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ABSTRAKSI 


Setiap tindakan yang akan dilakukan perusahaan berlandaskan infonnasi 
yang berkualitas guna mempertahankan kelangsungan bidup perusahaan di masa 
datang. Perhitungan biaya produksi yang tepat, bennanfaat dalam peroleban 
informasi yang berkualitas atas biaya-biaya yang telah terjadi atau yang telah 
dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Dalam literature study diketahui dua 
metode perhitungan biaya produksi yaitu metode full costing dan variable costing. 
:Masing-masing metode tersebut memiliki perbedaan prinsip dan sasaran yang 
hendak dieapai. 

PT. Maya Munear Banyuwangi, bergerak da1am bidang industri dan 
mempakan sebuah perusahaan pengalengan ikan dan tepung ikan. Perusahaan 
menggunakan sistem akuntansi biaya historis. Segala biaya bahan baku, tenaga kerja 
dan overhead pabrik dieatat atas dasar biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan 
informasi keuangan perusahaan, PT. Maya Munear menggunakan metode full 
costing da1am perhitungan harga pokok produknya, yaitu memasukkan semua unsur 
biaya produksi baik biaya tetap maupun biaya variabel sebagai elemen harga pokok 
produk. Konsep full costing yang diterapkan sering tidak relevan Wltuk memenuhi 
kebutuhan manajemen terutama Wltuk pereneanaan dan pengendalian jangka pendek 
karena biaya yang relevan dengan serangkaian alternatif pengambilan keputusan 
jangka pendek adalah biaya variabel 

Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode variable 
costing yaitu perhitungan harga pokok produk yang hanya memasukkan biaya 
produksi variabel yang terlebih dulu biaya produksi dipisahkan sesuai dengan 
perilakunya. Dengan dipisahkannya biaya produksi menjadi biaya tetap dan biaya 
varia bel, perusahaan dapat melakukan analisis selisih Wltuk mengetahui penyebab 
selisih yang timbul dan dapat segera diambil tindakan perbaikan tedladap selisih 
yang tidak menguntungkan. Dengan demikian variable costing berperan bagi 
manajemen dalam pengendalian biaya produksi. 
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