
Peranan Analisis Biaya Diferensial Dalam Pengambilan Keputuskan Menerima atau Menolak 

Pesanan Khusus Terhadap Peningkatan Laba Perusahaan 
 
 

 
 
 
 

Latar Belakang  

 
- Melakukan pengamatan dengan pengambilan keputusan berdsarkan 

informasi akuntansi manjemen yang tepat dalam produksi, akan terjadi 
peningkatan laba. 

- Pendekatan akuntansi yang dipakai adalah pendekatan analisis 
diferensial. 

- Perusahaan yang diamati adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
membuat pakaian jadi (membuat T-shirt) 

- Selama ini perusahaan hanya menerima pesanan khusus tanpa 
memperhitungkan biaya diferensial terhadap laba atau rugi dari 
pesanan tersebut. 

- Peneliti bermaksud melakukan studi tentang menerima atau menolak 

suatu pesanan khusus pada perusahaan tsb serta peningkatan labanya.  

Pesanan khusus : pesanan di luar penjualan normal,  
biasanya dengan harga yang lebih rendah 
dari harga jual normal. 
 

Umumnya perusahaan memiliki kapasitas yang 

menganggurn → tidak menyebabkan kenaikan biaya 

atau tidak memerlukan tambahan kapasitas produksi 

Permasalahan 

 
1. Bagaimana metode yang diterapkan perusahaan saat ini 

dibandingkan dengan diterapkannya analisis biaya 
diferensial dalam pengambilan keputusan menerima 
atau menolak pesanan khusus ?  

2. Bagaimana peranan analisis biaya diferensial dalam 
pengambilan keputusan menerima tau menolak pesanan 

khusus terhadap peningkatan laba perusahaan? 

Pengambilan Keputusan 

Dilaksanakan melalui 4 tahap yaitu : 

• Pengakuan & perumusan masalah / peluang 

• Pencarian tindakan alternative dan 
pengkuantifikasian konsekuensinya 
masing-masing 

• Pemilihan alternative optimum / yang 
memuaskan 

• Implementasi & penindaklanjutan 

Pengambilan keputusan, informasi akuntansi penting 
untuk : 

- merangsang manajemen di dalamnya utk 
menyadari dan mendefinisikan masalah. 

- memisahkan alternative tindakan yang satu 
dengan yang lainnya. 

- menjelaskan konsekuensi berbagai alternative 
tindakan yang akan dipilih 

- membantu menganalisi dan menilai berbagai 

alternative tindakan yang akan dipilih. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Biaya Diferensial Dengan & Tanpa Pesanan Khusus (Pendekatan Contibution Margin) 
Contoh : Kapasitas produksi perusahaan  = 20.000 unit produk 
  Kapasitas normal perusahaan selama ini = 16.000 unit produk @ $ 40 
  (Kapasitas menganggur)   =   4.000 unit produk 
Perusahaan sedang mempertimbangkan pesanan khusus 3.000 unit prosuk @ $ 28  
Biaya variable : 
- bahan baku $ 8 
- TKL  $ 8 
- Overhead $ 4 
- Adm & Penj $ 2 
  $ 22 

 
 
Penjualan : 

16.000 unit x $ 40 
3.000 unit x $ 28 

 
Biaya Variable : 

16.000 unit x $ 22 
  3.000 unit x $ 22 

 
Contribution Margin 
Biaya Tetap : 
Overhead 
Adm & Penjualan 
 
Laba Bersih 

Tanpa Pesanan Khusus 
(1) 

 
 $ 640.000  
                                         - 

$ 640.000 
 

$ 352.000 
              - 
$ 352.000 
$ 288.000 

 
$  68.000 
$  40.000 
$ 108.000 
$ 180.000 

Dengan Pesanan Khusus 
(2) 

 
$ 640.000 
$  84.000 
$ 724.000 

 
$ 352.000 
$  66.000 
$ 418.000 
$ 306.000 

 
$  68.000 
$  40.000 
$ 108.000 
$ 198.000 

Beda (Diferensial) 
(3) = (2) – (1) 

 
0 

   $  84.000 A 
$  84.000 

 
0 

    $  66.000 B  
$  66.000 
$  18.000 

 
0 

  0  
0 

     $  18.000  C 
 

Dalam analisis diferensial, keputusan yang diambil berdasarkan langkah-
langkah berikut: 

- Mengidentifikasi apakah ada kapasitas yang menganggur dalam 
perusahaan. 

- Pengumpulan semua kos yang berhubungan dengan masing-masing 
alternatif yang ada. 

- Membandingkan semua kos yang ada untuk tiap altrenatif dan 
menghubungkan tiap alternatif tersebut dengan pengambilan 
keputusan yang akan diambil perusahaan. 

- Memilih alternatif dengan manfaat terbesar untuk mendukung 

keputusan yang tepat bagi perusahaan. 

Analisis diferensial adalah : sebuah model 
keputusan yang dapat digunakan untuk 
mengevaluasi perbedaan-perbedaan dalam 
pendapatan dan biaya yang berkaitan 

dengan pelbagai alternatif tindakan. 



 

A = Differential Revenue  B = Differential Cost  C = Differential Income 
 

 

Kesimpulan 

 
Analisis Biaya Diferensial terhadap pengambilan 

keputusan menerima atau menolak pesanan khusus 
Ditolak Jika : 

- Differential Revenue < 
Differential Cost 

- Terjadi penambahan biaya yg dpt 
menyebabkan kerugian 

Diterima Jika : 
- Differential Revenue > 

Differential Cost 
- Terjadi peningkatan laba 


