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Pengertian Biaya

Menurut Harnanto (1992, hal. 24), pengertian biaya
adalah sebagai berikut: Beban (expenses) adalah

penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya

aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan

penurunan ekuitas yang tidak menyangkui pembagian

kepada penanam modal.

Menurut lAl/SAK (1994), pengertian biaya adalah
pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan

uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan

terjadi untuk tujuan tertentu, sehingga biaya dalam arti

luas diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi
untuk memperoleh aktiva.

Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting

dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya.

Adapun tujuan memperoleh informasi biaya digunakan
untuk proses perencanaan, pengendalian dan pembuatan

keputusan.

Menurut Hansen dan Mowen (2004:40), biaya

didefinisikan sebagai kas atau nilaie kuivalen kas yang

dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang

diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa

yang akan datang bagiorganisasi.
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Sedangkan menurut Supriyono (2000:185), biaya

adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk

memperoleh barang atau jasa.

The Commite on Cost Consepts and Standards of
The American Accounting Association memberikan

definisi untuk istilah Cost sebagai berikut : “Cost is 

foregoing measured in monetary terms incurred or

potentially to be incurred to achieve a specific objective” 

yang berarti biaya merupakan pengeluaran-pengeluaran

yang diukur secara terus-menerus dalam uang atau yang

potensial harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan.
Istilah-istilah dan konsep dalam menghitung biaya

digunakan dalam pengertian yang berbeda-beda, oleh

karena tergantung dari kondisi, tujuan dan pihak yang

akan menggunakannya (Adikoesumah, 1982–1).

Pass, Lowes dan Davis menyatakan bahwa biaya

merupakan pembayaran (termasuk biaya eksplisit dan

biaya implisit) yang ditimbulkan oleh perusahaan untuk
memproduksi outputnya (1998–118).

Jadi menurut beberapa pengertian di atas, dapat

disimpulkan bahwa biaya merupakan kas atau nilai

ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna

untuk memberikan suatu manfaat yaitu peningkatan laba.


