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KONSEP BIAYA

Biaya adalah sesuatu akibat yang diukur
dalam nilai uang yang mungkin timbul
dalam mencapai suatu tujuan tertentu.
Biaya adalah suatu harga tukar atau nilai
tukar sebagai akibat atau adanya
pengorbanan yang dibuat untuk
memperoleh suatu manfaat (guna).
Biaya adalah pengorbanan atau
pembebanan yang diukur dalam nilai uang, 
yang harus dibayarkan untuk sejumlah
barang dan jasa.



MANFAAT DATA BIAYA

Perencanaan keuntungan
Pengendalian ongkos
Pengukuran keuntungan tahunan atau
periodik
Membantu penetapan harga jual dan
kebijaksanaan harga
Penyediaan data yang relevan untuk
proses pengambilan keputusan



KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA

• Menurut sifat dan
hubungannya
dengan proses produksi

• Menurut jumlah
satuan produksi atau
tingkat kegiatan



BIAYA MENURUT HUBUNGAN BIAYA MENURUT HUBUNGAN 
DENGAN PROSES PRODUKSIDENGAN PROSES PRODUKSI



BahanBahan langsunglangsung adalahadalah bahanbahan
yang yang terkaitterkait langsunglangsung dengandengan
prosesproses produksiproduksi dandan menjadimenjadi
bagianbagian daridari produkproduk jadinyajadinya. . 
MisalnyaMisalnya : : SusuSusu →→ yoghurt; yoghurt; 
TripleksTripleks →→ mejameja; ; PlastikPlastik →→ emberember

BiayaBiaya buruhburuh langsunglangsung adalahadalah
buruhburuh yang yang langsunglangsung terkaitterkait
dalamdalam prosesproses produksiproduksi. . MisalnyaMisalnya:  :  
PengolahPengolah susususu; ; TukangTukang kayukayu; ; 
Operator Operator mesinmesin



BiayaBiaya bahanbahan taktak langsunglangsung adalahadalah biayabiaya yang yang tidaktidak
secarasecara langsunglangsung menjadimenjadi bagianbagian daridari produkproduk
jadinyajadinya.  .  ContohContoh : : BahanBahan bakarbakar mesinmesin;  ;  OlieOlie

BiayaBiaya buruhburuh taktak langsunglangsung adalahadalah biayabiaya buruhburuh
yang yang tidaktidak terkaitterkait langsunglangsung padapada prosesproses
produksi.Misalnyaproduksi.Misalnya : : SatpamSatpam pabrikpabrik;  ;  PetugasPetugas
kebersihankebersihan

BiayaBiaya taktak langsunglangsung lain lain adalahadalah biayabiaya yang yang tidaktidak
menyangkutmenyangkut biayabiaya bahanbahan dandan buruhburuh. . MisalnyaMisalnya : : 
SewaSewa generator; generator; DepresiasiDepresiasi

BiayaBiaya administrasiadministrasi adalahadalah biayabiaya untukuntuk kegiatankegiatan
manajemenmanajemen usahausaha, , misalnyamisalnya : : GajiGaji pegawaipegawai;  ;  
telepontelepon, , suratsurat menyuratmenyurat, , dsbdsb..

BiayaBiaya pemasaranpemasaran adalahadalah biayabiaya untukuntuk memasarkanmemasarkan
produkproduk. . MisalnyaMisalnya : : untukuntuk iklaniklan; ; distribusidistribusi







BIAYA MENURUT JUMLAH
SATUAN PRODUKSI ATAU
TINGKAT KEGIATAN

BIAYA 
POKOK

BIAYA 
TETAP

BIAYA 
VARIABEL= +



BIAYA TETAPBIAYA TETAP ADALAH BIAYA  YANG  HARUS  ADALAH BIAYA  YANG  HARUS  
DIKELUARKAN SECARA PERIODIK DAN BESARNYA DIKELUARKAN SECARA PERIODIK DAN BESARNYA 
TETAP  DENGAN  TIDAK  DIPENGARUHI  OLEH  BANYAK  TETAP  DENGAN  TIDAK  DIPENGARUHI  OLEH  BANYAK  
SEDIKITNYA SATUAN PRODUK ATAU TINGKAT SEDIKITNYA SATUAN PRODUK ATAU TINGKAT 
KEGIATAN YANG DIHASILKAN.KEGIATAN YANG DIHASILKAN.

BiayaBiaya penyusutanpenyusutan ((DepresiasiDepresiasi) : D = (P ) : D = (P –– S)/NS)/N
BungaBunga modal : i% x Pmodal : i% x P
BiayaBiaya asuransiasuransi : a% x P: a% x P
PajakPajak : t% x P: t% x P
BiayaBiaya sewasewa tempattempat ((lahanlahan))
BiayaBiaya perawatanperawatan dandan perbaikanperbaikan asset (asset (alatalat, , mesinmesin
atauatau bangunanbangunan))

KomponenKomponen biayabiaya tetaptetap biasanyabiasanya dinyatakandinyatakan
dalamdalam satuansatuan waktuwaktu tertentutertentu secarasecara periodikperiodik, , 
misalnyamisalnya per per tahuntahun..



BIAYA VARIABELBIAYA VARIABEL ADALAH BIAYA YANG BESARNYA ADALAH BIAYA YANG BESARNYA 
DITENTUKAN OLEH  JUMLAH  SATUAN PRODUK DITENTUKAN OLEH  JUMLAH  SATUAN PRODUK 
ATAU TINGKATAN KEGIATAN, ARTINYA BILA ATAU TINGKATAN KEGIATAN, ARTINYA BILA 
SATUAN PRODUK / TINGKAT KEGIATANNYA SATUAN PRODUK / TINGKAT KEGIATANNYA 
MENINGKAT, MAKA BIAYA VARIABEL MENINGKAT  MENINGKAT, MAKA BIAYA VARIABEL MENINGKAT  

BiayaBiaya bahanbahan bakarbakar
BiayaBiaya OlieOlie
Biaya/UpahBiaya/Upah pekerjapekerja ((harianharian) ) 
BiayaBiaya energienergi ((listriklistrik))
BiayaBiaya untukuntuk penyediaanpenyediaan airair

BiayaBiaya variabelvariabel biasanyabiasanya dinyatakandinyatakan dalamdalam satuansatuan
volume volume produkproduk atauatau kegiatankegiatan ((misalnyamisalnya : ton, jam, : ton, jam, 
dsbdsb).).



BREAK EVEN POINT ( B.E.P. )BREAK EVEN POINT ( B.E.P. )

B.E.P. B.E.P. atauatau titiktitik impasimpas adalahadalah titiktitik dimanadimana
PendapatanPendapatan = = PengeluaranPengeluaran
FungsiFungsi PendapatanPendapatan = H . Q= H . Q
FungsiFungsi PengeluaranPengeluaran = BT + BV.Q= BT + BV.Q
H   = H   = hargaharga jualjual per unit ( per unit ( sewasewa ))
BT = BT = BiayaBiaya tetaptetap / / tahuntahun ((Rp./tahunRp./tahun))
BV = BV = BiayaBiaya variabelvariabel / unit / unit produksiproduksi ((RpRp./unit)./unit)
Q  = Q  = JumlahJumlah produkproduk (unit)(unit)



KURVA TITIK IMPASKURVA TITIK IMPAS



Contoh perhitungan titik impas
Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan Unit 
Produksi Pengolahan Susu segar PT X bermaksud
mengembangkan produk baru berupa produk
yoghurt. Produk tersebut dibuat dalam kemasan
plastik dengan harga jual tiap kemasan adalah
sebesar Rp. 3000,-. Dari bagian produksi diperoleh
data biaya tetap untuk membuat produk tersebut
adalah Rp. 10 000 000,- per bulan, dan biaya
variabelnya Rp. 500,- tiap satu satuan volume 
produk. Berapakah jumlah produk minimum yang 
harus dibuat agar penjualannya tidak rugi ? 
Gambarkan kurva titik impas antara pendapatan
dan pengeluaran dari penjualan produk tersebut. 



TITIK IMPASTITIK IMPAS

•• H . Q  = BT + BV.QH . Q  = BT + BV.Q
•• Q = BT / (H Q = BT / (H –– BV)BV)

•• Q Q untukuntuk profit profit tertentutertentu ::

•• Q = BT + Profit / (H Q = BT + Profit / (H –– BV)BV)



LATIHAN

TUGAS 1 :
Kerjakan soal nomor 3, 4 dan 5 halaman
56 dan 57 Buku Modul Ekonomi Teknik
Kumpulkan minggu depan (Hari Kamis : 
29 September 2004)


