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BAB I 

COMMITED COST DAN FLEXIBLE COST 

 
Peran Akuntansi Manajemen 
Informasi yang dihasilkan Akuntansi Manajemen sangat bermanfaat bagi berbagai unit di 
dalam sebuah organisasi. Paling tidak ada lima manfaat yang bisa diperoleh darinya, yaitu  
1. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan,  
2. memberikan arahan dalam pengembangan strategi  
3. mengevaluasi strategi yang telah dijalankan,  
4. mengarahkan/memfokuskan pada usaha peningkatan kinerja perusahaan; serta  
5. mengevaluasi kontribusi dan kinerja unit organisasi dan para karyawannya.    
  

Salah satu tipe informasi yang paling penting yang dihasilkan oleh AM adalah 
informasi biaya (harga pokok). Banyak perusahaan yang telah memanfaatkan informasi 
biaya untuk membuat keputusan penting mengenai produk utama dan produk campuran 
yang akan dipasarkan. Contoh kasus, perusahaan P&G (Procter & Gamble) pada tahun 
1996 mengumumkan strategi perusahaan untuk mengurangi jumlah jenis produk dalam 
persediaannya sebanyak 40%. Padahal pada waktu itu tren yang terjadi menunjukkan 
banyak industri retail menambah jumlah jenis produk yang customize untuk dipasarkan. 
Keputusan P&G ini diambil setelah mendapatkan informasi dari sistem akuntansi biayanya 
yang menunjukkan peningkatan biaya yang disebabkan untuk menyediakan produk yang 
jenisnya sangat banyak jauh lebih tinggi daripada tambahan keuntungan yang dihasilkan. 
 Manfaat Informasi Biaya lainnya adalah untuk mengembangkan strategi kompetitif. 
Contohnya pada tahun 1994, praktik dalam bisnis pengangkutan barang dagang 
menunjukkan banyak perusahaan yang menggenjot produksi pada periode-periode tertentu. 
Hal ini mengakibatkan pola distribusi sangat tidak stabil (meningkat tajam pada periode 
tertentu). Praktik seperti ini ternyata sangat tidak efisien, setidaknya demikian yang 
ditunjukkan oleh analisa akuntansi biaya. Biaya yang terutama berkaitan dengan 
penyimpanan produk akan meningkat tajam dan mengakibatkan harga pokok produk 
secara keseluruhan menjadi bertambah tinggi dan tidak kompetitif. Akhirnya banyak 
perusahaan yang menghilangkan praktik bisnis seperti ini dan beralih ke praktik pengadaan 
produk yang berkelanjutan, yaitu keputusan produksi dipicu oleh permintaan customer di 
tingkatan pengecer. 
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 Aplikasi lain dari informasi biaya adalah pemanfaatannya oleh perusahaan untuk 
menuntun aktivitas peningkatan kualitas operasi. Terutama hal ini dilakukan oleh 
perusahaan yang sudah mengimplementasikan system ABC (Activity-Based Costing). 
Manajer dalam perusahaan yang menggunakan system ini akan mampu menganalisa 
aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Dengan mengenali aktivitas-aktivitas ini, 
manajer selanjutnya mampu mengidentifikasi mana aktivitas yang memicu biaya paling 
banyak. Manajer yang bijak akan melakukan usaha untuk mengefisienkan biaya secara 
signifikan dengan cara mengelola aktivitas yang mengkonsumsi biaya yang besar. Aktivitas 
ini dikelola dengan pendesainan ulang atau menghilangkannya sama sekali (langkah ini 
disebut reengineering) atau dengan cara membuat aktivitas ini lebih efisien dan tidak boros 
atau metode peningkatan yang berkelanjutan (continuous improvement). 
 
Memahami Perilaku Biaya 
Biaya muncul dari proses pemerolehan dan penggunaan sumber daya perusahaan, seperti 
manusia, peralatan, bahan baku, jasa dari luar dan fasilitas. Perusahaan memperoleh dan 
menggunakan sumber daya untuk melakukan aktivitas. Ketika perusahaan menggunakan 
sumber daya untuk melakukan aktivitas, system keuangan mencatat timbulnya biaya. 
 Ada dua macam biaya. Tipe pertama adalah biaya yang tercipta ketika perusahaan 
memperoleh dan menentukan kapasitas produksi. Sumber daya yang diperoleh atau 
dikontrak sebelum sebuah aktivitas produksi dilaksanakan ini disebut Sumber Daya 
commited. Biaya yang berhubungan dengan sumber daya ini disebut commited cost. 
Contoh dari biaya tipe ini adalah sebagian besar biaya SDM, biaya system telekomunikasi, 
biaya depresiasi aktiva tetap, dll. Besarnya kapasitas sumber daya yang diperoleh 
mencerminkan besarnya commited cost. Besarnya biaya ini tidak dipengaruhi oleh besarnya 
penggunaan sumber daya commited oleh perusahaan karena besarnya commited cost 
sudah ditentukan pada tingkat perencanaan dan tidak lagi tergantung pada besar/banyaknya 
penggunaan pada tingkat operasional. 
 Tipe kedua adalah flexible cost. Biaya ini muncul akibat dari penggunaan sumber 
daya fleksibel. Contoh sumber daya jenis ini adalah bahan baku, tenaga listrik, tenaga kerja 
langsung, dll. Besarnya penggunaan sumber daya ini ditentukan oleh aktivitas operasional 
yang terjadi. Batasan kapasitas pada sumber daya jenis ini menunjukkan besarnya 
pasokannya dan relatif  lebih mudah untuk disesuaikan besar kecilnya tergantung dari 
tingkat permintaan oleh customer.  
 
Sebuah Contoh Kasus 
Untuk lebih memahami konsep commited cost dan flexible cost marilah kita pelajari 
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contoh kasus di bawah ini.  
 Sebuah perusahaan kereta api, Railstar, beroperasi dibidang jasa pengangkutan 
penumpang dan barang antara dua kota Rose dan Whistle. Kantor pusatnya di Rose 
mengurusi segala hal yang berhubungan dengan administrasi dan karyawan. 
 Biaya yang terjadi di kantor pusat sebanyak 50 juta pertahun, yang terdiri dari: 
1. 25 juta merupakan jumlah untuk membiayai semua sumber daya yang mendukung 

operasi perusahaan di kantor pusat. Biaya ini tetap terjadi meskipun perusahaan tidak 
sedang melakukan operasi pengangkutan penumpang atau barang. 

2. 15 juta merupakan biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan di bidang 
pengangkutan penumpang. Dalam jangka panjang biaya ini bisa dieliminasi jika 
perusahaan menutup operasinya dibidang pengangkutan penumpang. 

3. 10 juta merupakan biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan di bidang 
pengangkutan barang. Dalam jangka panjang biaya ini bisa dieliminasi jika perusahaan 
menutup operasinya di bidang pengangkutan barang. 

 
Perilaku/komponen biaya diatas menunjukkan adanya peningkatan skala pengembalian 
(return to scale). Artinya, biaya yang terjadi di kantor pusat akan lebih rendah jika 
perusahaan beroperasi di dua bidang jasa sekaligus, yaitu jasa pengangkutan penumpang 
dan barang. Bandingkan jika dua bidang jasa dijalankan oleh dua perusahaan yang berbeda, 
terjadi redundancy atas biaya sebesar 25 juta karena harus dikeluarkan oleh dua kantor 
pusat yang berbeda. 
 Railstar telah membangun rel KA antara dua kota tersebut. Biaya 
pembangunannya sebesar 500 juta dengan biaya depresiasi 80 juta pertahun. Biaya 
pemeliharaannya 200 setiap kali sebuah lokomotif  melewatinya dan 20 untuk setiap 
gerbong penumpang atau barang. 
 Railstar juga telah membangun dua stasiun di dua kota ini. Stasiun KA dapat 
dibangun dengan tiga pilihan ukuran: kecil, sedang dan besar. Stasiun dengan ukuran kecil 
dapat menampung penumpang sampai 50.000 perhari, sedang 100.000 perhari, besar 
200.000 perhari. Biaya depresiasi sebuah stasiun pertahunnya sebesar 50 per penumpang. 
Biaya fleksibel stasiun adalah 5, 3, dan 2 per penumpang untuk masing-masing ukuran kecil, 
sedang dan besar. Railstar telah membangun stasiun yang berukuran sedang di dua kota 
tersebut. 
 Setiap enam bulan sekali manajemen memutuskan berapa kereta yang beroperasi 
setiap harinya untuk periode enam bulan kedepan. Jadwal kereta kemudian dibuat 
berdasarkan keputusan ini dan berlaku untuk enam bulan. Setiap kereta,sesuai dengan 
peraturan, beroperasi dengan tiga buah lokomotif. Sementara perusahaan menyewa lima 
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buah lokomotif  dengan biaya sewa per lokomotifnya sebesar 2 juta per tahun. Perusahaan 
menyewa lima buah lokomotif  dengan pertimbangan 3 buah untuk dioperasikan dan 2 
buah lainnya ditempatkan di masing-masing stasiun sebagai cadangan untuk berjaga-jaga 
jika ada lokomotif  yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan. Biaya tiap perjalanan 
(misal untuk biaya bahan bakar dan gaji awak KA) sebesar 10.000. Tiap lokomotif  mampu 
menarik 30 gerbong (baik penumpang maupun barang), sehingga untuk tiga lokomotif  ini 
kapasitas KA sebesar 90 gerbong. 
 Railstar tidak mempunyai gerbong untuk pengangkutan barang, perusahaan ini 
mengangkut gerbong barang milik perusahaan lain. Biaya sewa per gerbong penumpang per 
enam bulan sebesar 50 ribu. Tiap gerbong penumpang berkapasitas 80 penumpang. Pihak 
manajemen memperkirakan pengangkutan gerbong penumpang dan barang akan 
meningkatkan total biaya (untuk bahan bakar, perbekalan, dan kru KA) sebesar 500 per 
gerbong per perjalanan. 
 Terakhir, biaya yang terjadi dari pelayanan penumpang di dalam gerbong (misal, 
biaya pengurusan bagasi dan biaya pemberian servis kepada penumpang di dalam gerbong) 
sebesar 10 per penumpang. 
 
tabel 
 
 
Fungsi Biaya Total  
Pihak manajemen di Railstar menggunakan informasi biaya untuk beberapa tujuan, salah 
satunya untuk mengetahui apakah harga yang ditentukan oleh perusahaan telah meng-cover 
biaya dan tingkat pengembalian modal investasi yang memadai. Jika tidak, maka manajemen 
perlu bekerja lebih keras lagi untuk memangkas biaya atau menutup usahanya sama sekali. 
 Perhatikan pada informasi biaya di atas, dari sekian jenis biaya yang terjadi, 
kesemuanya itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu commited cost dan 
flexible cost. Dari informasi di atas pula dapat kita tuliskan persamaan total biaya sebagai 
berikut: 
 
Biaya Total= Biaya yang terkait dengan kantor pusat + Biaya rel + Biaya yang terkait 
dengan stasiun + Biaya yang terkait dengan kereta 
 
Persamaan di atas akan menjadi lebih spesifik ketika pihak manajemen sudah membuat 
beberapa keputusan mengenai kapasitas bisnis yang akan perusahaan ini jalankan. 
Informasi yang telah tersedia mengenai kapasitas bisnis yang sudah dibuat menunjukkan 



 5 

bahwa Railstar:  
1. bergerak dibidang pengangkutan penumpang dan barang sekaligus,  
2. perusahaan ini juga telah membangun dua buah stasiun berukuran sedang, dan 
3. merencanakan untuk menyewa lima buah lokomotif.  
4. membangun rel 
Dari informasi mengenai kapasitas perusahaan tersebut di atas, kita bisa menulis lebih 
spesifik persamaan biaya total sebagai berikut: 
 
Biaya Total = 150 juta + (100 ribu x jumlah gerbong penumpang yang disewa) + (10.600 x 
jumlah perjalanan) + (520 x jumlah perjalanan x jumlah gerbong) + (13 x jumlah 
penumpang) 
 
Ketika pihak manajemen perusahaan membuat komitmen untuk memperoleh sumber daya 
yang berumur panjang tersebut (lokomotif, stasiun, dan rel), hal ini berarti mereka telah 
menentukan besarnya committed cost (konstanta) dari persamaan tersebut di atas. Biaya 
jenis ini menunjukkan besarnya kapasistas yang diperoleh/dimiliki perusahaan dan bukan 
kapasitas yang akan digunakan dalan operasi. 
 Commited Cost timbul dari keputusan manajemen untuk memperoleh 
kapasitas/kemampuan untuk melaksanakan operasi. Biaya ini tidak akan berubah-ubah 
dikarenakan perubahan kuantitas produksi harian. Ketika keputusan sudah ditetapkan 
untuk memperoleh suatu sumber daya, biaya untuk mendapatkannya akan tetap sama 
sampai manajemen perusahaan menjual sumber daya tersebut. 
 Sebagai contoh jika manajemen perusahaan memutuskan untuk menggunakan 
stasiun berukuran kecil dan hanya bergerak di bidang pengangkutan penumpang, maka 
persamaan biayanya menjadi 
Biaya total= 
 
Sekarang perhatikan dampak dari keputusan perusahaan untuk menetapkan kebijakan 
jumlah gerbong penumpang untuk disewa pada persamaan (1). Misalnya perusahaan 
memutuskan untuk menyewa 60 gerbong penumpang untuk periode enam bulan 
mendatang, persamaan biaya total menjadi: 
Biaya total= 
 
Dampak dari pembuatan keputusan dalam penentuan kapasitas telah jelas terlihat. Biaya 
yang variable/fleksibel sebelum keputusan diambil sekarang telah menjadi commited cost 
setelah terjadi pemerolehan kapasitas tersebut. Tingkatan operasional berikutnya tidak akan 
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berdampak pada biaya commited tersebut, sehingga kita sering menyebutnya sebagai biaya 
tetap karena tidak terpengaruh oleh tingkatan operasional (seberapa banyak produk 
dihasilkan per harinya). 
 Perlu diingat bahwa setiap awal periode 6 bulanan, perusahaan mengumumkan 
jadwal keberangkatan KA yang sudah memuat jumlah perjalanan KA. Misalkan perusahan 
memutuskan untuk menawarkan 5 perjalanan pp tiap hari kerja (total 50 perjalanan) dan 2 
perjalanan pp untuk akhir pekan (total 8), sehingga jumlah perjalanan keseluruhan dalam 1 
minggu adalah 58, juga biaya total yang terkait dengan perjalanan adalah 31.969.600/tahun. 
Persamaan biaya total dalam 1 tahun adalah (dengan asumsi tidak ada perubahan untuk 
perioode 6 bulan kedua) 
Biaya Total= 
 
Kita sekarang mempunyai persamaan biaya total per tahun yang memuat 2 variable biaya: 
jumlah gerbong dan jumlah penumpang. Jika kita menganggap tiap perjalanan sejumlah 
gerbong kereta yang sudah terjadwal sebagai satu batch/group, maka biaya per batch-nya 
adalah 520.  
 Jika untuk alasan operasional perusahan membuat keputusan mengenai jumlah 
gerbong yang akan dioperasionalkan sebagai berikut: untuk hari kerja sebanyak 50 gerbong 
penumpang dan untuk akhir pekan sebanyak 15 gerbong. Jumlah perjalanan pada hari kerja 
adalah 50 dan sedangkan pada akhir pekan 8, jadi jumlah kseseluruhan gerbong penumpang 
yang akan diangkut sebanyak 2.620 dan jumlah committed cost 70.844.800. Sehingga fungsi 
biaya total selama 1 tahun adalah sebagai berikut: 
Biaya Total= 
 
Menentukan Biaya per unit Jasa 
Jangka Pendek dan Jangka Panjang 
Persamaan 1 sampai 5 merupakan fungsi biaya total. Fungsi biaya total di persamaan 5 
terdiri dari variable-variabel unit jasa yang sangat sederhana yang diminta oleh (dan 
disediakan untuk) customer. Ingat bahwa CC dalam persamaan 5 ditunjukkan oleh 
konstanta dalam fungsi biaya tersebut. CC menunjukkan keputusan dasar yang dibuat 
manajemen perusahaan untuk menyediakan tingkat kapabilitatas dan kapasitas tertentu dari 
jasa pengangkutan penumpang dan barang. Komponen variabel dalam persamaan tersebut 
menunjukkan biaya fleksibel. Total biaya akan berubah secara proporsional terhadap: 
1. jumlah gerbong barang yang diangkut 
2. jumlah penumpang. 
Sehingga kita dapat menyimpulkan seiring dengan bertambahnya (berkurangnya) jumlah 
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penumpang sebanyak satu unit, biaya total akan naik (turun) sebanyak 13. Begitu juga 
dengan jumlah gerbong barang yang akan diangkut akan menaikkan (menurunkan) biaya 
total sebanyak 520 setiap penambahan (pengurangan) gerbong sebanyak 1 unit. 
 Dimensi waktu dari masing-masing CC berbeda-beda tergantung jenis sumber 
dayanya. Perusahaan dapat membuat penyesuaian perkiraan jumlah penumpang per minggu 
dengan menentukan jumlah gerbong penumpang yang akan diangkut. Perusahan juga dapat 
membuat keputusan pengeluaran gerbong penumpang per semester dengan menentukan 
jumlah penrjalanan dan jumlah gerbong yang desediakan. Per tahun perusahaan dapat 
menentukan berapa banyak dana untuk menyewa lokomotif. Pada rentang waktu yang lebih 
lama, perusahaan dapat membuat keputusan mengenai ukuran stasiun, ukuran dan 
komposisi kantor pusat dan derajat perawatan rel KA. 
 Patut diperhatikan dari persamaan 1 sampai 5 variabel cost datang dari jumlah 
penumpang dan jumlah gerbong barang. Kedua jenis biaya ini sama sekali tidak 
mencerminkan commited cost. Oleh sebab itu koefisien dari kedua parameter sumber daya 
fleksibel ini tidak memberi dampak pada biaya jangka panjang sebagai akibat dari keputusan 
mengenai perubahan kapasitas (seperti menutup bisnis angkut barang).  
   
Menghitung Biaya per unit Barang dan jasa 
Persamaan 1 sampai 5 di atas menunjukkan besarnya biaya atas pengadaan berbagai sumber 
daya dalam perusahaan. Memahami informasi biaya tersebut sangatlah penting. Manajer, 
dalam jangka pendek, dapat menggunakannya untuk mengendalikan pengeluaran, yaitu 
dengan mengawasi dengan ketat biaya-biaya yang terjadi pada tingkat 
operasional/sehari-hari. Dengan informasi tersebut manajer dapat memprediksi aliran kas 
jangka pendek bagi keputusan penganggaran dan modal operasi. Dengan informaso biaya 
total ini, manajer juga dapat membuat keputusan operasional yang lain, seperti apakah 
perusahaan akan mengangkut sejumlah penumpang atau barang tambahan dengan tingkat 
keuntungan yang pas. 
 Tetapi informasi biaya di atas tidaklah mampu memberikan petunjuk bagi manajer 
terutama pada perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang jenisnya 
bermacam-macam. Perusahaan jenis ini membutuhkan informasi yang lebih detil mengenai 
biaya yang dikonsumsi oleh berbagai jenis produk sehingga dapat dihitung tingkat 
keuntungan dan kerugian masing2 produk tersebut. Sebagai contohnya, Railstar, 
menyediakan jasa bagi dua jenis penumpang yaitu kelas utama dan kelas ekonomi. 
Penumpang di kelas utama tentu saja akan mengkonsumsi ruang dalam gerbong yang lebih 
lebar dan waktu/kualitas pelayanan yang lebih baik. Besarnya biaya yang berbeda antara dua 
kelas penumpang akibat konsumsi yang berbeda atas kapasitas perusahaan ini perlu 
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diketahui oleh manajer. Informasi ini penting untuk mengetahui apakah macam jasa yang 
diberikan memberikan keuntungan atau tidak. Sebuah produk dikatakan menguntungkan 
jika pendapatan yang dihasilkan melebihi biaya untuk mengkonsumsi sumber daya yang 
ada. 
 Sebuah laporan laba rugi perusahaan memberikan informasi agregat mengenai 
apakah pendapatan yang dihasilkan melebihi biaya keseluruhan, baik committed maupun 
fleksible namun tidak memberikan informasi detil mengenai besar keuntungan/kerugian 
tiap jenis produk. Pada kenyataannya pada industri jasa dan manufaktur sebagian besar 
pengeluarannya terletak pada commited cost, yaitu biaya atas penyediaan atau kepemilikan 
kapasitas/sumber daya yang committed dari perusahaan. Peran biaya fleksibel, yaitu biaya 
atas operasi sehari-hari, relative kecil terhadap biaya keseluruhan yang dikeluarkan suatu 
perusahaan dalam menjalankan fungsinya (dalam kasus Railstar, jumlah penumpang dan 
gerbong barang). Hal ini berpengaruh terhadap keputusan jangka panjang manajer, yang 
akan lebih dipengaruhi oleh biaya atas kapasitas dari pada biaya fleksibel. Manajer ingin 
mengetahui hubungan antara kapasitas yang tersedia dalam perusahaan dengan produk 
yang bermacam-macam yang dihasilkan perusahaan ini, yaitu seberapa besar masing-masing 
jenis produk tersebut menggunakan kapasitas perusahaan. Untuk tujuan ini manajer 
merasakan pentingnya biaya/perhitungan atas konsumsi kapasitas ini. Dalam hal ini peran 
akuntan sangat penting untuk menghitung biaya per unit masing-masing jenis produk atas 
konsumsi sumber daya dalam perusahaan. 
 Misalnya, salah satu cc Railstar, biaya gerbong penumpang. Harga sewa per 
gerbong: 50.000 per 6 bulan. Beberapa perusahaan akan menghitung biaya per unit dengan 
menunggu seberapa banyak jumlah penumpang yang diangkut secara aktual oleh 
perusahaan. Kemudian membagi 50.000 dengan jumlah penumpang aktual tersebut. 
Namun dengan menunggu sampai akhir periode mengakibatkan pembuatan suatu 
keputusan bisnis menjadi tidak mungkin sebelum periode tersebut berakhir.  

Untuk menghindari masalah ini, cara lain adalah dengan membagi biaya gerbong 
penumpang dengan jumlah penumpang yang diperkirakan akan menggunakan jasa 
angkutan perusahan ini dalam 6 bulan ke depan. Namun dengan kedua cara ini biaya per 
penumpang dapat berfluktuasi dengan tinggi setiap periode 6 bulan, karena perbedaan load 
faktor (rasio penumpang dengan kapasitas) juga akan bervariasi.  

Sebagai alternatif  untuk menghindari terjadinya biaya yang berfluktuasi tinggi ini, 
kita dapat mehubungkan cc dengan kapasitas tersedia. Dalam hal ini kapasitas sudah 
diketahui yaitu 80 penumpang per gerbong. Dalam 6 bulan berarti 80 dikalikan dengan 
jumlah perjalanan per gerbong dalam 6 bulan (58 perjalanan per minggu x 26 minggu = 
1508). Sehingga akan kita dapatkan biaya kapasitas per unit = 50.000/1508 = 33.16  
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Sebagai catatan, karena manajer dapat mengubah jumlah perjalanan antar periode, 
biaya sewa gerbong per penumpang juga dimungkinkan bervariasi per periode. Apakah hal 
ini berarti bahwa jika terdapat tambahan satu penumpang yang diangkut akan menjadikan biaya sewa 
gerbong penumpang bertambah 33? Tentu tidak, biaya sewa gerbong tergantung pada jumlah gerbong yang 
disewa dan biaya sewa per gerbong, bukan tergantung jumlah penumpang. Apakah hal ini berarti bahwa 
jika dalam jangka panjang permintaan atas penumpang turun sebesar 1 unit akan mengakibatkan 
rata-rata biaya sewa turun sebesar 33 karena manajemen RS bereaksi dengan menyewa lebih sedikit 
gerbong. Tentu tidak, kapasitas disewa dalam satu bundle bukan per individu.  

Jika RailStar tidak bisa mendapat penumpang yang mau membayar 33, ini berarti 
pihak manajemen mendapatkan pertanda negatif  bahwa kondisi ekonomi tidak 
memungkinkan untuk berbisnis. 

Dalam kasus RS dimana suatu keputusan untuk mendapatkan gerbong 
penumpang dibuat setiap 6 bulan, cara untuk membebankan biaya gerbong dapat dilakukan 
pada saat pengambilan keputusan untuk menyewa gerbong dibuat. Pada saat itu, pihak 
manajemen telah memperhitungkan jumlah jenis jasa penumpang serta harga yang dapat di 
kenakan pada setiap jenis jasa penumpang tersebut.  

Contoh perusahaan ini memutuskan untuk menyediakan 15 dari 60 gerbong yang 
disewa untuk kelas utama, dan 45 sisanya untuk kelas ekonomi. Sehingga setiap 6 bulan 
perusahaan akan menganggarkan sebesar 750.000 untuk sewa gerbong kelas utama, dan 
2.250.000 untuk kelas ekonomi. Gerbong pada kelas ekonomi dapat menampung 80 
penumpang, dan kelas utama 40 penumpang. Misalnya perusahaan memperkirakan secara 
rata-rata kelas utama 75%, sedangkan bisnis 85% dihuni penumpang. Berarti tiap minggu 
RS akan mengakut 6.000 gerbong tiap minggu. Sehingga kapasitas total yang tersedia untuk 
dua macam gerbong ini adalah: 
Kelas Ekonomi =  
Kelas Utama =   
 
Sehingga biaya sewa gerbong per penumpang untuk setiap jenis jasa yaitu: 
Kelas ekonomi = 
Kelas Utama = 
Ingat bahwa perhitungan biaya-biaya kapasitas per unit ini, menunjukkan: 
1. Biaya atas kapasitas yang sudah komit 
2. Dasar pengalokasian yang digunakan untuk mengalokasikan kapasitas 
3. Nilai/ukuran dari allocation base 
 
Kelihatannya sangat sederhana untuk melakukan perhitungan ini. Dan pada kenyataannya untuk contoh 
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yang sederhana ini dimana sumber daya hanya disediakan untuk 2 jenis produk saja, yaitu kelas utama 
dan ekonomi, pihak manajemen dapat melakukannya tanpa informasi yang kompleks.  

Sekarang mari kita bahas untuk kasus bisnis pengangkutan barang RailStar. Bisnis 
pengangkutan barang ini tidaklah sesederhana bisnis pengangkutan penumpang. Jenis 
barang sangatlah bermacam-macam dibandingkan dengan orang/penumpang yang relatif  
homogen. Beberapa perusahaan shipping menginginkan RailStar dapat mengangkut barang 
yang bentuknya sangat tidak teratur dimensinya sehingga membuat pengaturannya dalam 
gerbong sangat sulit. Beberapa perusahaan yang lain menginginkan pengangkutan barang 
yang sangat berat yang membutuhkan gerbong yang mempunyai kemampuan mengangkut 
barang berat. Ada pula perusahaan lain yang menginginkan RailStar mampu mengangkut 
barang yang sangat sulit ditangani seperti alat transportasi yang sudah build up. 
 RailStar harus bisa membuat harga yang menguntungkan untuk berbagai macam 
barang ini, namun juga kompetitif  terhadap jenis perusahaan jasa pengangkutan yang lain, 
seperti truk, pesawat, kapal, atau yang lainnya. Perusahaan perlu mengetahui jenis 
pengangkutan barang yang mana yang paling menguntungkan. Untuk itu perlu didapatkan 
informasi biaya yang lengkap atas konsumsi sumber daya perusahaan oleh berbagai jenis 
barang yang berbeda karakteristiknya. Sehingga perusahaan dapat membuat keputusan 
apakah pembebanan biaya akan dilakukan berdasarkan volume barang atau berat barang.  

Sebagai rangkuman, untuk berbagai macam keputusan bisnis termasuk harga 
produk, product mix, market entry, market exit, pelayanan dan pengiriman jasa ke customer, 
manajer memerlukan estimasi untuk mengetahui konsumsi sumber daya perusahaan oleh 
berbagai macam produk. Informasi ini dapat diperoleh dari biaya atas sumber daya yang 
committed.  
 
 
 
Menangani biaya tidak langsung/biaya bersama 
Biaya tidak langsung adalah biaya kapasitas yang memberikan dukungan untuk lebih dari 
satu produk. Contoh biaya tidak langsung untuk kasus RS adalah biaya sebanyak 25 juta 
yang terjadi di kantor pusat, biaya pembuatan rel dan stasiun, serta biaya pemeliharaan 
lokomotif, biaya sewa lokomotif, dan biaya perjalanan kereta. Permasalahan mengenai biaya 
tidak langsung ini adalah bagaimana membebankannya ke masing-masing produk, sehingga 
untuk kasus RailStar yang menghasilkan jasa pengangkutan penumpang dan barang, kita 
dapat menghitung biaya per unit penumpang/barang.  
 Ada dua macam biaya tidak langsung 
1. Biaya yang sepenuhnya independent terhadap perubahan tingkat kapasitas produksi 
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2. Biaya yang berubah terhadap perubahan tingkat kapasitas produksi namun tidak secara 
proporsional 

 
Contoh tipe pertama adalah biaya untuk administrasi pokok di kantor pusat yang besarnya 
tidak terpengaruh oleh besarnya tingkat operasi/produksi perusahaan. Biaya jenis ini 
disebut juga business sustaining. Secara teori semua perusahaan dalam industri yang 
sama, tidak peduli ukuran atau kompleksitasnya, mempunyai biaya business sustaining yang 
sama. Kita tidak perlu membebankan biaya ini ke dalam produk. Tipe kedua biaya tidak 
langsung adalah biaya yang besarnya berhubungkan dengan tingkatan kapasitas produksi 
perusahaan.  

Untuk memberi gambaran mengenai kedua jenis biaya tidak langsung ini, marilah 
kita tengok contoh kasus biaya yang terjadi di kantor pusat Railstar. Dari 25 juta biaya yang 
terjadi di kantor pusat, 5 juta diantaranya adalah biaya business sustaining yaitu jumlah 
minimal yang dikeluarkan untuk memberikan dukungan pada setiap tingkatan operasi (biaya 
ini tidak dibebankan ke produk). Sementara bagian administrasi ini juga 
memberikan/memberikan jasa pada bagian produksi untuk melaksanakan fungsi 
produksinya. Jumlah unit jasa yang diberikan sebanyak 10 juta unit sedangkan biaya per unit 
jasa $ 2. Sehingga total biaya yang dibebankan sebanyak 20 juta, biaya ini merupakan biaya 
tidak langsung jenis kedua. 
 Penghitungan biaya kapasitas yang dipakai untuk menghasilkan produk 
menunjukkan sebuah hubungan sebab akibat. Sebab hampir semua committed cost (selain 
biaya sustaining) dibelanjakan untuk menyediakan kapasitas sampai pada tingkat yang 
diperlukan. Asumsi ini memungkinkan akuntan manajemen untuk menghitung biaya per 
unit atas pemakaian jasa yang disediakan oleh kapasitas tersebut. 
 
Menghitung biaya kapasitas yang tidak terpakai 
Ingat bahwa seripa minggu perencana di perusahaan menetapkan jumlah gerbong 
penumpang yang akan diangkut di tiap kereta untuk minggu berikutnya. Ada berbagai 
macam alas an menganapa perusahaan menetapkan kapasitas di awal waktu daripada 
memasok kapasitas sefleksibel mungkin.  
1. Kapasitas yang komit seringkali berupa bangunan atau pabrik yang harus sudah 

dibangun dan biayanya hanya bervariasi pada tingkatan yang sangat besar 
2. Kapasitas yang komit seringkali disewa dari pihak luar, lihat kasus Railstar pada gerbong 

dan lokomotif. Dan pihak luar ini untuk emgnurangi ketidakpastian/fluktuasi dalam 
bisnis seringkali menginkan sewa dalam jangka panjang. 

3. Pembuatan jadwal produksi/operasi seringkali menuntut beberapa elemen kapasitas 
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ditentukan jauh hari sebelumnya sehingga penjadwalan jangka pendek dapat dilakukan 
 
Mengkontrak sumber daya di awal waktu juga memungkinkan perusahaan untuk 
menghemat biaya transaksi secara signifikan sekaligus mengurangi resiko. Tanpa komitmen 
di awal waktu terhadap beberapa sumber daya, sebuah perusahaan harus mengkontrak 
setiap hari di spot market untuk setiap sumber daya yang diperlukan. Hal ini membutuhkan 
waktu bagi perusahaan untuk mendapatkannya sumber daya peralatan, juga butuh waktu 
utnuk mentraining dan memotivasi karyawan, dan semua fasilitas sumebr daya harus 
disinergikan dalam system yang terintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Akan 
sangat tidak mungkin untuk mengkontrak per hari untuk setiap sumber daya dengan 
menggunakan estimasi berapa banyak tingkat produksi pada hari itu. Juga dalam spot 
market fluktuasi harga sangat tinggi, hal ini dapat dihindari dengan mengkontrak sumber 
daya selama jangka waktu tertentu. 
 Permintaan agar suatu kapasitas sudah ditentukan sebelum jumlah diperlukan 
ditentukan akan memberikan dampak pada biaya dan sebagai dasar untuk membedakan 
biaya jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai contoh, kapasitas gerbong penumpang. 
Ingat gerbong penumpang disewa dalam jangka waktu 6 bulan. RS menyewa 60 gerbong 
untuk operasional periode ini. Ingat untuk sebuah kereta menggunakan 3 lokomotif  dapat 
mengangkut 90 gerbong. Seandainya dengan kombinasi gerbong penumpang dan barang, 
RS akan mengangkut gerbong sebanyak 10 50 50 45 50 55 20 selama satu periode. Rata-rata 
40 gerbong per hari. Biaya sewa gerbong 60 x 50.000 =3.000.000. Seandainya tidak 
menyewa per 6 bulan tapi per hari. Kondisi ini merefleksikan penggunaan rata-rata yang 
dalam kasus ini 40 x 50.000 = 2.000.000. Sehingga terjadi selisih 1 juta karena penyesuaian 
permintaan kapasitas yang bervariasi. Situasi ini sangat wajar. Perusahaan dengan 
karakteristik seperti ini: airline, perusahaan listrik, telekomunikasi, universitas, dll. 
 
Sumber daya dipasok = Sumber daya digunakan + sumber daya tak terpakai 
 
Atau dalam fungsi biaya 
Biaya kapasitas total = Biaya kapastas terpakai + Biaya kapasitas tak terpakai 
3.000= 
 
Ingat bahwa kapasitas atau commited cost adalah 3 juta yang merupakan focus kita dalam 
bab ini, di bab 4 kita akan mendiskusikan tentang ABC yang akan focus pada biaya 
kapasitas yang terpakai, dalam hal ini 2 juta. 
 Ketika perusahaan mengalami kapasitas tak terpakai dari sumber daya komited 
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mereka seringkali berusaha mempengaruhi pola permintaan customer. Contoh perusahaan 
listrik menawarkan diskon pada jam-jam tertentu dengan tujuan menggeser permintaan 
pada puncak waktunya. Perusahaan airline memberikan diskon pada customer untuk 
melakukan perjalanan pada weekend. Universitas berusaha memanfaatkan sumber daya 
commited dengan mengubah system tahun ajaran dari 2 semester per tahun, menjadi 3 atau 
4 semester per tahun sehingga selalu buka selama setahuinnya. 
 Railsatar juga perlu melakukan hal yang sama dengan memberikan diskon pada 
weekend. Akibat dari kelebihan biaya atas kapasitas tak terpakai membuat biaya perusahaan 
secara keseluruhan meningkat. Secara umum biaya atas kapasitas tak terpakai sebaiknya 
dibebankan sebagai biaya periodic bukan biaya produk. 
 
Analisis Biaya-Volume-Profit 
Dalam bab ini kita telah menyuguhkan struktur biaya di perusahaan RS. Sebagaimana yang 
akan kita bahas di bab 4, mengidentifikasi struktur biaya disuatu perushaaaan merupakan 
suatu proses yang sangat sulit memerlukan pengalaman dan penilaian yang matang. 
 Namun ketika perencana sudah bisa mengidentifikasi struktur biaya suatu 
organisasi mereka dapat mengembangkan model keuangan suatu perusahaan tersebut. 
Sebagai contoih untuk menggambarkan suatu model keuangan sangat sederhana. Mari kita 
tambhakan asumsi pada data yang telah kita … pada RS 

Asumsikan bahwa planner pada RS perusahaan akan menjual 75% dari kursi yang 
tersedia, dan mengangkut 25 gerbong untuk hari kerja dan 20 gerbong barang untuk akhir 
pecan. Asumsikan juga harga tiket 40 per penupnang. Peruhsaan membebankan 1000 
yuntuk 1 gerbong barang. Debnang asumsi ioni RS akan memproyeksikan kerugian 
sebanyak kira-kira 2,9 juta di tahun mendatang. 
 Prakiraan kerugian ini menyebabkan perencana merevisi dari rencana operasi ke 
renacan yang feasibele dan profitable. Contohnya mengkaji ulang kmengenai kapasitas. 
Mari kita asumsikan keputusan utama operasi berhubungan dengan juml;ah perjalanan dan 
jumlah gerbong yang akan diopreasikan. Dan membuat langkah-langkah untuk memastikan 
bahwa bisnis pengangjkutan barang syudah tepat pemberian harganya dan pengelolaannya. 
Untuk memberikan iolustrasi misalnya analisis pasar menyarankan jika jumlah perjalanan 
selama hari kerja diturunkan dari 10 ke 8 dengan jumlah perjalanan di akhir pecan tetap, 
maka proporsi kuris akan meningkat menjadi 90%. Profit juga meningkan menjadi 3,6 juta. 
Pada kenyataannya profit sangat sensitive terhadap proporsi yabng terjual. Profit akan 
meningkat sebanyak 2424234 untuk tuiap peningkatan 1 % di occuipancy. Hubungan ini 
menunjukkan sungguh sangat besar operating leverage. Biaya flexible sangat rendah 
dibangidng biaya commited. Cara lain memandang masalah ini adalah dengan 
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mengobservasi bahwa untuk data asli dari permasalhan ini, RS akan mengkover biayanya di 
bisnis penyumpang ketuka lioad factor diatas 31%. KOnsekuensinya baik pengakutan 
penumpang maupun barang, harus memberikan kontribusio yang santa besar untuk 
mengkover biaya2 (seperti biaya depresiasi) yang merupakan biaya bersama untuk kedua 
segemen bisnis perusahaan tersebut. Merupakan bukti dalam situasi ini bahwa pemberian 
harga dengan metoda biaya fleksible (pemberian harga untuk hanya mengkover biaya 
fleksibel) sebanyak 13 hanya akan mendatangkan kerugian besar bagi perusahaan. 
Pemberian harga harus didesain untuk mengkover semua jenis biaya. Planner dapat 
menggunakan model keuangan ini yuntuk mengkaji dampak tradeoff  antara harga dan 
volume, yaitu berapa banyak oenginkatan volume yanbg diperlukan untuk menutupi 
peningkatan harga. 
 Contoh, dimuilai dari setting awal, ketika kerufgian yang diperkiranan 2,9 juta. 
Prencana ingin mengetahui efek jika jarga ditrurunkan 5 epr tiket. Misal dengan penurunan 
harga ini menyebabkan load factor meningkat 3% dari 75 menjadi 78. Apakah eprubahan 
mengintungkan? Dampak dari perubahan ini terbyata akan menurunkan profit. Pada 
kenyataannya load factor harus meningkat lebih dari 92% sebagai akibat dari penurunan 
harga sebanyak itu. 
  Perencana seringkali tertarik pada analisa tingkat opreasi menghasilkan zero 
profit. Profit ditentukan pada tuingkatan penjualan kedua jenis produk ini, untuk sebuiah 
perusahaan yuang menghasilkan lebih dari satu jenis peroduk. Misal kita mengasumsikan 
bahwa tidak ada bisnis pengangkutan barang, dan kita dapat menghilangkan 10 juta biaya di 
kantor pusat. Jika kita mengasumsikan jumlah perjalanan dan gerbong penumpang untuk 
tuap jkerta di periode ini. Untuk tingkat huni berapa sehingga perusahaan dapat menkover 
semua boaya2nya. Tabel menunjukkan load factor 85%. 
Twentu saja organasisasi yang berorioenatasi pada profit tidak hanya focus pada titik impas. 
PErusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang cukup untuk return bagi pemegang 
sahamnya akibat resiko atas investasi di perusahaan ini. Bagaimanapun juga perencana 
seringkali menggunakan analisis jenis ini untuk mengestimasi tingkat resiko yang 
perusahaan hadapi dalam mengkover baiaya2nya.    




