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ABSTRACT

This research is aimed to explore the influence using ABC costing method and
tradisional method to determine the cost of production on industry real estate. the cost
of production is determined from the materials budget, direct labor costs and overhead
costs. The Cost Object is from project CV “X” are consultan and constructing
companies which also build any property based in Jakarta. The Cost Object is from
project CV “X” which is build in 2009. The outcome of the research concludes / shows
by using ABC method, the acquisition cost of the project can become more reasonable
when compared with traditional methods. This happens because the difference between
the allocation of overhead costs of each method. And the Gross profit earned by
companies using the ABC method can be judged more reasonable when compared with
traditional methods.

Keywords: ABC method, tradisional method, overhead costs
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Akuntansi biaya adalah kegiatan akuntansi yang melakukan pelacakan,
pencatatan, dan analisa terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu
organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan
untuk mengukur dan membebankan biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk
atau jasa dapat ditentukan. Pengukuran biaya meliputi penentuan jumlah rupiah dari
bahan baku langsung, tenga kerja langsung, dan overhead yang digunakan pada
produksi. Pembebanan biaya atas suatu produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan
merupakan kepentingan manajemen. Oleh karena itu hubungan antara produksi dengan
biaya sangat erat, yakni kegiatan produksi akan mengakibatkan timbulnya biaya.
Akuntansi biaya harus memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang biaya
produk.
Komponen biaya produk terdiri dari biaya langsung material dan biaya tenaga
kerja serta biaya overhead pabrik (BOP). Bop dapat dialokasikan dengan dua metode,
yakni metode tradisional dan metode Activity-Based Costing (ABC). Perhitungan biaya
overhead pada metode ABC berbeda dengan metode tradisional. Dalam ABC biaya
overhead dihitung menggunakan aktivitas-aktivitas (actual aktivitas) dikalikan dasar
alokasi atau tingkat konsumsi biaya perjamnya (satuan waktu). Sedangkan alokasi biaya
overhead dalam metode tradisional menggunakan biaya total yang ada dari biaya
overhead, sehingga dalam metode tradisional tidak ada rincian dalam penggunaan biaya
overhead seperti metode ABC.
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ABC merupakan suatu metode analisis alokasi biaya berdasarkan pada aktivitas
didalam menghasilkan output atau produk. Adapun fokus analisis ABC adalah pada
aktivitas atau kegiatan didalam mengevaluasi biaya dan melihat pada utilisasi sumber
daya pada setiap fungsi kegiatan. Dengan demikian ABC tidak semata-mata
mengalokasikan biaya kepada setiap kegiatan, namun ABC juga menganalisa bagaimana
utilisasi dari sumber daya memberi nilai tambah bagi perusahaan..
ABC pertama kali dipergunakan pada tahun 1980 oleh John Deere Component
Works dan sejak itu telah secara luas diimplementasikan oleh berbagai industri
manufaktur dan pelayanan jasa di penjuru dunia. Menurut sebuah survei yang dilakukan
oleh kelompok manajemen biaya dari kembaga manaejemen akuntansi, 54 persen dari
perusahaan yang merespon ABC telah mencoba menggunakannya untuk membuat
keputusan di luar fungsi akuntansi perusahaan-perusahaan ini, 89 persen mengatakan
bahwa ABC adalah sepadan dengan biaya pelaksanaannya. Siapa yang mencoba ABC ?
survei menunjukkan bahwa semakin tinggi atau potensi adanya distorsi biaya, semakin
memotivasi suatu organisasi untuk menggunakan ABC. Hal ini juga di laporkan oleh
perusahaan yang memiliki tingkat persentase biaya overheadnya lebih tinggi
dibandingkan total biaya produksi. Berdasarkan pertanyaan diatas, upaya pengurangan
biaya, dan dasar pengambilan keputusan untuk menetapkan harga, peringkat perusahaan
yang menggunakan ABC sebagai informasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan
perusahaan yang tidak menggunakan ABC.(Kip R. Krumwiede, 1998)
Metode ABC adalah metode yang mengukur biaya atas pemakaian sumber daya
atau aktivitas dari obyek biaya. Sumber daya dialokasikan pada suatu aktivitas,
kemudian aktivitas dikaitkan dengan biaya yang dipergunakan. Pada akhirnya ABC
mengidentifikasi seluruh aktivitas yang diperlukan didalam menghasilkan produk atau
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jasa, dan kemudian mengalokasikan biaya yang ditimbulkan dari setiap aktivitas.
Menyebabkan penggunaan metode ABC sangatlah menarik untuk di coba dalam bidang
industri real estate, karena banyaknya alokasi biaya dalam proses pembuatan rumah
tinggal seperti biaya material, tenaga kerja dan overheadnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini akan membahas
judul tentang “ Penerapan Activity-Based Costing untuk Menghitung Harga Pokok
Pembangunan Ruko, Rumah Tinggal dan SMIP (Studi pada CV “X”) ”
1.2. Masalah Penelitian
Permasalahan dalam penelitian ini meliputi kegiatan atau aktivitas pembuatan
dan perhitungan harga pokok ruko, rumah tinggal dan SMIP yang dilakukan oleh CV
“X”.
1.2.1. Identifikasi Masalah
Komponen Biaya dalam pembuatan rumah tinggal meliputi biaya bahan
langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead . Perhitungan biaya bahan
langsung relatif sama di antara kedua metode, begitu juga dengan biaya tenaga kerja
langsung, akan tetapi ada perbedaan dalam perhitungan biaya overhead di antara kedua
metode. Perhitungan biaya overhead metode tradisional didapat dari dasar alokasi
overhead dikalikan dengan tarif overhead yang sudah ditentukan, sehingga biaya
overhead dalam metode ini terkadang overcosting atau undercosting, sedangkan
perhitungan dalam metode ABC mengalikan penggunaan aktivitas-aktivitas (actual
aktivitas) dengan dasar alokasi atau tingkat konsumsi biaya perjamnya (satuan waktu).
1.2.2. Pembatasan Masalah
Untuk lebih memfokuskan dalam melakukan penelitian ini maka ada batasanbatasan yang yang perlu dipertegas agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Penelitian
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ini mambahas penerapan Activity Based Costing terhadap perhitungan harga pokok
pembangunan ruko, rumah tinggal dan SMIP, yang dibangun pada tahun 2009 oleh CV
“X”. Penelitian di lakukan pada pembangunan Ruko yang terletak di jalan Limo, rumah
tinggal yang terletak di jalan Duren Mekar Sawangan kota Depok dan SMIP yang
terletak di pondok benda Pamulang barat. Peneliti membatasi penelitian pada aktivitas
pembuatan rumah tinggal seperti pekerjaan tanah ( cut n fill), pekerjaan pasangan bata,
pekerjaan pembuatan pondasi bangunan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan aktivitasaktivitas pembuatan rumah tinggal tersebut cukup untuk dijadikan analisa penerapan
metode ABC.
1.2.3. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi, ruang lingkup penelitian, dan pemikiran diatas, peneliti
merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
a. Bagaimana penerapan metode ABC dalam menentukan harga pokok
pembangunan proyek?
b. Apakah perhitungan harga pokok dengan metode ABC lebih akurat
dibandingkan metode tradisional?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui harga pokok pembangunan proyek dengan metode ABC.
2. Untuk mengetahui apakah Metode ABC lebih akurat dibanding Metode
tradisional.

Penerapan Activity..., Indra Irnawan, Ak.-Ibs, 2010

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak,
seperti:
1. Bagi Industri real estate
Penelitian ini dapat berguna bagi pihak industri real estate dalam memperoleh
gambaran mengenai penerapan alokasi biaya dengan sistem ABC. Dan juga
dalam pengambilan kebijakan penerapan sistem biaya yang sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Bagi Akademik
Penelitian ini untuk memberikan atau menambah wawasan bagi para pembaca,
baik masyarakat akademik maupun masyarakat umum, khususnya bagi mereka
yang ingin lebih memperdalam masalah ini dengan penelitian lebih lanjut.
1.5. Sistematika Penulisan
Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara sistematis.
Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya merupakan pedoman untuk
bab-bab selanjutnya. Guna mempermudah pemahaman mengenai isi dari penulisan
skripsi ini, berikut dijelaskan mengenai sistematika penulisan skripsi, yaitu :
BAB I

: PENDAHULUAN
Dalam bab ini peneliti mengemukakan latar belakang masalah, masalah
penelitian yang termasuk di dalamnya adalah identifikasi masalah,
pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Kemudian

tujuan

penelitian, kontribusi atau manfaat penelitian, serta sistematika
penulisan.
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BAB II

: LANDASAN TEORI
Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang
memuat landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah
yang dibahas dalam skripsi ini, sebagai pedoman dalam pembahasan
penulisan tentang sistem ABC

BAB III

: METODE PENELITIAN
Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang rancangan penelitian,
waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data yang termasuk
di dalamnya adalah data yang dihimpun dan teknik pengumpulan data.
Kemudian metode analisis data yang membahas teknik pengolahan
data.

BAB IV

: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi pembahasan mengenai penggunaan metode ABC costing
dalam memperhitungkan biaya pembuatan suatu rumah tinggal dan
penguraian aktivitas-aktivitas biaya overhead yang ada.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan

bab

terakhir

dimana

peneliti

mencoba

untuk

mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan
pembahasan, serta sumbangan pemikiran dalam bentuk saran yang
diharapkan berguna bagi Industri real estate dan pihak-pihak lain.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Biaya
Konsep biaya merupakan konsep yang penting dalam akuntansi. Informasi biaya
digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian dan pembuatan keputusan
manajemen. Biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan
untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat saat
ini atau masa yang akan datang bagi perusahaan (Hansen dan Mowen ,2004) , sementara
menurut Supriyono (2000) biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk
memperoleh barang atau jasa. Selain itu pengertian biaya adalah sesuatu yang
berkonotasi sebagai pengurang yang harus dikorbankan untuk memperoleh tujuan akhir
yaitu mendatangkan laba (Harnanto dan Zulkifli, 2003) . Jadi atas dasar 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 di masa
mendatang.
Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang, yakni
pendapatan. Jika biaya telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan, maka
biaya tersebut dinyatakan kadaluarsa (expire). Biaya yang sudah kadaluwarsa disebut
beban (expense). Di setiap periode, beban akan dikurangkan dari pendapatan dalam
laporan laba rugi, untuk menentukan laba periode tersebut. Biaya yang belum
kadaluwarsa disebut sebagai cost, yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan.
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2.1.1

Klasifikasi Biaya
Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat

membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Harnanto dan
Zulkifli (2003) penggolongan biaya dapat didasarkan pada hubungan antara biaya
dengan :
1. Obyek pengeluaran, biaya digolongkan atas dasar pengeluaran. Misalnya: biaya
untuk membayar gaji karyawan tersebut disebut biaya gaji
2. Fungsi pokok perusahaan, berdasarkan fungsinya, biaya dapat diklasifikasikan
menjadi:
a) Biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku
menjadi produk jadi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung,
dan biaya overhead pabrik.
b) Biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk atau jasa
biasanya dalam rangka mendapatkan dan memenuhi pesanan.
c) Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
mengarahkan, mengendalikan dan untuk mengoperasikan perusahaan.
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, maka biaya dapat diklasifikasikan
menjadi:
a) Biaya langsung adalah biaya yang terkait dalam pembuatan suatu produk, contoh
adalah botol merupakan biaya bahan baku untuk kemasan suatu produk
minuman. Biaya botol ini dapat ditelusuri dalam akumulasi biaya pembuatan
minuman.
b) Biaya tidak langsung sangat berkaitan dengan obyek biaya, tetapi biaya ini tidak
dapat di telusuri, contoh biaya gaji seorang juru gambar dalam perusahaan
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kontraktor yang melakukan pembangunan rumah tinggal. Gaji juru gambar
tersebut merupakan biaya tidak langsung yang dibayar oleh pemilik rumah
tinggal (biaya gaji juru gambar dibayar oleh perusahaan kontraktor). Biaya ini
dapat dialokasikan ke dalam akumulasi biaya pembangunan rumah tinggal.

2.1.2 Perilaku Biaya
Perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya berubah
seiring dengan perubahan output. Atas dasar hubungan tersebut, maka biaya dapat
diklasifikasikan menjadi biaya tetap, biaya variabel dan biaya campuran. Biaya tetap
adalah suatu biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan
ketika output aktivitas berubah. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total
bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Biaya campuran adalah biaya
yang memiliki komponen tetap dan variabel.
Dalam menganalisa perilaku biaya, pertama-tama harus dipertimbangkan batasan
waktu, kemudian harus diidentifikasikan sumber-sumber daya yang dibutuhkan dan
output aktivitas. Input dan output kemudian diukur untuk menentukan pengaruh
perubahan output pada biaya aktivitas. Batasan waktu akan menentukan apakah suatu
biaya merupakan biaya tetap atau biaya variabel. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka
panjang, semua biaya adalah biaya variabel, dalam jangka pendek, paling tidak terdapat
satu biaya adalah biaya tetap.

2.1.3 Cost Driver
Cost driver didefinisikan sebagai faktor yang digunakan untuk mengukur
bagaimana biaya terjadi atau cara untuk membebankan biaya pada aktivitas produk.
Pemacu biaya digunakan untuk mengetahui konsumsi biaya oleh aktivitas dan konsumsi
aktivitas oleh produk. Secara praktis, pemacu biaya menunjukkan dimana biaya harus
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dibebankan dan seberapa besar tingkat konsumsinya. Dengan kata lain dapat diartikan
bahwa pemacu biaya adalah penyebab terjadinya biaya, sedangkan aktivitas adalah
dampak yang ditimbulkannya.

2.1.4 Cost Object
Cost object atau tujuan biaya didefinisikan sebagai akumulasi dari semua biaya
dalam suatu proses produksi, yaitu proses perhitungan biaya langsung dan tidak
langsung ke dalam akumulasi biaya. Biaya langsung dapat langsung ditelusuri dalam
akumulasi biaya, sedangkan biaya tidak langsung perhitungannya dapat dicari dengan
pengalokasian biaya tersebut dalam akumlasi biaya. Seperti di tunjukkan dalam gambar
2.1:
Gambar 2.1
Pengaitan Biaya ke Cost Object
Biaya langsung

Biaya tidak langsung

Cost assignment
Penelusuran
pengalokasian

Cost Object

Sumber : Charles Horngren 2005

2.2 Harga Pokok Produksi
Suatu perusahaan perlu menentukan harga pokok produk yang dihasilkan, karena
harga pokok itu merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penentuan harga
jual. Harga pokok juga digunakan untuk menentukan besarnya keuntungan yang
diperoleh suatu perusahaan. Suatu harga pokok dapat diketahui jumlahnya dari jumlah
biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk
tersebut.
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Suatu perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar dalam menentukan harga
jualnya terlebih dahulu harus menetapkan harga pokok produksi. Hal ini dilakukan
untuk memperkirakan laba yang diperoleh dari hasil penjualan produk tersebut. Adapun
pengertian harga pokok dalam berbagai pendapat, dimana menurut ahli yang satu
dengan yang lain berbeda.
Harga pokok adalah nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang
diukur dengan nilai mata uang. Besarnya biaya diukur dengan berkurangnya kekayaan
atau timbulnya utang. ( Sunarto, 2003). Sementara menurut Mulyadi (2000), harga
pokok adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk pengolahan bahan baku menjadi
produk. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka harga pokok produksi adalah
perjumlahan pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan dalam pengolahan bahan
baku menjadi produk.

2.2.1 Komponen Biaya Harga Pokok produksi
Biaya produksi didefinisikan sebagai semua unsur biaya yang terjadi dalam
hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Secara garis besar
biaya produksi dapat dibedakan menjadi 2 golongan utama yaitu:
1. Biaya produk langsung
Biaya produksi langsung adalah semua unsur atau komponen biaya yang
berkaitan secara langsung dengan proses produksi. Biaya produksi langsung terbagi
menjadi dua elemen, yakni biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung.
Biaya bahan baku langsung timbul karena pemakaian bahan. Biaya bahan baku
merupakan harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat suatu
produk. Biaya bahan baku merupakan bagian dari bahan pokok barang jadi yang akan
dibuat. Biaya tenaga kerja langsung timbul karena pemakaian tenaga kerja yang
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dipergunakan untuk mengolah bahan menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung
merupakan gaji dan upah yang diberikan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam
pengolahan produk.
Biaya langsung seperti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja
langsung dapat dilacak dengan metode penelusuran (cost tracing). Metode ini digunakan
untuk menggambarkan penetapan biaya langsung ke obyek biaya tertentu.
2. Biaya produksi tidak langsung (overhead cost)
Pengertian biaya produksi tidak langsung atau singkatnya biaya overhead
produksi. Biaya ini timbul terutama karena pemakaian fasilitas untuk mengolah barang
berupa mesin, alat-alat, tempat kerja dan kemudahan lain. Dalam kenyataannya dan
sesuai dengan label biaya tersebut, kemudian biaya overhead adalah semua biaya selain
biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. (Sunarto, 2003). Sedangkan menurut Matz
dan Usry (1980), Biaya overhead dapat didefinisikan sebagai biaya material tidak
langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya produksi yang tidak dapat
dengan mudah dibebaskan kepada satuan kerja spesifik. Biaya overhead meliputi semua
biaya produksi kecuali material dan tenaga kerja langsung.
Biaya overhead dan biaya tenaga kerja tidak langsung sering pula disebut biaya
konversi, yang merupakan biaya untuk mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi
produk jadi. Selanjutnya biaya-biaya yang termasuk dalam kategori biaya overhead
secara lebih terinci terdiri dari:
1. Biaya tenaga kerja tidak langsung
Yaitu gaji karyawan yang dihitung menurut jam kerjanya, yang tak langsung
berpartisipasi untuk memproduksi suatu produk dan sebagian besar berisi
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tenaga kerja yang disumbangkan untuk bahan baku, perawatan, pengendalian
kualitas dan inspeksi.
2. Biaya fasilitas dan peralatan
Meliputi asuransi, depresiasi peralatan, alat-alat. Biaya-biaya ini juga
termasuk sewa dari biaya yang berkaitan dengan fasilitas yang lain seperti
biaya energi (listrik,gas,air) dan perlengkapannya.
3. Biaya-biaya perekayaan
Meliputi gaji insinyur yang berkaitan dengan perancangan dan pemeliharaan
proses produksi
4. Biaya overhead material tidak langsung
yang termasuk dalam kelompok ini : gaji bagian pembelian, perencana
produksi, penerimaan, gudang.
5. Biaya bahan penolong
Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian daripada produk
jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian daripada produk jadi tetapi
nilainya relatif kecil.
Uraian tersebut menunjukkan suatu pergeseran dalam biaya produksi, dari tenaga
kerja langsung ke biaya-biaya overhead tetap seperti depresiasi dan biaya tenaga kerja
langsung. Biaya tenaga kerja langsung akan terus menerus turun dari komponen biaya
produksi, mendekati hakekat biaya tetap. Perubahan ini menghasilkan tarif biaya
overhead yang lebih tinggi dan pengurangan penggunaan basis tenaga kerja untuk
mengalokasikan biaya overhead.
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Sehingga perhitungan dasar alokasi biaya overhead dalam metode tradisional
dihitung sesuai dengan tarif dikalikan dasar alokasi biaya overhead yang telah
ditentukan.
Biaya overhead produksi tidak dapat diidentifikasikan secara langsung kepada
produk yang menggunakannya. Ini berbeda dengan biaya produksi langsung yang dapat
di identifikasikan secara langsung kepada produk yang menggunakannya. Biaya
overhead produksi umumnya dikonsumsi oleh lebih dari satu departemen produksi. Oleh
karena itu diperlukan suatu prosedur distribusi untuk membebankan biaya overhead ini
kepada tiap-tiap departemennya.

2.2.2 Metode perhitungan Harga Pokok Produksi
Metode perhitungan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan unsurunsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Adapun beberapa metode untuk
menentukan harga pokok produksi, yaitu:
1. Job Order Cost adalah suatu metode pengumpulan harga pokok produk yang
dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak. Pekerjaan ini juga disebut batch,
karena setiap pekerjaan umumnya merupakan “batch” dari produk serupa. Setiap
batch harus individual dalam beberapa cara untuk membuatnya berbeda dari batch
lain untuk itu menjadi pekerjaan yang terpisah. Jika batch semua identik, jenis lain
dari penetapan biaya akan lebih cepat, sehingga sistem job order paling tepat
diterapkan bila jenis bahan dan cara pelaksanaannya berbeda. Dengan demikian
setiap produk biasanya dibuat menurut spesifikasi pesanan, sedangkan harga yang
ditawarkan erat kaitannya dengan biaya yang ditaksir.
Karakteristik perusahaan yang menggunakan job order costing (Mulyadi, 1999) :
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•

Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus, jika pesanan
yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan, dan mulai
dengan pesanan berikutnya.

•

Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
pemesan, dengan demikian pesanan yang satu berbeda dengan yang lain.

•

Produksi ditujukan untuk memnuhi pesanan bukan untuk memenuhi
persediaan di gudang.

Proses atau tahapan dalam job order costing :
•

Perintah (atau sales order) yang diterima.

•

Sebuah pesanan produksi dikeluarkan dari pesanan penjualan.

•

Bahan-bahan dan tenaga kerja diperintahkan dan dilacak untuk himpunan
produk.

•

Manufacturing overhead dialokasikan untuk pekerjaan menggunakan
tingkat yang telah ditentukan (biasanya per tenaga kerja atau per mesin
jam).

•

Actual overhead manufaktur tidak akan mempengaruhi kerja dalam
proses account, melainkan dibebankan pada rekening control.

2. Menurut Mulyadi (1999), process Costing adalah metode pengumpulan harga pokok
produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu. Pada metode ini,
proses produksi diperusahaan dilaksanakan secara terus menerus, barang yang
dihasilkan homogen, dan perhitungan harga pokok produksi didasarkan atas waktu.
Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi stock.
Karakteristik perusahaan yang menggunakan process costing :
•

Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.

Penerapan Activity..., Indra Irnawan, Ak.-Ibs, 2010

•

Produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama.

•

Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkan perintah produksi yang
berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.

Proses atau tahapan dalam process costing :
•

Mengikhtisarkan arus unit-unit fisik suatu produk atau output.

•

Menghitung output dari unit-unit ekuivalen.

•

Mengikhtisarkan total biaya yang telah dibebankan pada produk dalam
proses.

•

Menghitung biaya-biaya unit ekuivalen.

•

Menentukan biaya-biaya ke unit-unit produk selesai ke unit-unit produk
dalam proses akhir.

2.2.3 Perbedaan job order costing dan process costing
Perbedaan antara job order costing dan process costing dapat kita lihat pada
gambar berikut ini:
Gambar 2.2
Job order costing dan Process Costing
Job order costing

Job 100
Biaya bahan baku
langsung
Biaya tenaga kerja
langsung

Job 101

Biaya overhead

Job 102

Barang Jadi
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Biaya Barang
Dijual (Cost
of good Sold)

Process Costing
Process A
Biaya bahan baku
langsung
Biaya tenaga kerja
langsung

Process B
Barang Jadi

Biaya overhead

Biaya Barang
Dijual (Cost
of good Sold)

Process C

Sumber: Maher, 1999
Perbedaan antara kedua metode terletak pada (Mulyadi, 2000) :
1. Pengumpulan biaya produksi, metode job order costing mengumpulkan biaya
produksi

menurut

pesanan,

sedangkan

metode

process

costing

mengumpulkan biaya per departemen produksi per periode akuntansi.
2. Perhitungan harga pokok produksi persatuan, metode job order costing
menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total
biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk
yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan
pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Metode process costing
menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total
biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah
satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan.
3. Penggolongan biaya produksi, di dalam metode job order costing, biaya
produksinya harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan tidak
langsung, sedangkan dalam metode process costing pembedaan biaya seperti
metode job order costing seringkali tidak diperlukan, terutama apabila
perusahaan tersebut hanya memproduksi satu macam produk, karena harga
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pokok per satuan produk dihitung tiap akhir periode akuntansi, maka biaya
overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang
sesungguhnya terjadi.
4. Unsur yang digolongkan dalam biaya overhead, di dalam metode job order
costing, biaya overhead terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja
tidak langsung dan biaya produksi langsung selain biaya bahan baku
langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini biaya overhead
dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang telah ditentukan di muka (
predetermined rate). Di dalam metode process costing, biaya overhead
terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya bahan penolong
dan biaya tenaga kerja (baik yang langsung maupun yang tidak langsung).
Dalam metode ini biaya overhead dibebankan kepada produk sebesar biaya
yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi.

2.3 Definisi Sistem Biaya Tradisional
Akuntansi biaya tradisional adalah suatu sistem perhitungan biaya overhead yang
memiliki sebuah simple costing system yang mengalokasikan biaya tidak langsung
(biaya overhead) menggunakan sebuah single indirect cost rate. Dalam menentukan
actual indirect-cost rate, sistem ini menggunakan pembagian dari total actual indirectcost didalam cost pool di bagi dengan total actual quantity of cost-allocation base
(contoh total dari biaya tenaga kerja langsung ).
Actual indirect cost rate =

Actual costs in indirect-cost pool
Actual total quantity of cost allocation base

Sistem ini tidak dapat menjelaskan mengapa biaya-biaya produksi semakin
meningkat dengan hasil yang semakin beragam sehingga gagal mengalokasikan biaya-
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biaya yang timbul pada masing-masing produk dengan akurat. Penerapan sistem
akuntansi tradisional dalam proses produksi yang sudah canggih akan menyebabkan
distorsi pengukuran biaya produksi dan akibatnya klarisifikasi biaya overhead menjadi
tidak tepat. Sehingga dapat menyebabkan pelaporannya menjadi Undercosting dan
Overcosting. Gambar penentuan biaya tidak langsung dengan menggunakan simple cost,
dapat dilihat pada gambar 2.3.
Gambar 2.3
Penentuan HPP metode Tradisional
Indirect cost pool

Total Indirect cost

Direct manufacturing
labor-hours

Indirect cost allocation
Base

Indirect cost rate

Cost Object

Indirect cost
Direct cost

Direct Cost
Direct
materials

Sumber : Charles Horngren 2005
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Direct
manufacturing
Labor

Kelebihan metode tradisional adalah :
a.

Mudah diterapkan dan mudah di audit. Tepat untuk perusahaan yang hanya
memproduksi satu jenis produk, karena rasio konsumsi antara aktivitas
berdasarkan unit dan aktivitas yang tidak berdasarkan unit adalah sama.

b.

Tepat untuk perusahaan padat karya, karena untuk perusahaan padat karya
persentase unit biaya dasarnya sangat berarti terhadap total biaya overhead pabrik.

c.

Sesuai dengan prinsip akuntasi biaya yang diterima umum.
Sedangkan kelemahan-kelemahan metode tradisional adalah sebagai berikut :

a.

Pemisahan biaya yang bersifat variabel dan biaya tetap tidak relevan lagi dengan
kondisi sistem yang baru. Biaya-biaya akan bervariasi sesuai dengan aktivitas yang
dilakukan dan bukan berdasarkan variasi volume produksi.

b.

Metode tradisional dirancang hanya untuk menyajikan informasi biaya pada tahap
produksi, yang merupakan salah satu dari tiga tahap proses pembuatan produk,
yaitu : tahap desain dan pengembangan produk, tahap produksi, dan tahap
distribusi. Dalam proses pembuatan produk dimasa yang lalu tahap produksi yang
merupakan tahap pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi merupakan tahap
yang signifikan. Namun pada masa sekarang ini, tahap desain dan pengembangan
produk merupakan tahap yang menentukan keunggulan jangka panjang
perusahaan, sebab perusahaan menitikberatkan strategi pemasaran produknya pada
inovasi yang mampu menguasai pasar. Penggunaan metode tradisional dalam
menentukan harga pokok cenderung mengabaikan biaya yang berkaitan dengan
desain dan pengembangan produk serta biaya distribusi ke konsumen dan
memperlakukan sebagai biaya periode.
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c.

Metode penentuan harga pokok kurang berguna untuk mendukung pengambilan
keputusan jangka pendek, karena cenderung mengabaikan biaya-biaya tetap.

d.

Pengalokasian biaya overhead berdasarkan unit related pemacu biaya (volume dan
jam tenaga kerja langsung) mengakibatkan distorsi.
Menurut Cooper dan Kaplan (1991), kelemahan-kelemahan dari akuntasi biaya

tradisional adalah sebagai berikut:
1.

Hanya menggunakan jam tenaga kerja langsung (biaya tenaga kerja langsung)
sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya
kepada produk dan jasa.

2.

Hanya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume yang digunakan untuk
mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya kepada produk dan jasa.

3.

Pusat biaya terlalu besar dan berisi mesin yang memiliki struktur biaya overhead
yang sangat berbeda.

4.

Biaya pemasaran dan penyerahan produk dan jasa sangat berbeda di antara
berbagai saluran distribusi, namun sistem akuntansi biaya tidak memperdulikan
biaya pemasaran.
Menurut Cooper dan Kaplan (1991) ada lima jenis faktor yang mungkin

menimbulkan distorsi pada perhitungan harga pokok produk, yaitu:
1.

Ada kemungkinan bahwa biaya yang dibebankan ke produk tidak ada kaitan atau
hubungan dengan produk yang dihasilkan.

2.

Adanya biaya-biaya yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan atau
konsumen yang dilayani pada periode tertentu malah tidak menjadi beban pada
periode yang bersangkutan. Hal ini karena berhubungan dengan tujuan laporan
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keuangan dimana biaya-biaya ini memang tidak dikapitalisasikan tetapi
dibebankan pada persediaan pada periode terjadinya.
3.

Karena penentuan harga produk hanya mengarah pada output yang dianggap
sebagai produk perusahaan yang biasanya berupa produk yang tangiable
sedangkan produk intangible sering kali diabaikan. Kalau nilai produk ini cukup
material maka distorsi akan muncul.

4.

Ketidakcermatan pembebanan biaya secara tidak langsung ke produk.

5.

Adanya usaha pengalokasian biaya umum (biaya dari sumber yang tidak dapat
dipisahkan yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba bersih dari satu macam
produk) atau biaya bersama (biaya yang muncul kalau suatu proses produksi
diperlukan untuk menghasilkan lebih dari satu produk) ke produk.
Penyimpangan terhadap harga pokok produk tersebut, jika tidak segera

diperbaiki maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar yaitu: yaitu pengambilan
keputusan akan menjadi salah sehingga mengakibatkan penempatan strategi produk
yang salah pula.

2.4 Definisi Sistem Activity-Based Costing (ABC)
Sistem ABC merupakan salah satu alat terbaik untuk menyempurnakan sebuah
sistem pengalokasian biaya. Sistem ABC menyempurnakan suatu sistem pengalokasian
biaya dengan mengidentifikasi segala aktivitas individual sebagai cost object. Beberapa
aktivitas seperti event, tugas, atau unit kerja yang memiliki tujuan tertentu. Contoh
Sistem ABC ini juga disebut transaction-related costing system yaitu mengidentifikasi
desain produk, setting up machines, pengoperasian machine dan pendistribusian produk.
Sehingga, sistem ABC

menghitung biaya dari masing-masing kegiatan dan
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mengalokasikan biaya kepada cost object seperti produk dan jasa sebagai dasar kegiatan
yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa.
Gambar 2.4
Metode Pengaitan Biaya (Metode ABC)
Fundamental cost object

Activities

Assignment to
other cost object
Cost of
Activities

•
•
•

Cost of
Products
Services
Costumers

Sumber : Charles Horngren 2005
Activity-Based Costing menghubungkan secara lebih serasi antara biaya dengan
produksi. Activity-Based Costing menghilangkan distorsi sedemikian rupa sehingga kita
dapat mengetahui berapa harga pokok proses jasa dan produk sebagai bagian dari nilai
persediaan, seperti biaya penjualan dan distribusi. Activity-Based Costing dapat
memberikan informasi tentang seluruh harga pokok yang dikerahkan.
Dalam menentukan perhitungan biaya, metode ABC menggunakan tiga
pendekatan, yaitu :
1. Direct-cost tracing. Metode ABC bertujuan untuk mengklasifikasi ulang
beberapa biaya tidak langsung yang dijadikan sebagai biaya langsung dengan
cara mengevaluasinya. Jika beberapa biaya diklasifikasikan sebagai biaya tidak
langsung maka dapat ditelusuri ke obyek biaya. Contoh, biaya pemeliharaan
kebersihan dan perawatan mesin.
2. Indirect cost pools. Metode ABC menciptakan indirect cost pool yang terhubung
dengan beberapa kegiatan berbeda ( contoh, desain produk, penyiapan mesin,
pendistribusian). Masing-masing aktivitas baru dalam cost pool adalah
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homogeneous, karena setiap masing-masing aktivitas dalam cost pool
menggambarkan hubungan biaya dengan aktivitasnya. Contoh, cost pool
pendistribusian didalamnya termasuk biaya gaji seorang supir dan pemindahan
volume paket.
3. Cost-allocation bases. Untuk semua aktivitas dalam cost pool, aktivitas
menggambarkan basis alokasinya.
Cost hiearachy mengelompokkan biaya tidak langsung ke dalam beberapa tipe cost pool
yang berbeda sesuai dengan pemacu biaya atau sesuai dengan basis alokasi biaya, atau
dengan hubungan sebab dan akibat biaya itu tercipta. ABC menggunakan cost hierarchy
dalam empat level untuk menentukan alokasi biayanya, yaitu output unit level, batch
level, product sustaining, dan facility sutaining. Berikut adalah pengertian masingmasing tipe dari cost hierarchy : ( Hongren, 2005)
1. Unit-level Cost
Adalah biaya yang timbul setiap kali satu unit produk diproduksi, besar kecilnya
biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi. Sebagai contoh
tenaga kerja langsung, jam mesin, dan jam listrik (energi) digunakan setiap saat satu
unit produk dihasilkan. Bahan baku dan tenaga kerja langsung dikelompokkan
sebagai aktivitas berlevel unit, namun tidak termasuk dalam overhead.
2. Batch-level Cost
Adalah biaya yang terjadi setiap kali suatu batch produk diproduksi, besar kecilnya
aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah batch produk yang diproduksi. Contoh aktivitas
yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas set up, aktivitas pengolahan
bahan,dll
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3. Product-sustaining Cost
Adalah biaya yang timbul untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh
perusahaan. Contohnya adalah biaya desain
4. Facility-sustaining Cost
Adalah biaya untuk menopang proses produksi secara umum yang diperlukan untuk
menyediakan fasilitas untuk memproduksi produk, namun banyak sedikitnya
aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume produk yang diproduksi. Aktivitas ini
dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai jenis produk yang berbeda. Contoh
aktivitas ini : pemeliharaan kebersihan pertamanan, penerangan, dan lain-lain
Berikut adalah gambar 2.5 tentang penentuan biaya produk dengan menggunakan
metode ABC :
Gambar 2.5
Penentuan HPP Metode ABC
Indirect

Design
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Sumber : Charles Horngren 2005
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Dengan adanya penjelasan metode ABC diatas, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa Definisi Activity-Based Costing (ABC) adalah:
o Suatu metode untuk mengukur biaya dan kinerja kegiatan yang terkait dengan proses
dan obyek biaya.
o Memberikan biaya kegiatan-kegiatan berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya,
dan membebankan biaya pada obyek biaya, seperti produk atau pelanggan,
berdasarkan besarnya pemakaian kegiatan.
o Mengenali hubungan kausal antara pemacu biaya dengan kegiatan.
Para ahli manajemen biaya memberikan beberapa batasan atau definisi tentang
sistem ABC sebagai berikut:
1. Johnson (1989)
Dalam buku Management Accounting (1989), halaman 23-30, Johnson
memberikan definisi tentang ABC sebagai berikut:
a. Aktivitas mengkonsumsi sumberdaya menyebabkan biaya produk menyerap biayabiaya dengan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mendesain , merekayasa,
memproduksi, menjual, mengantarkan dan pelayanan.
b. Biaya-biaya ke produk melalui aktivitas-aktivitas. Biaya-biaya produksi melengkapi
informasi non finansial yang digunakan manajer operasional untuk mencapai
pengendalian dan kekompetitifan dalam aktivitas operasi.
c. Activity-Based Costing berlawanan dengan penentuan harga pokok tradisional, yang
menghitung biaya tidak langsung di bagi dengan pemacu biaya (misalnya jam kerja
langsung), yang selanjutnya dialokasikan ke produk.
d. Activity-Based Costing mengatasi masalah-masalah distorsi biaya produk dalam
sistem tradisional, yang timbul dari penggunaan rata-rataan yang terlalu menyeluruh
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yang digunakan untuk mendistribusikan biaya-biaya tidak langsung ke masingmasing produk.
2. Emerson O. Henke dan Charlene W. Spoede (1991)
Dalam buku Cost Accounting (1991), halaman 821, Emerson O henke dan
Charlene W. Spoede memberikan batasan tentang ABC sebagai berikut : “Activity-Based
Costing adalah sistem akumulasi dan alokasi biaya yang menulusuri biaya-biaya ke
produk menurut aktivitas-aktivitas yang dilakukan terhadap produk, dimaksudkan untuk
menghasilkan informasi biaya bagi keputusan strategis, perencanaan dan pengendalian
produksi.”
3. Garrison (1991)
Dalam buku Manajerial Accounting (1991) halaman 96, Garrison mendefinisikan
ABC sebagai berikut:
“Suatu metode kalkulasi biaya yang menciptakan suatu kelompok biaya untuk setiap
kejadian atau transaksi (aktivitas) dalam suatu organisasi yang berlaku sebagai pemacu
biaya. Biaya overhead kemudian dialokasikan ke produk dan jasa dengan dasar jumlah
dari kejadian atau transaksi yang produk atau jasa hasilkan.”
4. Lane K. Anderson dan Harold M. Sollenberger
Dalam buku management Accounting (1992), halaman 97, Lane K. Anderson
dan Harold mendefinisikan ABC sebagai :
“Suatu sistem akuntansi biaya yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk
memproduksi produk. Aktivitas menjadi titik akumulasi biaya yang fundamental. Biaya
ditelusuri ke aktivitas, dan aktivitas ditelusuri ke produk berdasarkan pemakaian
aktivitas dan setiap produk.”
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5. Don R. Hansen dan Maryanne M. Mowen
Dalam buku management Accounting (1992), halaman 244. Don R. Hanssen dan
Maryanne mendefiniskan ABC sebagai :
“ Suatu sistem biaya yang pertama kali menulusuri biaya ke aktivitas dan
kemudian ke produk.”

2.5 Perbandingan Activity-Based Costing dengan Sistem Biaya
tradisional
Beberapa perbedaan atau perbandingan antara perhitungan harga pokok produk
tradisional dengan Activity-Based Costing, yaitu:
1. ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu untuk menentukan berapa
besar tingkat konsumsi biaya overhead tidak langsung dari setiap produk. Sedangkan
sistem tradisional mengalokasikan secara arbitrery (sembarang) berdasarkan satu
atau dua basis alokasi yang non representative, dengan demikian gagal menyerap
konsumsi overhead yang benar menurut produk individu.
2. Kelemahan laporan tradisional yang berasal dari buku besar adalah bahwa biaya
dilaporkan menurut departemen dan perkiraan pengeluarannya. Laporan dari buku
besar hanya menunjukkan bagaimana dikeluarkan. Ketika para manajer membaca
laporan penyimpanan anggaran bulanan dari buku besar, mereka dapat senang atau
sedih tetapi belum tentu menjadi lebih pintar ! ABC dapat memperbaiki hal ini.
3. Fokus ABC adalah pada biaya, mutu dan faktor waktu. Sistem tradisional terutama
memfokuskan pada kinerja keuangan jangka pendek, seperti laba. Apabila sistem
tradisional digunakan untuk penetapan harga dan untuk mengidentifikasi produk
yang menguntungkan, angka-angkanya tidak dapat diandalkan.
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4. ABC membagi konsumsi overhead ke dalam empat kategori unit, batch, produk, dan
“penopang fasilitas”. Sedangkan sistem tradisional membagi biaya overhead ke
dalam unit dan “yang lain”. Sebagai akibatnya, ABC mengkalkulasi konsumsi
sumber daya, tidak semata-mata pengeluaran organisasional. ABC fokus terhadap
sumber biaya, tidak hanya dimana sumber biaya terjadi. Ini mengakibatkan lebih
berguna untuk pengambilan keputusan.
5. ABC mempunyai kebutuhan yang lebih kecil untuk analisa varian daripada sistem
tradisional, karena kelompok biaya dan pemacu biaya jauh lebih akurat dan jelas,
dan karena ABC dapat menggunakan biaya historis pada akhir periode untuk
menghitung biaya aktual apabila kebutuhan muncul.

2.6

Keunggulan dan Manfaat Activity-Based Costing
Berikut adalah klaim utama keunggulan dari sistem ABC yang dikemukakan

oleh T. Lucy, khususnya untuk penentuan harga pokok produk, adalah sebagai berikut :
1. Pengambilan keputusan yang lebih baik karena lebih informatifnya harga pokok
produk
2. ABC mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya, bukan produk dan
produklah yang mengkonsumsi aktivitas.
3. ABC cukup fleksibel untuk menulusuri biaya ke proses, pelanggan, area tanggung
jawab manajerial, dan juga biaya produk.
4. ABC memfokus perhatian pada sifat riil dari perilaku biaya untuk membantu
pengurangan biaya dan memungkinkan pengeliminasian pemborosan dengan
mengidentifikasikan aktivitas yang tidak bernilai tambah.
5. semakin banyak biaya overhead yang dapat ditelusuri ke produk. ABC memberikan
perhatian pada semua aktivitas sehingga kalkulasi biaya produk dapat ditelusuri.
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2.7 Bagan Kerangka Pemikiran
Dari uraian tersebut dapat diringkas ke dalam bagan kerangka pemikiran sebagai
berikut :
Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran
Kalkulasi HPP

Metode tradisional

Metode ABC

Analsisis Data
Analisis perbandingan metode
tradisional dan metode ABC
Kesimpulan dan saran
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek dan Metode Penelitian
Obyek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah pembangunan proyek CV “X”

yaitu ruko yang beralamat di jalan limo raya kecamatan Limo kota depok, pembangunan
rumah tinggal yang beralamat di duren mekar sawangan Depok dan gedung SMIP yang
terletak di Pondok Benda Pamulang Barat. Adapun bahan yang akan di teliti adalah
anggaran biaya bahan material langsung, biaya tenaga kerja langsung serta alokasi biaya
overhead.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang dimaksud
dengan deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah atau fenomena berupa
fakta-fakta tertentu dengan tujuan menjelaskan aspek yang relevan sehingga hasilnya
dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Alasan mengapa
peneliti menggunakan metode ini adalah karena dengan metode ini peneliti dapat
mengambil kesimpulan mengenai perbedaan perhitungan harga pokok dengan
penggunaan metode tradisional dan ABC.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus dan lapangan , yaitu penelitian tentang
status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari
keseluruhan personalitas menurut Sekaran (2003:125) Analisis Studi Kasus adalah studi
yang dilakukan secara mendalam analisis kontekstual dalam permasalahan yang terdapat
dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada tiga alasan bagi peneliti untuk
mempertimbangkan penggunaan studi kasus. Pertama, sesuai dengan pengertian studi
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kasus, peneliti menganalisis dampak perubahan penggunaan perhitungan harga pokok
dengan metode tradisional dan dampak perhitungan harga pokok dengan metode ABC.
Alasan kedua adalah dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan,
selain melalui berbagai literatur dan data sekunder yang ada, peneliti juga melakukan
wawancara mendalam dengan informan utama dan informan pendukung, sehingga
keabsahan jawaban yang didapat dapat dikembangkan kembali untuk informasi
penelitian ini (Moh. Nazir, 1985).
Ketiga dari segi edukasi, studi kasus mempunyai keunggulan sebagai salah satu
studi untuk mendukung studi-studi akan dilakukan kemudian hari karena studi kasus
dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dikembangkan untuk penelitian
lanjutan.
3.2

Metode Pengumpulan Data
3.2.1

Data yang Dihimpun

Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari keuangan yang
menjadi sasaran penelitian dengan cara melakukan wawancara. Data primer dalam
penelitian ini meliputi informasi yang didapat langsung berupa wawancara dengan
bagian keuangan. Data sekunder merupakan data serta data laporan anggaran biaya
bahan material langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead CV “X”.
3.2.2

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti Studi Kepustakaan
(Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Studi kepustakaan
merupakan penelitian dengan menggunakan literatur yang berhubungan dengan skripsi
ini seperti buku-buku ilmiah yang diperoleh di perpustakaan, artikel, makalah, serta

Penerapan Activity..., Indra Irnawan, Ak.-Ibs, 2010

informasi dari internet yang berkaitan erat khususnya pada permasalahan yang ada pada
penelitian skripsi ini, sedangkan penelitian lapangan merupakan penelitian yang
memperoleh data dan keterangan dari sumber di lapangan dengan menggunakan teknik
wawancara.
3.3

Metode Analisis dan Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Melakukan analisa terhadap aktivitas-aktivitas dan mengklasifikasi biaya-biaya
pada pembangunan ruko, rumah tinggal dan SMIP.

2.

Melakukan perbandingan pengukuran biaya dengan metode ABC dan metode
tradisional
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BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum
CV “X” adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultan
dan konstruksi. Jasa tersebut meliputi jasa perancangan dan perhitungan anggaran biaya
dalam jasa konstruksi, seperti pembuatan rumah tinggal, perbaikan rumah tinggal atau
renovasi dan pembuatan gedung baik ruko ataupun perkantoran. badan usaha ini
berbentuk CV dan didirikan pada tahun 1998. Beberapa contoh proyek yang sudah
dikerjakan adalah sebagai berikut :
•

Perancangan dan pembangunan proyek rumah tinggal yang terletak di Jl. M Kahfi I
No. 91 Jagakarsa Jakarta Selatan pada tahun 1999.

•

Perancangan dan pembangunan proyek Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMIP
broadcasting yang terletak di Jl. Raya Sawangan No 19 kota Depok pada tahun 2001.

•

Perancangan dan pembangunan proyek cut n fiil yang terletak di Bumi Parahyangan
Padalarang Bandung untuk Country Club seluas 4.5 hektar pada tahun 2002.

•

Perancangan dan pembangunan proyek rumah tinggal seluas 400m² yang terletak di
Jl. Yupiter V No 2 Villa Cinere Mas pada tahun 2003.

•

Pembangunan Proyek Kwari (perusahaan yang memproduksi batu split pembuat
bahan dasar beton) yang terletak di Sudamanik Bogor pada tahun 2004.

•

Perancangan dan pembangunan Ruko 4 lantai seluas 600 m² yang terletak di Jl.
Karang tengah Jakarta selatan pada tahun 2005.

•

Perancangan dan pembangunan proyek rumah tinggal seluas 400m² yang terletak di
Jl. Cendana Cinere Megapolitan pada tahun 2006.
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•

Perancangan dan pembangunan proyek komplek untuk perumahan Ketapang
Residence Pamulang Tangerang Selatan pada tahun 2008.
Adapun visi dari CV “X” adalah sebagai berikut :
a. Membangun rumah atau perumahan yang sehat
b. Membangun tata kota yang baik dan teratur
c. Mengikuti jalannya perkembangan arsitektur dari tahun ke tahun
d. Mendidik tata cara membangun yang benar kepada masyarakat
e. Mengambangkan SDM dari pendidikan teknologi menjadi fisik bangunan yang
nyata
Misi dari CV “X” adalah sebagai berikut :
a. Membangun suatu bangunan sesuai perencanaan yang matang
b. Menghemat biaya anggaran tetapi tidak mengurangi suatu sistem konstruksi
c. Menerapkan teknologi bahan bangunan yang aman dan sedang berkembang pada
masa ini, tetapi tidak melanggar rencana anggaran pelaksanaan
d. Disiplin waktu pelaksanaan untuk mengurangi biaya tenaga kerja
Berikut adalah laporan keuangan CV “X” yang berisi laporan laba/rugi dan

Neraca pada periode akhir 2008 :
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Tabel 4.1
Laporan Laba Rugi
CV "X"
Untuk periode berakhir 31 Desember 2008
Sub Total (Rp)
Pendapatan Usaha
Harga pokok pembangunan
Laba kotor

Total Rp
6,148,750,000
5,533,875,000
614,875,000

biaya-biaya :
biaya gaji
biaya administrasi
biaya penyusutan (gedung,dll)
biaya listrik
biaya telepon
biaya perlengkapan kantor
biaya lain-lain
Total biaya

(151,200,000)
(73,536,000)
(66,500,000)
(3,000,000)
(5,000,000)
(20,000,000)
(15,000,000)

laba/rugi sebelum pajak
PPH Badan (28 %)
Laba setelah pajak

(334,236,000)
280,639,000
(78,578,920)
202,060,080
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Tabel 4.2
Neraca
CV "X"
Untuk periode berakhir 31 Desember 2008
Sub Total (Rp)
Aktiva
Aktiva lancar:
Kas
Piutang usaha

Total Rp

55,000,000
68,000,000

Total aktiva lancer
Aktiva tetap:

123,000,000

Tanah dan Bangunan
Akumulasi penyusutan-bangunan
Perlengkapan kantor
Akumulasi penyusutan-perlengkapan kantor
Total aktiva tetap
Total aktiva

300,000,000
(60,000,000)
26,000,000
(6,500,000)

240,000,000
19,500,000
259,500,000
382,500,000

Hutang
Hutang lancar:
Hutang bahan bangunan
Hutang gaji
Total hutang lancar
Hutang jangka panjang:
Hutang bank
Hutang Jangka Panjang Lainnya
Total hutang jangka panjang
Total hutang

300,000,000
300,000,000
368,000,000

Modal
Laba ditahan
Total modal
Total hutang dan modal

14,500,000
14,500,000
382,500,000

Sumber : CV X
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68,000,000
68,000,000

4.2

Struktur Organisasi CV “X”
CV “X” dipimpin oleh seorang direktur. Direktur mengawasi seluruh aspek

kegiatan operasional perusahaan. Direktur membawahi tiga manajer opreasional, yaitu
manajer teknik, manajer administrasi keuangan, manajer Umum. masing-masing
manajer bertanggung jawab kepada bagian pekerjaannya. Berdasarkan diagram struktur
organisasi pada gambar dibawah ini, dapat dilihat bahwa CV “X” melakukan pembagian
wewenang menurut kegiatan fungsional.
Gambar 4.1
Struktur organisasi CV X
Direktur

Manajer Teknik

Manajer Adm.

Manajer Umum

Keuangan
Bagian
perencanaan &
proyek

Bagian
pembayaran

Bagian umum
& logistik

Sumber : CV X
Tugas dan tanggung jawab direktur adalah mengawasi jalannya perusahaan
dengan cara menerima laporan yang diberikan manajer secara langsung dan direktur di
CV “X” juga sebagai pengambil keputusan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
dengan kegiatan usaha yang dilakukan CV “X”. Pengambilan keputusan selalu
berdasarkan laporan yang ada di lapangan dari para manajer. Dalam melaksanakan
tugasnya, direktur dibantu oleh manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer umum.
Tugas manajer teknik adalah membuat perancangan dan perencanaan struktur bangunan,
seperti pembuatan rancangan gambar hingga penyusunan anggaran biaya pada suatu
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proyek. Manajer teknik juga bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi
jalannya pembangunan suatu proyek. Fungsi administrasi dan akuntansi dilaksanakan
oleh manajer keuangan yang bertugas membuat laporan keuangan dan pembayaran,
mengawasi karyawan bagian keuangan, serta melakukan otorisasi terhadap semua
dokumen yang berhubungan dengan uang keluar masuk yang berhubungan dengan
kepentingan perusahaan. Sementara itu manajer umum bertugas untuk mempersiapkan
bahan baku pembuatan suatu proyek, dimulai dari pemesanan bahan material,
pengurusan pendistribusian barang ,dan lain-lainnya.
4.3 Prosedur Pelaksanaan Proyek
Prosedur pelaksanaan suatu proyek adalah sebagai berikut :
a. Manajer melakukan pertemuan dengan pemilik rumah atau konsumen untuk
diberikan penjelasan maksud dan tujuan dari keinginannya dalam pembuatan
suatu rumah tinggal, ruko, kantor, pabrik, dan lain-lain.
b. Manajer Teknik menerima masukan dan tujuan pemilik atau konsumen. Lalu
membuat perencanaan rancangan (dalam bentuk sketsa gambar menurut luas
yang diminta) dan perhitungan anggaran biaya baik material dan tenaga kerja,
atas kesepakatan direktur.
c. Memberikan hasil perencanaan rancangan dan anggaran biaya tersebut. Jika
kondisi tersebut diterima maka dibuatlah perjanjian, jika kondisi tersebut tidak
diterima, maka manajer teknik melakukan perhitungan ulang seperti pergantian
mutu material bahan bangunan atau pengurangan luas dari ruang.
d. Setelah terjadi kesepakatan antara dua pihak, lalu dibuatlah kontrak kerja dari
bahan yang disepakati, cara pembayaran dan waktu pelaksanaan. maka
pengerjaan proyek dapat dimulai, dari mulai pembuatan gambar dan pengurusan
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IMB (izin mendirikan bangunan) lalu dimulailah pelaksanaan pembangunan
proyek.
e. Pembayaran dalam suatu proyek tergantung dari kesepakatan antara kedua belah
pihak (pihak kontraktor dan pihak konsumen). Ada 2 cara pembayaran, yaitu
pembayaran yang dilunasi setelah bangunan selesai (akan tetapi diberikan 25%
dari kontrak) dan pembayaran dilakukan sesuai dengan pekerjaan selesai (jika
salah satu pengerjaan selesai, maka kontraktor mendapatkan bayaran sesuai
dengan hitungannya).
4.4 Perhitungan Harga Pokok dengan Metode Tradisional
CV “X” melakukan perhitungan harga pokok proyek dengan metode job order
costing, yakni harga pokok dihitung untuk setiap proyek. Pembayaran proyek dilakukan
sesuai dengan tingkat penyelesaian. Langkah-langkah yang dilakukan CV “X” dalam
menentukan harga pokok bangunan adalah dengan menulusuri biaya material langsung,
biaya tenaga kerja langsung serta mengalokasikan biaya overhead. Alokasi biaya
overhead CV “X” menggunakan metode tradisional. Langkah-langkah perhitungan
harga pokok pembangunan proyek dengan metode tradisional adalah sebagai berikut :
1. CV “X” mengerjakan pembangunan beberapa proyek di tahun 2009, yaitu proyek
rumah tinggal seluas 602 m², ruko dengan luas 800 m², dan gedung SMIP dengan
luas 440 m². Ketiga proyek tersebut diperlakukan sebagai cost object.
2. CV “X” menghitung biaya bahan material langsung yang akan digunakan dan
selanjutnya dimintakan persetujuan kepada pemilik atau konsumen. Perhitungan
biaya bahan material langsung yang disusun oleh CV “X” per proyek dapat dilihat
pada tabel 4.3, sedangkan selengkapnya dapat dilihat di lampiran 1, 2, dan 3.

Penerapan Activity..., Indra Irnawan, Ak.-Ibs, 2010

Tabel 4.3
CV “X”
Biaya Bahan Material Langsung Per Proyek
Untuk periode tahun 2009
No

Proyek

Total (Rp)

1 Rumah tinggal
2 Ruko
3 SMIP
Sumber : data yang diolah

708,499,150
824,722,150
431,329,900

CV “X” kemudian menghitung biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk
melaksanakan pembangunan proyek dan harus disetujui oleh pemilik atau
konsumen. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung yang disusun oleh CV “X”
dapat dilihat pada tabel 4.4, sedangkan selengkapnya dapat dilihat di lampiran 4, 5,
dan 6

No

Tabel 4.4
CV “X”
Biaya Tenaga Kerja Langsung Per Proyek
Untuk periode tahun 2009
Proyek
Total (Rp)

1 Rumah tinggal

301,000,000

2 Ruko
3 SMIP
Sumber : data yang diolah

329,939,000
129,400,000

3. Berdasarkan

anggaran

biaya

overhead

tahun

2009,

CV

“X”

kemudian

mengalokasikan biaya overhead ke setiap proyek atas dasar alokasi jam tenaga kerja
langsung yang digunakan untuk menyelesaikan semua proyek pada tahun 2009.
Biaya overhead CV “X” tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.5
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Tabel 4.5
CV “X”
Biaya Overhead Kantor
Untuk periode tahun 2009
NO

URAIAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

biaya gaji arsitektur
biaya gaji juru gambar
biaya gaji bagian administrasi
biaya gaji pengawas (2 orang)
biaya gaji supir (2 orang)
biaya bahan bakar kendaraan (2 kendaraan)
biaya gaji office boy
biaya listrik kantor
biaya telpon kantor
pembelian ATK
kertas HVS dan Kalkir
Meja Gambar
Komputer
perawatan gedung kantor (5 % dari nilai)
Perawatan kendaraan kantor (5% dari nilai)
biaya penyusutan 2 kendaraan (5 thn,harga 80 juta)
biaya penyusutan gedung kantor (dgn nilai 300 juta)
biaya PPH
TOTAL

TOTAL (Rp)
46,050,000
14,736,000
36,000,000
62,400,000
38,400,000
31,200,000
14,400,000
3,600,000
6,000,000
21,600,000
1,536,000
16,000,000
10,000,000
15,000,000
8,000,000
32,000,000
60,000,000
134,529,920
551,451,920

Sumber : CV X
4. Setelah memutuskan dasar alokasi yang akan digunakan, kemudian CV “X”
menentukan budget dasar alokasinya. CV “X” menggunakan jumlah total jam tenaga
kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiga proyek yang dibuat pada
tahun 2009, yang dapat dilihat pada tabel 4.6
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Tabel 4.6
CV “X”
Dasar alokasi : Budget Jam tenaga kerja langsung Per Proyek
Untuk periode tahun 2009
No
Proyek
Budget Jam tenaga kerja langsung (jam)
1 Rumah tinggal
57,408
2 Ruko
74,880
3 SMIP
49,920
Total
182,208
Sumber : data yang diolah
5. Setelah menyusun anggaran biaya dan menentukan budget dasar alokasi biaya,
kemudian menentukan rate biaya overhead perjamnya, yakni dengan cara membagi
antara total biaya overhead dengan budget dasar alokasi.
Rate biaya overhead =

total biaya overhead
Budget dasar alokasi biaya

Rate biaya overhead =

Rp 551.451.920
182.208 jam

Rate biaya overhead =

Rp 3.026,5 per jamnya

6. Setelah menentukan rate biaya overhead, kemudian CV “X” mengalokasikan biaya
overhead ke setiap proyek, yakni dengan cara mengalikan rate biaya overhead
dengan jam tenaga kerja langsung masing-masing proyek. Pengalokasian biaya
overhead dapat dilihat pada tabel 4.7
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Tabel 4.7
CV “X”
Alokasi biaya overhead Per Proyek
Untuk periode tahun 2009
No

Jam tenaga kerja
langsung (jam)

Proyek

1 Rumah tinggal
2 Ruko
3 SMIP

Rate biaya
overhead (Rp)

57,408
74,880
49,920

Alokasi Biaya
Overhead (Rp)

3,026.5
3,026.5
3,026.5
Total

173,745,125
226,624,077
151,082,718
551,451,920

Sumber : data yang diolah
7. CV “X” menghitung harga pokok pembangunan tiga proyek dengan cara
menjumlahkan biaya bahan material langsung, biaya tenaga kerja langsung serta
pengalokasian biaya overhead di setiap proyek. CV “X” menghitung dengan acuan
laporan-laporan biaya yang telah dibuat dan disederhanakan kedalam beberapa tabel
diatas. Berikut adalah laporan total harga pokok yang dapat dilihat pada tabel 4.8
Tabel 4.8
CV “X”
Harga Pokok Pembangunan Per Proyek
Untuk periode tahun 2009
NO

PROYEK

1 Rumah tinggal
2 Ruko
3 SMIP

BIAYA
MATERIAL
LANGSUNG
(Rp)

708,499,150
824,722,150
431,329,900

BIAYA TENAGA
KERJA
LANGSUNG (Rp)

BIAYA
OVERHEAD (Rp)

301,000,000
329,939,000
129,400,000

173,745,125
226,624,077
151,082,718

TOTAL (Rp)

1,183,244,275
1,381,285,227
711,812,618

8. Dengan didapatnya harga pokok pembangunan proyek, maka dibuat laporan laba
rugi per proyek. Yang dapat dilihat pada tabel 4.9
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Tabel 4.9
CV "X"
laporan laba/rugi kotor per proyek
Untuk periode tahun 2009
Rumah tinggal

Ruko

SMIP

Nilai proyek (Rp)
HPP metode
Tradisional (Rp)

1,200,000,000

1,500,000,000

750,000,000

1,183,244,462

1,381,285,470

711,812,780

Total (Rp)

16,755,538

118,714,530

38,187,220

Sumber : data yang diolah
Tabel diatas, memperlihatkan jumlah laba kotor yang didapatkan CV “X” dari
pembangunan proyek tahun 2009. Berdasarkan metode tradisional CV “X”
memperoleh laba kotor sebesar Rp 16.755.538,- untuk proyek rumah tinggal, Rp
118.714.530,- untuk proyek ruko, dan Rp 38.187.220,- untuk proyek SMIP.
4.5 Perhitungan Harga Pokok dengan Metode ABC
Setelah melakukan perhitungan harga pokok pembangunan proyek dengan
metode tradisional, maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan refining
(penyempurnaan) atau melakukan penghitungan kembali harga pokok dengan
menggunakan metode ABC. Langkah-langkah perhitungan harga pokok pembangunan
proyek dengan metode ABC adalah sebagai berikut :
1. Menentukan cost object tahun 2009, yaitu proyek rumah tinggal seluas 602 m², ruko
dengan luas 800 m², dan gedung SMIP dengan luas 440 m².
2. Menghitung biaya bahan material langsung per proyek dapat dilihat pada tabel 4.3.
Biaya tenaga kerja langsung kemudian dihitung per proyek dan harus disetujui oleh
pemilik atau konsumen CV “X”. Laporan perhitungan biaya tenaga kerja langsung
yang disusun oleh CV “X” dapat dilihat pada tabel 4.4
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3. Proses refining (penyempurnaan) perhitungan kembali anggaran biaya overhead
dengan metode ABC. Perhitungan ulang dengan metode ABC dilakukan terhadap
proyek-proyek yang dikerjakan oleh CV “X” tahun 2009. Langkah-langkah yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Mengelompokkan atau mengklasifikasikan 18 biaya overhead yang ada dalam tabel
4.5 ke dalam beberapa aktivitas menurut cost hierarchy.
b. Dalam cost pool 1 terdapat aktivitas design yang terdiri dari 4 biaya overhead seperti
biaya gaji arsitek, juru gambar dan alat kerja pendukungnya. Cost Hierarchy pada
cost pool 1 adalah product sustaining, karena aktivitas design, contoh seorang arsitek
(pembuat rancangan proyek), juru gambar dan alat pendukungnya mendukung
terciptanya produk (proyek tersebut) yang di produksi oleh suatu perusahaan. Biaya
gaji arsitek dan juru gambar dihitung menurut total luas gambar bangunan proyek,
sehingga dasar alokasi yang digunakan adalah luas proyek CV “X”, dapat dilihat
pada tabel 4.10
Tabel 4.10
CV X
Dasar Alokasi : Luas proyek
Untuk periode tahun 2009
No

Proyek

Luas (m²)

1 Rumah tinggal
2 Ruko
3 SMIP
Total
Sumber : data yang diolah

602
800
440
1,842

c. Cost pool 2 berisi aktivitas pengawasan, terdiri dari biaya gaji pengawas proyek, gaji
supir beserta bahan bakar. Cost hierarchy pada cost pool 2 adalah output unit level,
karena aktivitas pengawasan sangat erat dengan jalannya suatu proses produksi atau
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pembangunan proyek. Biaya gaji pengawas lapangan, supir beserta bahan bakar
kendaraan ditentukan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Maka dasar alokasi
yang digunakan adalah jam tenaga kerja langsung per proyek, dapat dilihat pada
tabel 4.11
Tabel 4.11
CV “X”
Dasar Alokasi : Budget Jam Tenaga Kerja Langsung
Untuk periode tahun 2009
No
Proyek
Budget Jam tenaga kerja langsung (jam)
1 Rumah tinggal
57,408
2 Ruko
74,880
3 SMIP
49,920
Total
182,208
Sumber : data yang diolah
d. Cost pool 3 berisi aktivitas administrasi. Aktivitas ini sangat menopang
pembangunan proyek, dalam hal pembayaran tagihan dan lainnya. Biaya dalam
aktivitas ini, seperti biaya gaji bagian administrasi, perlengkapan kantor, biaya
listrik, telepon kantor, dan lain-lain. Cost pool ini masuk ke dalam kategori facility
sustaining. Dasar alokasi yang digunakan adalah total transaksi pembayaran tagihan
serta pembelian yang terjadi selama pembangunan proyek, dapat dilihat pada tabel
4.12

No

Tabel 4.12
CV “X”
Dasar Alokasi : Total Transaksi pembelian atau pembayaran per proyek
Untuk periode tahun 2009
Proyek
transaksi

1 Rumah tinggal
2 Ruko
3 SMIP
Total
Sumber : data yang diolah
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170
102
80
352

e. Cost pool 4 berisi aktivitas fasilitas yang terdiri dari biaya perawatan dan penyusutan
gedung serta kendaraan, dan pembayaran pajak. Cost pool ini masuk ke dalam
kategori facility sustaining, karena gedung dan kendaraan operasional menopang
pembangunan proyek. Dasar alokasi yang digunakan adalah nilai kontrak proyek CV
“X”, dapat dilihat pada tabel 4.13
Tabel 4.13
CV “X”
Dasar Alokasi : Nilai Kontrak per proyek
Untuk periode tahun 2009
No
Proyek
transaksi
1 Rumah tinggal
1,200,000,000
2 Ruko
1,500,000,000
3 SMIP
750,000,000
Total
3,450,000,000
Sumber : data yang diolah
4. Setelah mengelompokkan biaya overhead ke dalam beberapa aktivitas menurut cost
pool dan Cost hierarchy, selanjutnya menentukan dasar alokasi yang digunakan
untuk menghitung rate alokasi biaya overhead. Dapat dilihat pada tabel 4.14,
sedangkan selengkapnya dapat dilihat di lampiran 7
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Tabel 4.14

NO

ACTIVITY

Suggested cost
pool

Cost
Hierarchy
Category

Product
Sustaining

Output
Unit Level

A

DESIGN

Cost
Pool 1

B

PENGAWASAN

Cost
Pool 2

C

D

ADMINISTRASI

FASILITAS

Cost
Pool 3

Cost
Pool 4

Facility
Sustaining

Facility
Sustaining

Total Indirect
Cost

86,786,000

132,000,000

83,136,000

249,529,920

Cost Allocation Base Quantity

Overhead Activity Cost-Allocation
Rate

Meter Persegi
(m²)

biaya per meter
perseginya (M²)

1,842

182,208

352

3,450,000,
000

Direct
Manufacturin
g laot-hours

jumlah total
transaksi yang
terjadi selama
pembangunan
berlangsung

nilai kontrak
dari masingmasing proyek

551,451,920

Sumber : data yang diolah

Penerapan Activity..., Indra Irnawan, Ak.-Ibs, 2010

47,115.09

724.45

236,181.82

0.07

biaya direct
manufacturing
labor-hours

Cause and Effect
relationship Between
Allocation Base and
Activity Cost

biaya perancangan
desain ditentukan oleh
dasar alokasi luas
bangunan proyek
biaya pengawasan
ditentukan dasar
alokasi jam tenaga
kerja langsung

rate biaya yang
didapatkan dari
total transaksi
pembangunan
proyek

biaya administrasi
ditentukan oleh dasar
alokasi jumlah
transaksi pembangunan
proyek

rate biaya
didapatkan dari
dasar alokasi
nilai masing2
proyek

biaya fasilitas
ditentukan oleh dasar
alokasi nilai proyek

4. Lalu mengalokasikan biaya overhead ke masing-masing proyek sesuai dengan
budget dasar alokasinya, maka alokasi biaya overhead proyek CV “X” dapat dilihat
pada tabel 4.15. selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8, 9, dan 10
Tabel 4.15
CV “X”
Alokasi biaya overhead proyek
Untuk periode tahun 2009
PROYEK
BIAYA OVERHEAD (Rp)

NO

1 Rumah tinggal
2 Ruko
3 SMIP

196,896,251
224,520,464
130,035,204
551,451,920

Total
Sumber : data yang diolah

5. Selanjutnya menghitung harga pokok pembangunan per proyek dengan cara
menjumlahkan biaya bahan material langsung, biaya tenaga kerja langsung serta
pengalokasian biaya overhead dengan metode ABC. Berikut adalah laporan total
harga pokok yang dapat dilihat pada tabel 4.16
Tabel 4.16
CV “X”
Harga Pokok Pembangunan Proyek
Untuk periode tahun 2009

NO

PROYEK

1 Rumah tinggal
2 Ruko
3 SMIP

BIAYA
MATERIAL
LANGSUNG
(Rp)

BIAYA
TENAGA
KERJA
LANGSUNG
(Rp)

BIAYA
OVERHEAD (Rp)

708,499,150
824,722,150
431,329,900

301,000,000
329,939,000
129,400,000

196,896,251
224,520,464
130,035,204

TOTAL (Rp)

1,206,395,401
1,379,181,614
690,765,104

Sumber : data yang diolah
6. Dengan didapatnya harga pokok pembangunan proyek, maka dibuat laporan laba
rugi per proyek. Yang dapat dilihat pada tabel 4.15
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Tabel 4.17
CV "X"
laporan laba/rugi kotor per proyek
Untuk periode tahun 2009
Rumah tinggal

Ruko

SMIP

Nilai proyek (Rp)
HPP metode ABC
(Rp)

1,200,000,000

1,500,000,000

750,000,000

1,206,395,401

1,379,181,614

690,765,104

Total (Rp)

(6,395,401)

120,818,386

59,234,896

Sumber : data yang diolah
Tabel diatas, memperlihatkan jumlah laba kotor yang didapatkan CV “X” dari
pembangunan proyek tahun 2009. Berdasarkan metode ABC, CV “X” memperoleh
kerugian kotor sebesar Rp 6.395.401,- untuk proyek rumah tinggal, Rp 120.818.386,untuk proyek ruko, dan Rp 59.234.896,- untuk proyek SMIP. Pembuatan rumah tinggal
mengalami kerugian dikarenakan terjadinya variance biaya pengerjaan proyek tersebut
dengan kesepakatan anggaran yang telah dibuat di awal, seperti adanya perubahan
permintaan dari konsumen (pemilik rumah tinggal) seperti pembongkaran keramik yang
telah dipasang dengan bahan keramik lain, pembongkaran pekerjaan sanitair dari merek
lokal menjadi merek impor yang menyebabkan perusahaan kembali memesan barang
dan adanya biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada pengawas lapangan
proyek. Dan adanya perubahan bentuk atau penambahan bentuk fisik bangunan yang
menyebabkan perusahaan kembali membuat rancangan baru dan membayar arsitek lebih
mahal karena adanya perubahan tersebut, dan melakukan pemesanan bahan baku
bangunan baru karena adanya perubahan bentuk tersebut, maka terjadinya penambahan
biaya yang harus di tanggung perusahaan dalam aktivitas pengawasan dan aktivitas
administrasi.
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Pembuatan SMIP dan ruko tidak mengalami kerugian dikarenakan karena tetap
mengikuti kesepakatan antara pemilik dengan perusahaan, sehingga tidak terjadinya
perubahan dalam pengerjaan, perubahan bentuk fisik bangunan, dan perubahan bahan
baku, sehingga pengerjaan proyek menjadi tepat waktu.
4.2 Perbedaan Perhitungan Harga Pokok dengan metode Tradisional dan ABC
Setelah diadakan refining (penyempurnaan) atau perhitungan ulang harga pokok
pembangunan proyek CV “X” dengan menggunakan metode ABC, maka didapat
perbedaan dapat ditunjukkan dalam tabel 4.18
Tabel 4.18
CV “X”
Perhitungan Harga pokok
Untuk periode tahun 2009
PROYEK RUMAH TINGGAL
METODE TRADISIONAL (RP)
biaya material langsung
708,499,150
biaya tenaga kerja langsung
301,000,000
biaya overhead
173,745,312
Total HPP
1,183,244,462
PROYEK RUKO
biaya material langsung
824,722,150
biaya tenaga kerja langsung
329,939,000
biaya overhead
226,624,320
Total HPP
1,381,285,470
PROYEK SMIP
biaya material langsung
431,329,900
biaya tenaga kerja langsung
129,400,000
biaya overhead
151,082,880
Total HPP
711,812,780
Sumber : data yang diolah

METODE ABC (RP)
708,499,150
301,000,000
196,896,251
1,206,395,401
824,722,150
329,939,000
224,520,464
1,379,181,614
431,329,900
129,400,000
130,035,204
690,765,104

Dengan hasil diatas, pembangunan proyek rumah tinggal dengan penggunaan
perhitungan metode tradisional menyebabkan harga pokok proyek undercosting,
sedangkan pada perhitungan ABC harga pokok proyek rumah tinggal mengalami
overcosting. Penggunaan metode ABC dan tradisional dalam pembangunan proyek ruko
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dan dan SMIP menyebabkan harga pokok kedua proyek tersebut undercosting.
Perhitungan laba kotor dari ketiga proyek dapat ditunjukkan pada tabel 4.19
Tabel 4.19
CV “X”
laporan laba/rugi kotor per proyek
Untuk periode tahun 2009
Rumah tinggal
Nilai proyek (Rp)
HPP metode
Tradisional (Rp)

Ruko

SMIP

1,200,000,000

1,500,000,000

750,000,000

1,183,244,462

1,381,285,470

711,812,780

16,755,538

118,714,530

38,187,220

Nilai proyek (Rp)

1,200,000,000

1,500,000,000

750,000,000

HPP metode ABC (Rp)

1,206,395,401

1,379,181,614

690,765,104

(6,395,401)

120,818,386

59,234,896

Total (Rp)

Total (Rp)

Sumber : data yang diolah
Dengan hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa laba kotor yang
didapatkan CV “X” dari pembangunan proyek. Penggunaan metode tradisional
menyebabkan CV “X” mendapatkan laba kotor sebesar Rp 16.755.538,-, sedangkan
dengan penggunaan metode ABC CV “X” menghitung adanya kerugian sebesar Rp
6.395.401,-. Hal tersebut dikarenakan, perhitungan biaya overhead dengan metode
tradisional untuk proyek rumah tinggal hanya dihitung menurut satu dasar alokasi yaitu
jam kerja langsung. Metode ABC menghitung biaya overhead dengan beberapa dasar
alokasi, yaitu melihat dari aktivitas yang dilakukan, maka terjadi beberapa perbedaan
besar yang terletak pada biaya overhead diantara kedua metode. Biaya overhead
perusahaan menjadi lebih

besar dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang

diinginkan dari pihak konsumen dalam pembangunan rumah tinggal, yang menyebabkan
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aktivitas pengawasan, perancangan, dan administrasi menjadi bertambah. Perusahaan
pun mengeluarkan biaya lebih untuk menutupi biaya overhead tersebut.
Pada pembangunan ruko dan SMIP, perhitungan HPP dengan menggunakan
metode tradisional menunjukkan CV “X” mendapatkan laba kotor sebesar Rp
118.714.530,- dan Rp 38.187.220,-. Perhitungan HPP dengan menggunakan metode
ABC, menunjukkan CV “X” mendapat laba kotor sebesar Rp 120.818.386,- dan Rp
59.234.896,-. Perhitungan harga pokok dengan menggunakan metode ABC lebih
menguntungkan dalam pembangunan proyek ruko dan SMIP, karena pembangunan
proyek SMIP dan ruko tidak ada perubahan-perubahan dari segi fisik bangunan maupun
bahan. Pembangunan proyek ini dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, berbeda
dengan pembangunan proyek rumah tinggal.
Dari data diatas menunjukkan Perolehan laba kotor pembangunan proyek ruko
dan SMIP yang lebih besar dengan menggunakan metode ABC, sedangkan untuk
pembangunan proyek rumah tinggal lebih baik menggunakan metode tradisional, akan
tetapi perhitungan harga pokok dengan metode ABC sesungguhnya lebih baik dibanding
dengan metode tradisional, karena perhitungan biaya overhead dengan metode ABC
dilihat dari beberapa dasar alokasi menurut aktivitas, sehingga perhitungan dan
pengalokasiannya lebih akurat dibanding dengan penggunaan metode tradisional yang
hanya menggunakan satu dasar alokasi dalam menghitung biaya overhead.

Penerapan Activity..., Indra Irnawan, Ak.-Ibs, 2010

BAB V
Penutup
5.1 Kesimpulan Penelitian
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di bab
sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Dalam penerapannya metode ABC menggunakan aktivitas-aktivitas
sebagai pemacu untuk menentukan berapa besar tingkat konsumsi biaya
overhead

dari

setiap

proyek.

Sedangkan

metode

tradisional

mengalokasikan secara arbitrery (sembarang) berdasarkan satu dasar
alokasi alokasi. ABC membagi aktivitas biaya overhead ke dalam empat
kategori unit, batch, produk, dan facility. Sedangkan sistem tradisional
membagi biaya overhead ke dalam unit. Sebagai akibatnya, ABC
mengkalkulasi konsumsi sumber daya, tidak semata-mata pengeluaran
perusahaan.
2. Dengan digunakannya metode ABC, maka perolehan laba kotor untuk
proyek Ruko dan SMIP lebih besar ketimbang penggunaan metode
tradisional. Dalam pembangunan rumah tinggal penggunaan metode ABC
mengalami kerugian dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang
diinginkan oleh pihak konsumen atau pemilik rumah tinggal, sehingga
perhitungan alokasi biaya overhead untuk proyek rumah tinggal menjadi
lebih besar, dan menyebabkan harga pokok pembangunan proyek
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meningkat dibandingkan dengan anggaran awal yang telah dibuat
perusahaan.
5.2 Saran
Dari keseluruhan hasil penelitian yang didapat, terdapat beberapa saran, yaitu :
Untuk perusahaan :
Dengan adanya metode ABC, maka perusahaan lebih baik
menggunakannya metode ABC untuk menentukan harga pokok,
karena perhitungan alokasi biaya overheadnya yang tepat. Untuk
menghindari kerugian, sebaiknya perusahaan tetap mengikuti
standar pembuatan proyek yang ada dan telah disepakati dengan
pihak pemilik, atau dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu
dengan pihak pemilik jika suatu saat terjadi perubahan atau
penambahan fisik dalam pembangunan suatu proyek agar
dikenakan biaya tambahan yang senilai dengan pekerjaan
tambahan atau perubahan tersebut.
Untuk Akademik :
Agar lebih dapat membuktikan perbedaan perhitungan alokasi
biaya diantara kedua metode, yaitu dengan memperdalam teori
penggunaan penilaian harga pokok, alokasi biaya overhead, pada
industri yang berbeda.
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Lampiran 1
BIAYA BAHAN MATERIAL LANGSUNG
PROYEK : RUMAH TINGGAL
ALAMAT : KP DESA KEL DUREN MEKAR SAWANGAN
DEPOK
NO

URAIAN

JUMLAH

I

RUMAH TINGGAL UTAMA

416,076,350

II

PANINGRAT

83,690,100

III

PENDOPO

47,494,000

IV

KANTOR

89,424,000

V

DAPUR

71,814,700

TOTAL

708,499,150
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Lampiran 2
RENCANA PERHITUNGAN BAHAN MATERIAL LANGSUNG
PROYEK : RUKO
JL . LIMO RAYA KEC LIMO KOTA DEPOK

NO
I
II
III
IV
V

URAIAN

TOTAL

PEKERJAAN PERSIAPAN
PEKERJAAN ESTEGER+ BETON+SLOOF+KOLOM
PEKERJAAN BETON+POND TAOAK+SLOOF +KOLOM
PEKERJAAN PASANGAN PONDASI BATU KALI
PEKERJAAN PASANGAN DINDING

VI
VII
VIII
IX

PEKERJAAN PLESTERAN DINDING
PEKERJAAN LANTAI KERJA
PEKERJAAN ESTEGER BETON+PLAT LT+BALOK
PEKERJAAN BESI BETON+PLAT LT 2+BALOK

X
XI
XII
XIII

PEKERJAAN COR BETON LT2
PEKERJAAN ESTEGER BETON KOLOM LT2
PEKERJAAN BESI BETON KOLOM LT2
PEKERJAAN COR BETON KOLOM LT2

XIV
XV
XVI
XVII

PEKERJAAN PASANGAN DINDING LT2
PEKERJAAN PLESTERAN DINDING LT2
PEKERJAAN ESTEGER BETON PLAT LT BALOK ATAP
PEKERJAAN BESI BETON PLAT LT BALOK ATAP

XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

PEKERJAAN COR BETON ATAP
PEKERJAAN ESTEGER BETON TANGGA
PEKERJAAN BESI BETON TANGGA
PEKERJAAN COR BETON TANGGA
PEKERJAAN KUSEN LT1+LT2

XXIII
XXIV
XXV
XXVI

PEKERJAAN INST. AIR
PEKERJAAN KERAMIK
PEKERJAAN LISTRIK
PEKERJAAN CAT

XXVII

PEKERJAAN HALAMAN

5,033,000
70,470,000
79,522,500
39,848,000
32,690,000
13,050,000
12,900,000
43,750,000
74,376,000
42,100,000
10,560,000
8,900,150
5,874,000
31,590,000
12,520,000
21,310,000
74,376,000
42,100,000
6,005,000
7,127,000
5,344,000
67,020,000
24,581,000
38,350,000
25,005,500
9,880,000
20,440,000

TOTAL
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824,722,150

Lampiran 3
RENCANA PERHITUNGAN BAHAN MATERIAL LANGSUNG
PROYEK : GEDUNG SMIP
ALAMAT : KEL PONDOK BENDA PAMULANG BARAT TANG SEL

NO

URAIAN

TOTAL

5,227,400

I

PEKERJAAN PERSIAPAN

II

PEKERJAAN BETON

94,718,000

III

PEKERJAAN BETON

84,810,000

IV

PEKERJAAN PASANGAN

61,745,500

V

PEKERJAAN ATAP

50,695,000

VI

PEKERJAAN KUSEN

68,544,000

VII

PEKERJAAN INST. AIR

7,428,000
26,621,000

VIII PEKERJAAN KERAMIK
IX

PEKERJAAN PLAFOND

11,976,000

X

PEKERJAAN CAT

13,565,000

XI

PEKERJAAN INST. LISTRIK
TOTAL BAHAN

6,000,000
431,329,900
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Lampiran 4
BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
PROYEK : RUMAH TINGGAL
ALAMAT : KP DESA KEL DUREN MEKAR SAWANGAN DEPOK
NO

TANGGAL

URAIAN

TOTAL

1

5/1/2009

10/1/2009

Biaya tenaga kerja

8,000,000

2

12/1/2009

17/1/2009

Biaya tenaga kerja

7,000,000

3

19/1/2009

24/1/2009

Biaya tenaga kerja

8,000,000

4

27/1/2009

31/1/2009

Biaya tenaga kerja

6,500,000

5

2/2/2009

7/2/2009

Biaya tenaga kerja

4,000,000

6

9/2/2009

14/2/2009

Biaya tenaga kerja

5,600,000

7

16/2/2009

21/2/2009

Biaya tenaga kerja

4,900,000

8

23/2/2009

28/2/2009

Biaya tenaga kerja

4,300,000

9

2/3/2009

7/3/2009

Biaya tenaga kerja

5,000,000

10

10/3/2009

14/3/2009

Biaya tenaga kerja

5,050,000

11

16/3/2009

21/3/2009

Biaya tenaga kerja

5,500,000

12

23/3/2009

28/3/2009

Biaya tenaga kerja

4,500,000

13

30/3/2009

4/4/2009

Biaya tenaga kerja

7,500,000

14

6/4/2009

11/4/2009

Biaya tenaga kerja

6,830,000

15

13/4/2009

18/4/2009

Biaya tenaga kerja

6,000,000

16

20/4/2009

25/4/2009

Biaya tenaga kerja

6,500,000

17

27/4/2009

2/5/2009

Biaya tenaga kerja

7,000,000

18

4/5/2009

16/5/2009

Biaya tenaga kerja

5,000,000

19

11/5/2009

23/5/2009

Biaya tenaga kerja

5,000,000

20

18/5/2009

23/5/2009

Biaya tenaga kerja

7,000,000

21

24/5/2009

29/5/2010

Biaya tenaga kerja

6,000,000

22

31/5/2009

5/6/2009

Biaya tenaga kerja

7,300,000

23

8/6/2009

12/6/2009

Biaya tenaga kerja

4,010,000

24

15/6/2009

20/6/2009

Biaya tenaga kerja

7,865,000

25

22/6/2009

28/6/2009

Biaya tenaga kerja

6,000,000

26

29/6/2009

4/7/2009

Biaya tenaga kerja

5,500,000

27

6/7/2009

11/7/2009

Biaya tenaga kerja

6,900,000

28

13/7/2009

18/7/2009

Biaya tenaga kerja

4,300,000

29

20/7/2009

25/7/2009

Biaya tenaga kerja

9,000,000

30

27/7/2009

1/8/2009

Biaya tenaga kerja

5,095,000

31

3/8/2009

8/8/2009

Biaya tenaga kerja

5,395,000

32

10/8/2009

15/8/2009

Biaya tenaga kerja

5,695,000

33

17/8/2009

22/8/2009

Biaya tenaga kerja

5,470,000

34

24/8/2009

29/8/2009

Biaya tenaga kerja

4,650,000
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BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
PROYEK : RUMAH TINGGAL
ALAMAT : KP DESA KEL DUREN MEKAR SAWANGAN DEPOK
NO

TANGGAL

URAIAN

TOTAL

35

31/8/2009

5/9/2009

Biaya tenaga kerja

7,500,000

36

7/9/2009

12/9/2009

Biaya tenaga kerja

5,900,000

37

14/9/2009

19/9/2009

Biaya tenaga kerja

38

21/9/2009

26/9/2009

Biaya tenaga kerja (jaga saat idul fitri)

39

28/9/2009

3/10/2009

Biaya tenaga kerja

5,095,000

40

5/10/2009

10/10/2009

Biaya tenaga kerja

4,300,000

41

12/10/2009

17/10/2009

Biaya tenaga kerja

9,000,000

42

19/10/2009

24/10/2009

Biaya tenaga kerja

8,000,000

43

26/10/2009

31/10/2009

Biaya tenaga kerja

7,200,000

44

2/11/2009

7/11/2009

Biaya tenaga kerja

8,640,000

45

9/11/2009

14/11/2009

Biaya tenaga kerja

7,500,000

46

16/11/2009

21/11/2009

Biaya tenaga kerja

5,830,000

47

23/11/2009

28/11/2009

Biaya tenaga kerja

4,000,000

48

30/11/2009

5/12/2009

Biaya tenaga kerja

4,010,000

49

7/12/2009

12/12/2009

Biaya tenaga kerja

7,865,000

50

14/12/2009

19/12/2009

Biaya tenaga kerja

5,000,000

51

21/12/2009

26/12/2009

Biaya tenaga kerja

4,500,000

TOTAL
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4,300,000
-

301,000,000

Lampiran 5

BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
PROYEK : RUKO
ALAMAT : JL . LIMO RAYA KEC LIMO KOTA DEPOK
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TANGGAL

URAIAN

5/1/2009

10/1/2009

Biaya tenaga kerja

12/1/2009

Biaya tenaga kerja

19/1/2009

17/1/2009
24/1/2009

27/1/2009

31/1/2009

Biaya tenaga kerja

2/2/2009

7/2/2009

Biaya tenaga kerja

9/2/2009

14/2/2009
21/2/2009

Biaya tenaga kerja

16/2/2009
23/2/2009

28/2/2009

Biaya tenaga kerja

2/3/2009

7/3/2009

Biaya tenaga kerja

10/3/2009

14/3/2009
21/3/2009

Biaya tenaga kerja

28/3/2009

Biaya tenaga kerja

4/4/2009

Biaya tenaga kerja

6/4/2009

11/4/2009

Biaya tenaga kerja

13/4/2009

Biaya tenaga kerja

20/4/2009

18/4/2009
25/4/2009

27/4/2009

2/5/2009

Biaya tenaga kerja

4/5/2009

16/5/2009

Biaya tenaga kerja

11/5/2009

23/5/2009
23/5/2009

Biaya tenaga kerja

29/5/2010

Biaya tenaga kerja

31/5/2009

5/6/2009

Biaya tenaga kerja

8/6/2009

12/6/2009

Biaya tenaga kerja

15/6/2009
22/6/2009

20/6/2009

Biaya tenaga kerja

28/6/2009

Biaya tenaga kerja

29/6/2009

4/7/2009

Biaya tenaga kerja

6/7/2009

11/7/2009

Biaya tenaga kerja

13/7/2009

Biaya tenaga kerja

20/7/2009

18/7/2009
25/7/2009

27/7/2009

1/8/2009

Biaya tenaga kerja

3/8/2009

8/8/2009

Biaya tenaga kerja

10/8/2009

15/8/2009
22/8/2009

Biaya tenaga kerja

29/8/2009

Biaya tenaga kerja

16/3/2009
23/3/2009
30/3/2009

18/5/2009
24/5/2009

17/8/2009
24/8/2009

Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja
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TOTAL

4,000,000
6,000,000
5,500,000
4,000,000
6,000,000
4,350,000
2,500,000
5,500,000
6,700,000
5,400,000
3,500,000
5,500,000
6,500,000
5,000,000
6,000,000
4,500,000
5,500,000
6,000,000
5,000,000
6,000,000
9,090,000
6,500,000
11,973,000
6,700,000
8,642,000
6,500,000
6,831,000
6,800,000
6,450,000
6,000,000
4,200,000
7,000,000
8,600,000
7,000,000

BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG

NO

PROYEK

: RUKO

ALAMAT

: JL . LIMO RAYA KEC LIMO KOTA DEPOK
TANGGAL

URAIAN

TOTAL

35

31/8/2009

5/9/2009

Biaya tenaga kerja

12,000,000

36

7/9/2009

12/9/2009

Biaya tenaga kerja

7,500,000

37

14/9/2009

19/9/2009

Biaya tenaga kerja

6,000,000

38

21/9/2009

26/9/2009

Biaya tenaga kerja (jaga saat idul fitri)

39

28/9/2009

3/10/2009

Biaya tenaga kerja

6,000,000

40

5/10/2009

10/10/2009

Biaya tenaga kerja

8,050,000

41

12/10/2009

17/10/2009

Biaya tenaga kerja

6,000,000

42

19/10/2009

24/10/2009

Biaya tenaga kerja

5,500,000

43

26/10/2009

31/10/2009

Biaya tenaga kerja

10,500,000

44

2/11/2009

7/11/2009

Biaya tenaga kerja

6,900,000

45

9/11/2009

14/11/2009

Biaya tenaga kerja

4,300,000

46

16/11/2009

21/11/2009

Biaya tenaga kerja

7,000,000

47

23/11/2009

28/11/2009

Biaya tenaga kerja

7,600,000

48

30/11/2009

5/12/2009

Biaya tenaga kerja

7,500,000

49

7/12/2009

12/12/2009

Biaya tenaga kerja

8,353,000

50

14/12/2009

19/12/2009

Biaya tenaga kerja

13,000,000

51

21/12/2009

26/12/2009

Biaya tenaga kerja

8,000,000

TOTAL
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-

329,939,000

Lampiran 6
BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
PROYEK : GEDUNG SMIP
ALAMAT : KEL PONDOK BENDA PAMULANG BARAT TANG SEL
NO

TANGGAL

URAIAN

TOTAL

1

5/1/2009

10/1/2009

Biaya tenaga kerja

1,750,000

2

12/1/2009

17/1/2009

Biaya tenaga kerja

2,750,000

3

19/1/2009

24/1/2009

Biaya tenaga kerja

2,700,000

4

27/1/2009

31/1/2009

Biaya tenaga kerja

3,800,000

5

2/2/2009

7/2/2009

Biaya tenaga kerja

2,750,000

6

9/2/2009

14/2/2009

Biaya tenaga kerja

3,750,000

7

16/2/2009

21/2/2009

Biaya tenaga kerja

2,700,000

8

23/2/2009

28/2/2009

Biaya tenaga kerja

3,415,000

9

2/3/2009

7/3/2009

Biaya tenaga kerja

3,650,000

10

10/3/2009

14/3/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

11

16/3/2009

21/3/2009

Biaya tenaga kerja

2,000,000

12

23/3/2009

28/3/2009

Biaya tenaga kerja

3,000,000

13

30/3/2009

4/4/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

14

6/4/2009

11/4/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

15

13/4/2009

18/4/2009

Biaya tenaga kerja

3,000,000

16

20/4/2009

25/4/2009

Biaya tenaga kerja

3,555,000

17

27/4/2009

2/5/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

18

4/5/2009

16/5/2009

Biaya tenaga kerja

3,000,000

19

11/5/2009

23/5/2009

Biaya tenaga kerja

2,810,000

20

18/5/2009

23/5/2009

Biaya tenaga kerja

3,720,000

21

24/5/2009

29/5/2010

Biaya tenaga kerja

2,750,000

22

31/5/2009

5/6/2009

Biaya tenaga kerja

3,000,000

23

8/6/2009

12/6/2009

Biaya tenaga kerja

2,700,000

24

15/6/2009

20/6/2009

Biaya tenaga kerja

3,800,000

25

22/6/2009

28/6/2009

Biaya tenaga kerja

2,000,000

26

29/6/2009

4/7/2009

Biaya tenaga kerja

5,750,000

27

6/7/2009

11/7/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

28

13/7/2009

18/7/2009

Biaya tenaga kerja

3,000,000

29

20/7/2009

25/7/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

30

27/7/2009

1/8/2009

Biaya tenaga kerja

2,415,000

31

3/8/2009

8/8/2009

Biaya tenaga kerja

2,650,000

32

10/8/2009

15/8/2009

Biaya tenaga kerja

2,000,000

33

17/8/2009

22/8/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

34

24/8/2009

29/8/2009

Biaya tenaga kerja

2,000,000
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BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
PROYEK : GEDUNG SMIP
ALAMAT : KEL PONDOK BENDA PAMULANG BARAT TANG SEL
NO

TANGGAL

URAIAN

TOTAL

35

31/8/2009

5/9/2009

Biaya tenaga kerja

2,070,000

36

7/9/2009

12/9/2009

Biaya tenaga kerja

3,290,000

37

14/9/2009

19/9/2009

Biaya tenaga kerja

0

38

21/9/2009

26/9/2009

Biaya tenaga kerja (jaga saat idul fitri)

0

39

28/9/2009

3/10/2009

Biaya tenaga kerja

0

40

5/10/2009

10/10/2009

Biaya tenaga kerja

1,750,000

41

12/10/2009

17/10/2009

Biaya tenaga kerja

3,000,000

42

19/10/2009

24/10/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

43

26/10/2009

31/10/2009

Biaya tenaga kerja

2,100,000

44

2/11/2009

7/11/2009

Biaya tenaga kerja

2,800,000

45

9/11/2009

14/11/2009

Biaya tenaga kerja

2,525,000

46

16/11/2009

21/11/2009

Biaya tenaga kerja

2,700,000

47

23/11/2009

28/11/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

48

30/11/2009

5/12/2009

Biaya tenaga kerja

2,500,000

49

7/12/2009

12/12/2009

Biaya tenaga kerja

3,000,000

50

14/12/2009

19/12/2009

Biaya tenaga kerja

1,500,000

51

21/12/2009

26/12/2009

Biaya tenaga kerja

1,000,000

TOTAL
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129,400,000

Lampiran 7
Biaya Overhead Kantor
CV "X"
Untuk periode tahun 2009
NO

ACTIVITY

A
1
2
3
4
B

C

DESIGN
biaya gaji arsitektur
biaya gaji juru gambar

1
2
3
4
5

FASILITAS
perawatan gedung kantor (5 % dari
Perawatan 2 kendaraan kantor (5% dari
biaya penyusutan 2 kendaraan (5
biaya penyusutan gedung kantor (dgn
biaya PPH

Total

Total Indirect
Cost

Cost Allocation Base Quantity

Cost pool 1

product
sustaining

86,786,000

1842

meter persegi (M²)

cost pool 2

output unit
level

132,000,000

182208

direct manufacturing
labor-hours

Cost pool 3

Facililty
sustaining

83,136,000

352

jumlah total transaksi
yang terjadi selama
pembangunan
berlangsung

Cost pool 4

Facililty
sustaining

Meja Gambar
Komputer
PENGAWASAN

1 biaya gaji pengawas (2 orang)
2 biaya gaji supir (2 orang)
3 biaya bahan bakar kendaraan (2
ADMINISTRASI
1 biaya gaji bagian administrasi
2 biaya gaji office boy
3 biaya listrik kantor
4 biaya telpon kantor
5 pembelian ATK
6 kertas HVS dan Kalkir

D

Suggested cost Cost Hierarchy
pool
Category

Overhead Activity Cost-Allocation Rate

47,115.09

biaya per meter
perseginya (M²)

Cause and Effect relationship Between
Allocation Base and Activity Cost

biaya perancangan desain ditentukan oleh
dasar alokasi luas bangunan proyek

biaya direct
biaya pengawasan ditentukan dasar alokasi
724.45 manufacturing laborjam tenaga kerja langsung
hours

236,181.82

nilai kontrak dari
249,529,920 3450000000
masing-masing proyek

551,451,920
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rate biaya yang
didapatkan dari total
transaksi
pembangunan proyek

biaya administrasi ditentukan oleh dasar
alokasi jumlah transaksi pembangunan
proyek

rate biaya didapatkan
dari dasar alokasi
biaya fasilitas ditentukan oleh dasar alokasi
0.07
menggunakan nilai
nilai proyek
masing2 proyek

Lampiran 8
Alokasi Biaya Overhead Proyek Rumah Tinggal Duren Mekar
CV "X"
NO

ACTIVITY

A
1
2
3
4
B

C

DESIGN
biaya gaji arsitektur
biaya gaji juru gambar

1
2
3
4
5

FASILITAS
perawatan gedung kantor (5 % dari
Perawatan 2 kendaraan kantor (5% dari
biaya penyusutan 2 kendaraan (5
biaya penyusutan gedung kantor (dgn
biaya PPH

Total

Total Indirect
Cost

Cost Allocation Base Quantity

Cost pool 1

product
sustaining

28,363,286

602

meter persegi (M²)

cost pool 2

output unit
level

41,589,041

57408

direct manufacturing
labor-hours

Cost pool 3

Facililty
sustaining

40,150,909

170

jumlah total transaksi
yang terjadi selama
pembangunan
berlangsung

Cost pool 4

Facililty
sustaining

86,793,016 1200000000

Meja Gambar
Komputer
PENGAWASAN

1 biaya gaji pengawas (2 orang)
2 biaya gaji supir (2 orang)
3 biaya bahan bakar kendaraan (2
ADMINISTRASI
1 biaya gaji bagian administrasi
2 biaya gaji office boy
3 biaya listrik kantor
4 biaya telpon kantor
5 pembelian ATK
6 kertas HVS dan Kalkir

D

Suggested cost Cost Hierarchy
pool
Category

Overhead Activity Cost-Allocation Rate

47,115.09

biaya per meter
perseginya (M²)

Cause and Effect relationship Between
Allocation Base and Activity Cost

biaya perancangan desain ditentukan oleh
dasar alokasi luas bangunan proyek

biaya direct
biaya pengawasan ditentukan dasar alokasi
724.45 manufacturing laborjam tenaga kerja langsung
hours

rate biaya yang
didapatkan dari total
236,181.82
transaksi
pembangunan proyek

nilai kontrak dari
masing-masing proyek

196,896,251
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0.07

biaya administrasi ditentukan oleh dasar
alokasi jumlah transaksi pembangunan
proyek

rate biaya didapatkan
dari dasar alokasi
biaya fasilitas ditentukan oleh dasar alokasi
menggunakan nilai
nilai proyek
masing2 proyek

Lampiran 9
Alokasi Biaya Overhead Proyek Ruko
CV "X"
NO

ACTIVITY

A
1
2
3
4
B

C

DESIGN
biaya gaji arsitektur
biaya gaji juru gambar

1
2
3
4
5

FASILITAS
perawatan gedung kantor (5 % dari
Perawatan 2 kendaraan kantor (5% dari
biaya penyusutan 2 kendaraan (5
biaya penyusutan gedung kantor (dgn
biaya PPH

Total

Total Indirect
Cost

Cost Allocation Base Quantity

Cost pool 1

product
sustaining

37,692,074

800

meter persegi (M²)

cost pool 2

output unit
level

54,246,575

74880

direct manufacturing
labor-hours

Cost pool 3

Facililty
sustaining

102

jumlah total transaksi
yang terjadi selama
pembangunan
berlangsung

Cost pool 4

Facililty
sustaining

Meja Gambar
Komputer
PENGAWASAN

1 biaya gaji pengawas (2 orang)
2 biaya gaji supir (2 orang)
3 biaya bahan bakar kendaraan (2
ADMINISTRASI
1 biaya gaji bagian administrasi
2 biaya gaji office boy
3 biaya listrik kantor
4 biaya telpon kantor
5 pembelian ATK
6 kertas HVS dan Kalkir

D

Suggested cost Cost Hierarchy
pool
Category

24,090,545

108,491,270 1500000000

Overhead Activity Cost-Allocation Rate

47,115.09

biaya per meter
perseginya (M²)

Cause and Effect relationship Between
Allocation Base and Activity Cost

biaya perancangan desain ditentukan oleh
dasar alokasi luas bangunan proyek

biaya direct
biaya pengawasan ditentukan dasar alokasi
724.45 manufacturing laborjam tenaga kerja langsung
hours

rate biaya yang
didapatkan dari total
236,181.81
transaksi
pembangunan proyek

nilai kontrak dari
masing-masing proyek

224,520,464
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0.07

biaya administrasi ditentukan oleh dasar
alokasi jumlah transaksi pembangunan
proyek

rate biaya didapatkan
dari dasar alokasi
biaya fasilitas ditentukan oleh dasar alokasi
menggunakan nilai
nilai proyek
masing2 proyek

Lampiran 10
Alokasi Biaya Overhead Proyek SMIP
CV "X"
NO

ACTIVITY

A
1
2
3
4
B

C

DESIGN
biaya gaji arsitektur
biaya gaji juru gambar

1
2
3
4
5

FASILITAS
perawatan gedung kantor (5 % dari
Perawatan 2 kendaraan kantor (5% dari
biaya penyusutan 2 kendaraan (5
biaya penyusutan gedung kantor (dgn
biaya PPH

Total

Total Indirect
Cost

Cost Allocation Base Quantity

Cost pool 1

product
sustaining

20,730,641

440

meter persegi (M²)

cost pool 2

output unit
level

36,164,384

49920

direct manufacturing
labor-hours

Cost pool 3

Facililty
sustaining

18,894,545

80

jumlah total transaksi
yang terjadi selama
pembangunan
berlangsung

Cost pool 4

Facililty
sustaining

54,245,635

750000000

nilai kontrak dari
masing-masing proyek

Meja Gambar
Komputer
PENGAWASAN

1 biaya gaji pengawas (2 orang)
2 biaya gaji supir (2 orang)
3 biaya bahan bakar kendaraan (2
ADMINISTRASI
1 biaya gaji bagian administrasi
2 biaya gaji office boy
3 biaya listrik kantor
4 biaya telpon kantor
5 pembelian ATK
6 kertas HVS dan Kalkir

D

Suggested cost Cost Hierarchy
pool
Category

Overhead Activity Cost-Allocation Rate

47,115.09

biaya per meter
perseginya (M²)

Cause and Effect relationship Between
Allocation Base and Activity Cost

biaya perancangan desain ditentukan oleh
dasar alokasi luas bangunan proyek

biaya direct
biaya pengawasan ditentukan dasar alokasi
724.45 manufacturing laborjam tenaga kerja langsung
hours

rate biaya yang
didapatkan dari total
236,181.81
transaksi
pembangunan proyek

130,035,204
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0.07

biaya administrasi ditentukan oleh dasar
alokasi jumlah transaksi pembangunan
proyek

rate biaya didapatkan
dari dasar alokasi
biaya fasilitas ditentukan oleh dasar alokasi
menggunakan nilai
nilai proyek
masing2 proyek
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