
 

 

 

 

 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 Biaya 

2.1.1 Definisi Biaya 

Hansen dan Mowen (2004:40) mendefinisikan biaya sebagai:   

“Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan 

barang atau  jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa datang  

bagi organisasi. Dikatakan sebagai ekuivalen kas karena sumber nonkas dapat  

ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Jadi, kita dapat menganggap 

biaya sebagai ukuran dollar dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai 

keuntungan tertentu.” 

Perusahaan mengeluarkan biaya (cost) jika menggunakan sumber daya untuk 

tujuan tertentu (Blocher 2005:102). 

Biaya dalam arti luas adalah penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur  

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk obyek 

atau tujuan tertentu.   
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2.1.2 Komponen Biaya dari Akuntansi Rumah Sakit 

1. Biaya langsung, merupakan seluruh biaya yang dapat dilacak secara langsung 

ke objek biaya. Contohnya adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya 

diagnostik, biaya terapi dan biaya–biaya lainnya. 

2. Biaya tidak langsung, merupakan biaya yang sulit untuk dilacak secara 

langsung ke satu objek biaya spesifik. Item overhead pabrik merupakan seluruh 

biaya tidak langsung. Biaya dibagi oleh departemen berbeda, produk, atau 

pekerjaan yang disebut biaya bersama (common cost) atau biaya gabungan (joint 

cost), juga merupakan biaya tidak langsung. Contohnya adalah Biaya pelayanan, 

biaya kebersihan, biaya pemeliharaan dan lain-lain. 

2.1.3 Pembebanan Biaya Overhead Pada Activity Based Costing  

Dengan metode  Activity Based Costing akan dihasilkan perhitungan yang lebih 

akurat,  karena metode ini dapat mengidentifikasikan secara teliti aktivitas-

aktivitas yang  dilakukan manusia, mesin dan peralatan dalam menghasilkan suatu 

produk maupun jasa.   

Menurut Warindrani (2006:27) terdapat dua tahapan pembebanan biaya overhead 

dengan metode Activity Based Costing yaitu:  

1.  Biaya overhead dibebankan pada aktivitas-aktivitas. Dalam tahapan  ini  

diperlukan 5 (lima) langkah yang dilakukan yaitu:  
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a.  Mengidentifikasi aktivitas. 

Pada tahap ini harus diadakan (1) identifikasi terhadap sejumlah aktivitas yang 

dianggap menimbulkan biaya dalam memproduksi barang atau jasa dengan cara 

membuat secara rinci tahap proses aktivitas produksi sejak menerima barang 

sampai dengan pemeriksaana akhir barang jadi dan siap dikirim ke konsumen, dan 

(2) dipisahkan menjadi kegiatan yang menambah nilai (value added) dan tidak 

menambah nilai (non added value).   

b. Menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas.  

Aktivitas merupakan suatu kejadian atau transaksi yang menjadi penyebab  

terjadinya biaya (cost driver atau pemicu biaya). Cost driver atau pemicu biaya  

adalah dasar yang digunakan dalam Activity Based Costing yang merupakan 

faktor-faktor  yang menentukan seberapa besar 13 atau seberapa banyak usaha dan  

beban tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas.  

c.  Mengelompokkan aktivitas yang seragam menjadi satu.  

Pemisahan kelompok aktivitas diidentifikasikan sebagai berikut :  

i. Unit level activities merupakan aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit 

produk yang dihasilkan secara individual. 

ii. Batch level activities merupakan aktivitas yang berkaitan  dengan 

sekelompok produk.  

iii. Product sustaining activities dilakukan untuk melayani berbagai kegiatan  

produksi produk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 
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iv. Facility sustaining activities sering disebut sebagai biaya umum karena 

tidak berkaitan dengan jenis produk tertentu.  

d. Menggabungkan biaya dari aktivitas yang dikelompokkan.  

Biaya untuk masing-masing kelompok (unit, batch level, product, dan facility  

sustaining) dijumlahkan sehingga dihasilkan total biaya untuk tiap-tiap 

kelompok.  

e. Menghitung tarif per kelompok aktivitas (homogeny cost pool rate).  

Dihitung dengan cara membagi jumlah total biaya pada masing-masing 

kelompok dengan jumlah cost driver.  

 2.  Membebankan biaya aktivitas pada produk.  

Setelah tarif per kelompok aktivitas diketahui maka dapat dilakukan perhitungan  

biaya overhead yang dibebankan pada produk adalah sebagai berikut:  

Overhead yang dibebankan = Tarif kelompok x Jumlah Konsumsi tiap 

Produk 

2.1.4  Activity Based Costing untuk Perusahaan Jasa 

Sistem kerja Activity Based Costing banyak diterapkan pada perusahaan 

manufaktur, tetapi  juga dapat diterapkan pada perusahaan jasa. Penerapan metode 

Activity Based Costing pada perusahaan jasa memiliki beberapa ketentuan khusus, 

hal ini disebabkan oleh karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa. Beberapa 

karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan jasa, yaitu:   
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a.  Output seringkali sulit didefinisi   

b.  Pengendalian aktivitas pada permintaan jasa kurang dapat didefinisi   

c.  Cost mewakili proporsi yang lebih tinggi dari total cost dari seluruh kapasitas 

yang ada dan sulit untuk menghubungkan antara output dengan aktivitasnya. 

Output dari perusahaan jasa adalah manfaat dari jasa itu sendiri yang 

kebanyakan  tidak  terwujud. 

Untuk  menjawab permasalahan di atas, Activity Based Costing benar-benar dapat 

digunakan pada perusahaan jasa, setidak-tidaknya pada beberapa perusahaan. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan activity based costing pada 

perusahaan jasa adalah sebagai berikut :   

a.  Identifying and Costing Activities. Mengidentifikasi dan menghargai aktivitas 

dapat membuka beberapa kesempatan untk pengoperasian yang efisien.   

b.  Special  Challenger. Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan 

manufaktur akan memiliki permasalahan-permasalahan yang serupa. 

Permasalahan itu seperti sulitnya mengalokasikan biaya ke aktivitas. Selain itu  

jasa tidak dapat menjadi suatu persediaan, karena kapasitas yang ada namun 

tidak dapat digunakan menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindari.   

c.  Output Diversity. Perusahaan jasa juga memiliki kesulitan-kesulitan dalam 

mengidentifikasi output yang ada. Pada perusahaan jasa, diversity yang 

menggambarkan aktivitas-aktivitas pendukung pada hal-hal yang berbeda 

mungkin sulit untuk dijelaskan atau ditentukan. 
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2.2    Cost Driver 

2.2.1  Definisi Cost Driver 

Menurut Warindrani (2006 : 28)  pengertian Cost driver atau pemicu biaya adalah 

dasar alokasi yang digunakan dalam Activity Based Costing system yang 

merupakan faktor-faktor yang menentukan seberapa besar atau seberapa banyak 

usaha dan beban kerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu  aktivitas. Cost 

driver digunakan untuk menghitung biaya sumber dari setiap unit aktivitas. 

Kemudian setiap biaya sumber daya dibebankan ke produk atau  jasa dengan 

mengalihkan biaya setiap aktivitas dengan kuantitas setiap aktivitas yang 

dikonsumsikan pada periode tertentu. 

Cost driver adalah penyebab terjadi biaya, sedangkan aktivitas adalah merupakan  

dampak yang ditimbulkannya. Dalam sistem biaya Activity Based Costing  (ABC)  

digunakan beberapa macam pemicu biaya sedangkan pada sistem biaya  

tradisional hanya menggunakan satu macam pemacu biaya tertentu. 

2.2.2  Faktor Utama Cost Driver 

Paling tidak ada dua faktor utama yang harus diperhatikan dalam  pemilihan  

pemacu biaya (cost driver) ini yaitu biaya pengukuran dan tingkat korelasi antara 

cost driver dengan konsumsi biaya overhead sesungguhnya. Hal ini dapat 

dijelaskan, sebagai berikut:   

a. Biaya Pengukuran (Cost of Measurement)   

Dalam sistem biaya  Activity Based Costing (ABC),  sejumlah besar pemacu 

biaya  dapat  dipilih dan digunakan. Jika memungkinkan, adalah sangat penting  

untuk  memilih pemacu biaya yang menggunakan informasi yang telah  
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tersedia. Informasi yang tidak tersedia pada sistem yang ada sebelumnya 

berarti harus dihasilkan dan akibatnya akan meningkatkan biaya sistem  

informasi  perusahaan. Kelompok biaya (cost pool) yang homogen dapat  

menawarkan sejumlah pemacu biaya. Untuk keadaan ini, pemacu biaya yang 

dapat digunakan pada sistem informasi yang ada sebelumnya hendaknya 

dipilih. Pemilihan ini akan meminimumkan biaya pengukuran. 

b. Tingkat Korelasi (Degree of Corelation) antara Cost Driver dan Konsumsi 

Overhead Aktualnya   

Struktur informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan cara lain untuk 

meminimalkan biaya pengumpulan informasi konsumsi pemacu biaya. 

Terdapat kemungkinan untuk menggantikan suatu pemacu biaya yang secara 

langsung mengukur konsumsi suatu aktivitas dengan pemacu biaya yang tidak 

secara langsung, mengukur konsumsi tersebut. 

2.2.3  Jenis-jenis Cost Driver 

Ada dua jenis cost driver yaitu:  

1. Driver Sumber Daya (resources driver)  

Merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas.  

2. Driver Kuantitas (activity driver)  

Merupakan ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas 

terhadap objek biaya.  

Menurut Supriyono (1994:652), menyatakan bahwa pemicu biaya dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama yaitu:  
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1.  Pemicu biaya yang berkaitan dengan volume produksi.  

Pemicu biaya ini dianggap sebagai pemicu sejumlah biaya yang berkaitan 

dengan volume produksi. Pemicu biaya jenis ini telah mendominasi sistem 

akuntansi biaya tradisional. Sebagian besar biaya-biaya pemanufakturan 

dianggap berkaitan erat dengan pemicu biaya tersebut. Dalam hal variabilitas 

biaya-biaya pemanufakturan dianggap dapat diterapkan dengan besarnya jam 

kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin dan biaya bahan baku.  

2.  Pemicu biaya yang berkaitan dengan pemanufakturan.  

Pemicu biaya ini dianggap memicu sejumlah biaya pemanufakturan karena 

terdapatnya diversitas dan kompleksitas produk.  

Diversitas dan kompleksitas produk disebabkan oleh karena perusahaan  

memproduksi berbagai macam produk dengan karateristik yang berbeda-beda 

baik karena kerumitan  rancangan, ukuran volume produksi, ukuran bentuk, 

maupun karateristik lainnya. Jika perusahaan memproduksi berbagai macam 

produk dengan batch (ukuran volume dan karateristik tertentu) yang berbeda-

beda, maka akan timbul sejumlah biaya yang terjadi karena pola aktivitas untuk 

memproduksi setiap jenis produk  berbeda-beda. Dalam hal ini fokus pengukuran 

biaya diarahkan pertama-tama bukan kepada produk, tetapi ke unit-unit yang 

menyebabkan aktivitas terjadi. 

 


