan yaitu harga 

untuk memperoleh bahan tersebut. Harga perolehan meliputi 

harga beli ditambah dengan semua biaya yang terjadi sampai 

dengan bahan digunakan dalam proses produksi. Dalam harga 

pokok bahan termasuk biaya lainnya yang berkaitan dengan 

pembelian, penerimaan, pemeriksaan bahan, asuransi, 

penyimpanan, dan biaya lainnya yang juga mempengaruhi 

penentuan biaya produksi. 

Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan lebih lanjut 

mengenai metode harga pokok bahan, mulai dari harga yang 

diperoleh untuk mendapatkan bahan tersebut, hinga sampai 

pencatatan persediaan bahan sampai penentuan harga pokok 

dari bahan yang dipakai untuk produksi. Harga pokok 

METODE HARGA 

POKOK BAHAN 
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A. Capaian Pembelajaran 

1. Memahami konsep perencanaan kebutuhan bahan 

2. Memahami konsep kuantitas pesanan ekonomi 

3. Memahami konsep penentuan waktu pembelian 

4. Memahami konsep titik pemesanan 

 

B. Pendahuluan 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi serta melakukan 

pemasaran produk jadi tersebut. Dalam perusahaan 

manufaktur, ada beberapa elemen biaya yang perlu 

diperhatikan. Salah satunya adalah elemen biaya bahan. Biaya 

bahan merupakan unsur biaya yang dominan dari biaya produk. 

Oleh karena itu, masalah perencanaan dan pengendalian bahan 

menjadi sangat penting bagi manajemen atau pimpinan 

perusahaan. 

Kegiatan perencanaan dan pengendalian ini dimulai dari 

rekayasa produk yakni penentuan bahan, hingga produk 

tersebut siap dan sampai kepada konsumen. Dalam metode 

pengendalian bahan pada bagian ini akan dibahas prosedur 

pengendalian dengan menggunakan metode-metode 

kuantitatif, pada awalnya rencana ini dimulai dengan usulan 

bahan tertentu yang diajukan oleh departemen produksi 

mengenai model dan spesifikasi dari produk yang akan dibuat 

dan selanjutnya dapat ditentukan jenis dan kuantitas dari bahan 

yang dibutuhkan. 

PENGENDALIAN 

BAHAN BAKU 

PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR 
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A. Capaian Pembelajaran 

1. Mengetahui dan memahami karakteristik dan penggolongan 

biaya tenaga kerja dan kegiatan tenaga kerja dalam 

perusahaan manufaktur 

2. Mengetahui dan memahami pengendalian biaya tenaga kerja 

3. Mengetahui dan memahami bagaimana pencatatan aktivitas 

akuntansi biaya tenaga kerja 

4. Mengetahui dan memahami rencana upah insentif dan 

macam macam elemen biaya tenaga kerja 

5. Mengetahui dan memahami apa itu dana pensiun kaitannya 

dalam biaya tenaga kerja 

 

B. Pendahuluan 

Pada bab2 akuntansi biaya dibahas materi tentang konsep 

biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Bagian sub bab 

mengenai klasifikasi biaya secara sistematis digolongkan dan 

dikelompokkan atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke 

dalam golongan golongan tertentu yang lebih ringkas untuk 

dapat memberikan informasi yang lebih ringkasdan penting. 

Klasifikasi biaya yang dijelaskan pada bab 2 yang umum 

digunakan dengan keterkaitan terhadap materi pembahasan 

pada makalah ini adalah biaya yang dalam hubungannya 

dengan produksi dan biaya non produksi, yakni biaya tenaga 

kerja langsung dan tidak langsung. Dimana biaya tenaga kerja 

langsung ini termasuk kedalam komponen utama dari biaya 

produksi, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung 

berkaitan dengan biaya non produksi. 

AKUNTANSI 

BIAYA TENAGA 

KERJA 
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A. Capaian Pembelajaran 

1. Untuk mengetahui pengertian Biaya Overhead Pabrik 

2. Untuk mengetahui karakteristik Biaya Overhead Pabrik 

3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam penentuan tarif Overhead Pabrik 

4. Untuk mengetahui Overhead Pabrik; Direncanakan, Aktual 

dan Pembebanan 

5. Untuk mengetahui Overhead Pabrik yang dibebankan 

6. Untuk mengetahui Overhead Pabrik sesungguhnya Vs 

Overhead Pabrik dibebankan dan Analisis Varians 

7. Untuk mengetahui Disposisi Varians 

8. Departemen biaya overhead pabrik 

9. Metode alokasi biaya dari departemen jasa ke departemen 

produksi 

10. Pembebanan biaya overhead pabrik ke departemen produksi 

11. Biaya overhead pabrik aktual per departemen dan selisih 

biaya 

 

B. Pendahuluan 

Pada materi kali ini membahas tentang biaya overhead 

pabrik dimana biaya overhead pabrik adalah biaya yang diluar 

biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, yang 

istilah lain dari biaya overhead pabrik adalah biaya produksi 

tidak langsung. Walaupun demikian biaya overhead pabrik juga 

merupakan bagian dari biaya produksi yang diperhitungkan 

atau dibebankan kepada produk. Biaya overhead pabrik 

memiliki dua karakteristik yaitu hubungan overhead pabrik 

dengan produk atau volume produksi dan overhead pabrik 

KERANGKA DASAR 

AKUNTANSI BIAYA 
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A. Capaian Pembelajaran 

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah 

mempelajari bab ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengertian departementalisasi dan 

tujuannya. 

2. Untuk mengetahui pengelompokkan departemen dalam 

pabrik. 

3. Untuk mengetahui klasifikasi biaya departemen. 

4. Untuk mengetahui penentuan tarif biaya overhead pabrik 

per departemen. 

5. Untuk mengetahui metode alokasi biaya overhead pabrik 

departemen jasa ke departemen produksi 

 

B. Pengantar Substansi Materi 

Dalam perusahaan yang relatif besar dan pengolahan 

produknya melalui beberapa tahapan serta ada pengendalian 

biaya, itu perlu dihubungkan dengan bagian atau departemen di 

dalam pabrik. Pada perusahaan tersebut perlu diadakan 

departementalisasi khususnya untuk elemen biaya overhead 

pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik semakin 

penting, terutama pada pabrik yang mengolah produk atau 

pesanannya yang tidak selalu melalui proses yang sama atau 

produk yang dihasilkan perusahaan memungkinkan untuk 

dijual sebelum diolah melalui semua tahapan pengelolahan, 

misalnya pada pabrik tekstil. Pada kali ini akan membahas 

tentang departementalisasi biaya overhead pabrik, dimana 

departementalisasi overhead pabrik berarti membagi pabrik 

menurut bagian-bagian yang kemudian disebut departemen 

DEPARTEMENTALISASI 

BIAYA OVERHEAD 

PABRIK 
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A. Capaian Pembelajaran 

1. Mengetahui dan Memahami Pengertian Activity Based 

Costing. 

2. Mengetahui dan Memahami Metode Activity Based Costing. 

3. Mengetahui dan Memahami Bagaimana Karakteristik yang 

Ada di Activity Based Costing. 

4. Mengetahui Konsep Dasar yang Ada di Activity Based costing. 

5. Mengetahui dan Memahami Klasifikasi yang Ada di Dalam 

Activity Based Costing. 

6. Untuk Mengetahui Bagaimana Hierarki Biaya Dalam Sistem 

ABC. 

7. Untuk Mengetahui Manfaat Penerapan Sistem Activity Based 

Costing. 

8. Mengetahui tentang Proses Implementasi ABC. 

9. Mengetahui dan Memahami Perbedaan antara ABC dan 

Traditional Costing. 

10. Mengetahui Contoh Perhitungan Biaya dengan ABC. 

11. Memahami tentang Kelebihan dan Kelemahan Sistem ABC. 

 

B. Pengantar Substansi Materi 

Penggunaan sistem tradisional (istilah yang digunakan 

untuk pembebanan overhead pabrik dengan satu cost pool atau 

satu dasar pembebanan) akan menghasilkan kesalahan dalam 

perhitungan biaya, khususnya produk yang memiliki volume 

tinggi dan biaya tenaga kerja langsung tinggi akan kelebihan 

kelebihan pembebanan biaya. Untuk mengatasi masalah 

tersebut dalam pembebanan, maka dikembangkan metode ABC 

ACTIVITY BASEED 

COSTING 
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3) Biaya ABC memberikan perhatian pada semua 

aktivitas, sehingga semakin banyak biaya tidak 

langsung yang dapat ditelusuri pada objek biayanya. 

4) Sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya 

berdasarkan berbagai objek biaya. Baik itu proses, 

pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga 

biaya produk. 

b. Kelemahan 

1) Meskipun sistem ABC merupakan sistem yang 

berbasis aktivitas, namun pembebanan biaya ke 

produk pada tingkat fasilitas/pabrik tetap 

menggunakan dasar alokasi, sehingga tidak ada 

perbedaan dengan sistem konvensional. 

2) Sistem ABC dalam penerapan dan perkembangannya 

membutuhkan banyak waktu dan biaya yang sangat 

mahal agar dapat menjadi sistem informasi yang 

sukses dan andal. 

 

D. Rangkuman 

1. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas (Activity Based 

Costing-ABC) adalah suatu sistem perhitungan biaya yang 

didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk 

memproduksi suatu produk. Dimana perhitungan biaya 

dengan sistem ABC lebih rumit daripada sistem biaya 

konvensional karena informasi biaya diperoleh dengan cara 

yang lebih terinci (Purwaji dkk, 2016: 394). 

2. Activity based costing adalah metode membebankan biaya 

aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber 

daya, dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti 

produk atau pelanggan, berdasarkan besarnya pemakaian 

aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari 

aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya (Bastian 

dan Nurlela, 2009:24). 

3. Jenis aktivitas dibagi menjadi empat, yaitu: (a) Unit - Level 

activity, (b) Batch - Related Activity, (c) Product - Sustaining 
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A. Capaian Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi 

biaya standar adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan memahami pengertian biaya standar 

2. Mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat biaya 

standar 

3. Mengetahui dan memahami penetapan biaya standar 

4. Mengetahui dan memahami sistem akuntansi biaya standar 

 

B. Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan 

standar. Standar adalah suatu benchmark atau "norma" untuk 

pengukuran kinerja. Sedangkan pengertian biaya standar 

merupakan alat yang penting didalam menilai pelaksanaan 

kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar 

ditentukan realistis, hal ini akan merangsang pelaksana dalam 

melaksanakan pekerjaan yang efektif, karena pelaksana telah 

mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan, dan 

pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya 

dilaksanakan. 

Sistem biaya standar memberikan pedoman berapa biaya 

yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu 

sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan 

biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan 

tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Untuk dapat menentukan 

biaya standar, dibutuhkan suatu informasi biaya yang tepat dan 

wajar, sehingga biaya standar dapat ditetapkan secara realistis. 

Jika terjadi penyimpangan pada biaya standar, maka biaya 

BIAYA STANDAR 
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