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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine the traditional cost accounting systems 

(conventional) adopted by the Asg Amanah sukses garmindo and to find an 

alternative application of the system of Activity Based Costing (ABC) in the 

company, can be mproved accuracy in the calculation of the cost of Cost of 

Production (GPP) at Asg Amanah sukses garmindo. this studyusing System 

Activity Based Costing (ABC). Results of calculation of Cost of Production 

(GPP) withusing a system of Activity Based Costing (ABC) and traditional 

systems (conventional) shows that the calculation 

 Cost of Production (GPP) leads to distortion, ie overcosted for viva jeans, 

pipa attar jeans, basic p. attar jeans and products undercosted for shirt. This 

distortion of led to inaccurate reporting of costs, thus affecting the selling 

price and the recognition of income company. 

Keywords: Activity Based Costing (ABC), Production Costs, Accuracy of Cost 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 “Suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan, melakukan pertumbuhan serta meningkatkan profitabilitas. Semakin 

meningkatnya teknologi dan informasi menuntut setiap perusahaan untuk 

berinovasi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut 

dalam persaingan global. Perkembangan teknologi maju di bidang informasi telah 

menimbulkan dampak yang sangat komplek bagi suatu perusahaan. (Ratna 

wijayanti, 2011).” 

 

 Perusahaan harus mampu mempertahankan keberadaannya dalam 

persaingan dunia usaha dengan meningkatkan kualitas produk sehingga memiliki 

keunggulan kompetitif yang dapat menarik minat konsumen. Setiap konsumen 

menginginkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka, sebagian 

besar konsumen menginginkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga 

terjangkau. Hal ini menjadi kendala bagi perusahaan sebab harus meningkatkan 

kualitas produk dan menekan biaya produksi. 

 Selain itu dengan semakin ketatnya persaingan global maka perusahaan 

tidak hanya menghadapi pesaing lokal tetapi juga pesaing internasional sehingga 

menciptakan perubahan dalam model dan praktek manajemen. Kondisi ini 

menjadikan perusahaan untuk memiliki manajer yang handal dalam mengambil 

keputusan-keputusan strategik yang berorientasi untuk menjadikan perusahaannya 

terdepan. 

 Deni Nurardani (2009:3) mengungkapkan agar  dapat unggul  dalam 

persaingan, perusahaan harus mempunyai daya saing yang sangat tinggi dalam 

produk berkualitas, cost effectiveness dan fleksibilitas. Dengan semakin baiknya 

kualitas maka produk akan semakin banyak diminati masyarakat atau konsumen. 
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Dengan biaya yang efektif, maka perusahaan akan semakin sedikit mengeluarkan 

biaya tanpa mengurangi mutu produk itu sendiri sehingga harga bisa ditekan dan 

terjangkau oleh konsumen. Fleksibilitas mengandung arti bahwa aktivitas yang 

dilakukan tidak tergantung dari pesanan khusus, jadi bisa terus berproduksi. 

 Teknologi informasi juga berpengaruh terhadap produktivitas di 

perusahaan manufaktur (Ellitan, 2004), Hal tersebut berarti bahwa teknologi 

berperan penting dalam meningkatkan kinerja operasional seperti kecepatan 

waktu proses produksi, penurunan produk cacat, kemampuan penghantaran tepat 

waktu dan peningkatan produktivitas. 

 “Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi juga berpengaruh 

terhadap proses produksi. dengan meningkatnya pemakaian mesin-mesin untuk 

berproduksi yang menggantikan pemakaian tenaga kerja, maka kebutuhan akan 

tenaga kerja pun berkurang. Dengan meningkatnya penggunaan mesin maka 

komposisi biaya produksi dalam perusahaan secara perlahan-lahan mengalami 

perubahan yaitu adanya penurunan biaya tenaga kerja dan kenaikan biaya 

overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung pada produk yang dihasilkan 

dapat dilakukan dengan tepat dan mudah karena biaya-biaya tersebut dapat 

dialokasikan secara langsung ke produk jadi, sedangkan pembebanan biaya 

overhead Pabrik pada produk yang dihasilkan perlu dilakukan dengan cermat 

karena biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada produk sehingga 

memerlukan metode alokasi tertentu. (Ratna wijayanti, 2011).” 

 

 Manajemen sebagai pengelola kegiatan operasional perusahaan dituntut 

untuk dapat mengelola penggunaan sumber daya yang terbatas dengan baik dan 

terarah hingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengelolaan yang baik, tidak 

terlepas dari unsur perencanaan (planning), pengkoordinasian (organizing), dan 

pengendalian (controlling). Pengendalian terhadap biaya merupakan satu fungsi 

dari manajemen karena fungsi tersebut merupakan ukuran kualitas daripada 

manajemen itu sendiri. Fungsi ini membahas tentang analisis biaya produksi yang 

secara langsung berhubungan dengan tingkat keuntungan perusahaan. Oleh karena 
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itu, manajemen memerlukan metode untuk mendukung tanggung jawabnya dalam 

rangka proses pengendalian terhadap biaya produksi. 

 Perusahaan perlu mengkalkulasikan biaya produksi sebagai dasar 

perhitungan harga pokok produksi. Menurut Samryn (2002: 85) harga pokok 

produksi merupakan nilai investasi yang dikorbankan untuk mengubah bahan 

baku menjadi barang jadi yang komponennya terdiri dari: biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 

 Dalam menentukan harga pokok produksi perusahaan dapat menggunakan 

dua metode yaitu full costing dan variabel costing. Pada metode full costing 

semua biaya-biaya produksi diperhitungkan baik yang bersifat variabel maupun 

yang bersifat tetap. Biaya-biaya produksi tersebut yaitu terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik baik yang bersifat 

variabel maupun tetap sedangkan pada metode variabel costing, biaya produksi 

yang diperhitungkan hanyalah yang bersifat variabel saja. 

 Dengan menentukan harga pokok produksi maka perusahaan dapat 

mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan, dan perusahaan dalam 

menentukan harga jual dari suatu pesanan akan sesuai dengan biaya produksi 

yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut sehingga  laba yang 

diperoleh perusahaan dapat optimal karena harga jual yang dibebankan kepada 

pemesan ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk 

memproduksi pesanan tersebut, ketidaktepatan dalam perhitungan harga pokok 

produksi membawa dampak yang merugikan bagi perusahaan. 
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 Perhitungan harga pokok produksi yang selama ini banyak digunakan 

adalah sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya ini 

menggunakan unit volume related cost driver seperti jam kerja langsung, jam 

alat/mesin, dan biaya material sesuai dengan volume produksi untuk 

mengalokasikan biaya overhead. Penggunaan dasar tunggal ini mengakibatkan 

terjadinya distorsi dalam perhitungan biaya pokok produksi, karena tidak semua 

sumber daya dalam proses produksi digunakan secara proposional (Sumarsid, 

2011:71-90). Distorsi yang timbul akan menjadi parah jika perusahaan 

memproduksi beranekaragaman kombinasi produk. 

 Makin tinggi keragaman produk, kualitas sumber daya yang diperlukan 

untuk menangani aktivitas transaksi dan penunjang semakin meningkat sehingga 

memperbesar distorsi biaya yang dihasilkan, (Deni N. Ardani 2009:5). Seiring 

berkembangnya ilmu pengetahuan pada awal 1900-an lahirlah suatu sistem 

penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas yang dirancang untuk mengatasi 

distorsi biaya. Sistem akuntansi ini disebut Activity Based Costing (ABC). Sejak 

dikembangkan pada akhir tahun 1980, ABC menjadi sangat populer tidak hanya 

pada perusahaan manufaktur, tetapi juga dengan tipe perusahaan lain seperti jasa 

keuangan, telekomunikasi, agensi pemerintahan, kesehatan dan logistik (Lere, 

2000). 

 Perusahaan menerapkan sistem biaya produksi yang berdasarkan pada 

aktivitas (Activity Based Costing System) untuk mengatasi kelemahan sistem 

biaya tradisional. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2009:25) Activity-Based 

Costing adalah: “Metode membebankan biaya aktivitas-aktivitas berdasarkan 
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besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, 

seperti produk atau pelanggan, berdasarkan besarnya pemakaian aktivitas, serta 

untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terikat dengan proses dan 

objek biaya. 

 ABC System dapat membantu manajemen dalam mengalokasikan biaya 

overhead secara akurat dan dapat mengurangi distorsi yang disebabkan oleh 

sistem biaya tradisional. ABC System dapat menelusuri biaya-biaya secara lebih 

menyeluruh, tidak hanya ke unit produk, tetapi ke aktivitas yang diperlukan untuk 

menghasilkan suatu produk. Dengan demikian, penggunaan ABC System akan 

mampu memberikan informasi harga pokok produksi yang lebih akurat.  Namun 

dari perspektif manajerial, sistem ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi 

biaya produk yang akurat akan tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya 

dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya serta dapat menelusuri biaya-biaya 

secara akurat ke objek biaya selain produk, misalnya pelanggan dan saluran 

distribusi (Granof dkk, 2000). Hansen dkk (2004) menambahkan bahwa ABC 

Sistem tidak hanya memberikan kalkulasi biaya produk yang lebih akurat, tetapi 

juga memberikan kalkulasi apa yang menimbulkan biaya dan bagaimana 

mengelolanya, sehingga ABC Sistem juga dikenal sebagai sistem manajemen 

yang pertama. 

 Di Indonesia sudah  banyak penelitian telah dilakukan tentang Activity 

Based Costing system (ABC) diantaranya oleh Ratna wijayanti (2011), melalui 

penelitian pada PT Industri  Sandang Nusantara Unit Patal Secang, yang awalnya 

menerapkan system tradisional (konvensional) dan mencoba menerapkan Activity 
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Based Costing system (ABC) dalam menentukan harga pokok produksi (HPP), 

sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat ditarik yaitu hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Activity-Based Costing System apabila dibandingkan dengan 

metode tradisional maka memberikan hasil yang lebih besar kecuali pada rayon 

30/1. Perbedaan yang terjadi disebabkan karena pembebanan biaya overhead pada 

masing-masing produk. Pada metode tradisional biaya overhead pada masing-

masing produk hanya dibebankan pada satu cost driver saja yaitu jumlah unit 

produksi. Pada Activity-Based Costing System biaya overhead pada masing-

masing produk dibebankan pada beberapa cost driver sehingga Activity-Based 

Costing System mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap produk secara 

tepat berdasar konsumsi masing-masing aktivitas. 

 A.SG Amanah Sukses Garmindo adalah suatu perusahaan yang bergerak 

dibidang konveksi, perusahaan konveksi merupakan jenis usaha dalam pembuatan 

pakaian atau kebutuhan sandang secara massal. Dalam pengerjaannya, konveksi 

membutuhkan pekerja yang sangat banyak dengan menggunakan mesin-mesin 

besar. A.SG Amanah Sukses Garmindo adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri pakaian konveksi yang berlokasi di Jl.Manggala I kavling 197 A 

ciledug. Produk-produk dari A.SG Amanah Sukses Garmindo saat ini hanya 

dipasarkan didalam pasar domestik diantaranya Jabodetabek, Bali dan Bukit 

Tinggi. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang proses 

produksinya menggunakan katun dan jeans diolah menjadi kemeja dan celana.     

 Proses produksi perusahaan tersebut menggunakan berbagai macam mesin 

sehingga menyerap biaya yang banyak.  Oleh karena itu, memerlukan ketepatan 
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dan kecermatan dalam menghitung dan membebankannya sesuai dengan jumlah 

yang telah dikonsumsi oleh aktivitas pembuatan produk. Perhitungan biaya 

produksi sangat penting karena berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi 

suatu produk dan penentuan harga jual produk serta dapat mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. Saat ini, perhitungan harga pokok produksi yang 

dilakukan oleh A.SG Amanah Sukses Garmindo masih menggunakan sistem 

tradisional, yang hanya mengalokasikan semua biaya langsung ke satu cost driver.

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat betapa pentingnya menggunakan 

Activity-Based Costing System, dalam perhitungan harga pokok produksi sebagai 

pengganti sistem tradisional yang dianggap sudah tidak akurat lagi. Maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian pada A.SG Amanah Sukses Garmindo yang 

bergerak di bidang konveksi. 

 Untuk itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi dengan mengadakan 

penelitian dengan judul “Penerapan Activity-Based Costing System untuk 

Menentukan Harga Pokok Produksi pada A.SG Amanah Sukses Garmindo” 

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penerapan Activity-Based Costing 

System untuk menentukan harga pokok produksi pada A.SG Amanah Sukses 

Garmindo adalah perhitungan harga pokok produksi dengan sistem tradisional 

pada A.SG Amanah Sukses Garmindo kemudian diterapkan Activity-Based 

Costing System untuk menentukan harga pokok produksi pada A.SG Amanah 

Sukses Garmindo. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah: 

1. Perhitungan harga pokok produksi merupakan semua biaya produksi yang 

 digunakan untuk memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi 

 dalam suatu periode waktu tertentu. 

2. Perhitungan harga pokok produksi pada A.SG Amanah Sukses Garmindo 

 masih menggunakan Sistem Tradisional sehingga dapat menimbulkan 

 distorsi biaya dalam bentuk overcost atau undercost. Pada sistem 

 tradisional hanya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume yang 

 digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya 

 kepada biaya produk. 

3. Belum diterapkannya Activity-Based Costing System dalam penentuan 

 harga pokok produksi pada  A.SG Amanah Sukses Garmindo. Pada 

 Activity Based Costing System dapat memperbaiki sistem pelaporan dan 

 memperluas ruang lingkup informasi tidak hanya berdasar unit-unit 

 organisasi tertentu dan juga dapat mendorong A.SG Amanah Sukses 

 Garmindo untuk membuat perencanaan secara spesifik atas aktivitas-

 aktivitas dan sumber daya untuk mendukung tujuan strategis.  

4. Adanya pengaruh ketepatan dan kecermatan dalam menentukan harga 

 pokok produksi terkait dalam menentukan harga jual di A.SG Amanah 

 Sukses Garmindo. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan sistem tradisional 

pada A.SG. Amanah Sukses Garmindo? 

2. Bagaimana perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Activity-Based 

Costing System pada A.SG Amanah Sukses Garmindo? 

3. Bagaimana perbandingan harga pokok produksi dengan system tradisional 

dengan menggunakan Activity Based Costing System pada A.SG Amanah 

sukses garmindo? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Sistem 

Tradisional pada A.SG. Amanah Sukses Garmindo. 

2. Untuk mengetahui perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Activity-

Based Costing System pada A.SG. Amanah Sukses Garmindo. 

3. Untuk mengetahui perbandingan Harga Pokok Produksi pada A.SG 

Amanah Sukses Garmindo dengan menggunakan Sistem Tradisional dan 

Activity-Based Costing System. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak lain yang berkepentingan dalam rangka penentuan harga 

pokok produksi di A.SG. Amanah Sukses Garmindo  
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b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi 

terutama yang terkait dengan penentuan harga pokok produksi 

dengan metode Activity-Based Costing System pada perusahaan. 

c. Sebagai bahan bacaan atau  literatur bagi penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

 perusahaan A.SG Amanah Sukses Garmindo. 

2. Membantu perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi 

 dengan metode  Activity Based Costing System. 

b. Bagi Peneliti 

1. Membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan 

paraktek yang ada di perusahaan. 

2. Memperoleh pengetahuan dalam bidang akuntansi biaya dan 

akuntansi manajemen dalam menentukan harga pokok produksi. 

3. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis 

khususnya dalam penerapan Activity Based Costing System 

menurut teori dan kondisi nyata di lapangan. 

1.6 . Sistematika Penelitian 

  Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab yang didalamnya terdiri 

dari sub bab yang dirangkum sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan 
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yang lengkap. Adapun sistematika dari pembahasan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang pembahasan latar belakang penelitian, masalah penelitian yang 

terdiri atas identifikasi masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan bab yang menguraikan tentang beberapa konsep dasar sebagai 

landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang diperlukan sehubungan dengan 

pembahasan masalah dan rangkuman penelitian sebelumnya terkait Activity Based 

Costing pada perusahaan manufaktur. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang menguraikan tentang rancangan penelitian, lokasi, dan 

waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta analisis 

data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur, dan fungsi organisasi 

dan Menguraikan tentang penerapan  Activity Based Costing System untuk 

menentukan harga pokok produksi pada perusahaan konveksi A.SG. Amanah 

Sukses Garmindo. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan penelitian berdasarkan ringkasan bab-bab terdahulu dan saran 

dari penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Akuntansi Biaya 

2.1.1. Pengertian Akuntansi Biaya 

 Horngren, Datar, Dan Foster (2011:3) "Akuntansi Biaya menyediakan 

informasi untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ukuran biaya 

akuntansi dan laporan keuangan serta informasi non keuangan yang berkaitan 

dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam organisasi". 

2.1.2. Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya 

a. Akuntansi Biaya : mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi 

keuangan dan nonkeuangan yang terkait dengan biaya perolehan 

ataupenggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, 

menghitung biaya produk merupakan salah satu fungsi akuntansi biaya 

yang memenuhi kebutuhan akuntansi keuangan dalam menilai persediaan 

dan kebutuhan akuntansi manajemen dalam membuat keputusan (seperti 

memilih produk yang dipasarkan). Akuntansi biaya modern memiliki 

persepktif bahwa mengumpulkan informasi tentang biaya merupakan 

fungsi keputusan manajemen yang sedang dibuat. Jadi perbedaan antara 

akutansi manajemen dan akuntansi biaya tidak memiliki batasan yang 

jelas, (Charles T. Horngren, et al, 2011). 

b. Akuntansi keuangan : berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal 

sperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok. Akuntansi 

keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta 
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menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterima umum (Generally Accepted Accounting Principle- 

GAAP). (Charles T. Horngren, et al., 2011). 

2.2. Biaya 

2.2.1. Biaya dan Terminologi Biaya 

 Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang 

atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa kini dan masa datang 

untuk organisasi. (Hansen & Mowen, 2006: 40).  Biaya sebagai “ Suatu nilai tukar, 

pemgeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan 

manfaat (William K. Carter, 2006). Menurut Charles T Horngren, et al., (2011) 

biaya (cost) adalah sumber daya yang dikorbankan/dikeluarkan untuk 

memperoleh tujuan tertentu, dan biasanya diukur dalam satuan mata uang, dapat 

berupa cash atau cash equivalent.  Biaya aktual (actual cost) adalah biaya yang 

terjadi (biaya historis atau masa lalu), yang dibedakan dari biaya yang 

dianggarkan (budgeted cost), yang merupakan biaya yang diprediksi  atau 

diramalkan (biaya masa depan).  

 Untuk memandu keputusan yang akan dibuatnya, manajer ingin 

mengetahui berapa biaya suatu hal (seperti biaya produk, mesin, layanan, atau 

proses). Yang biasa disebut sebagai cost object, untuk menunjukkan sesuatu yang 

biayanya ingin diukur. (Charles T. Horngren, et al., 2011).  

 Sering kali, istilah biaya (cost) digunakan sebagai sinonim dari beban 

(expense). Tetapi, beban dapat didefinisikan sebagai arus kas keluar yang terukur 

dari barang atau jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk 
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menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aset bersih sebagai akibat dari 

penggunaan jasa ekonomi dalam menciptakan pemdapatan atau dari pengenaan 

pajak oleh badan pemerintah. Beban diukur berdasarkan jumlah penuruan dalam 

aset atau jumlah peningkatan dalam utang yang berkaitan dengan produksi dan 

penyerahan barang atau jasa, beban dalam arti paling luas mencakup semua biaya 

yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangkan dari pendapatan.  

(William K. Carter, 2006). 

 Untuk membedakan antara biaya dan beban, bayangkan pembelian bahan 

baku secara tunai, oleh karena aset bersih tidak terpengaruh maka tidak ada beban 

yang diakui. Sumber daya perusahaan hanya diubah dari kas menjadi persediaan 

bahan baku, bahan baku tersebut dibeli dengan biaya tertentu tetapi belum 

menjadi beban. Ketika perusahaan kemudian menjual barang jadi yang dibuat dari 

bahan baku tersebut, maka biaya dari bahan baku itu dibukukan sebagai beban 

dilaporan laba rugi. (William K. Carter, 2006). 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa cost adalah 

pengorbanan sumber-sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dan 

moneter, baik yang sudah atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu, Setiap 

beban adalah biaya, tetapi tidak setiap biaya adalah beban. Misalnya, aset adalah 

biaya, tetapi bukan (belum menjadi) beban. (William K. Carter, 2006). 

2.2.2. Biaya Langsung dan Biaya tidak Langsung 

 Menurut Charles T. Horngren, et al., (2011), biaya diklasifikasikan sebagai 

biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta metode yang digunakan untuk 

membebankan biaya-biaya tersebut ke objek biaya.  
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2.2.2.1. Penelusuran Biaya dan Biaya Tidak Langsung  

a. Biaya langsung dari objek biaya berkaitan dengan objek biaya tertentu dan 

dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara 

ekonomi (efektif-biaya). Sebagai contoh, biaya kaleng atau botol 

merupakan biaya langsung bagi pepsi-cola. Biaya kaleng atau botol dapat 

dengan mudah ditelusuri atau diidentifikasi pada minuman tersebut. Istilah 

penelusuran biaya (cost tracing) digunakan untuk menggambarkan 

pembebanan biaya langsung ke objek biaya tertentu. 

b. Biaya tidak langsung dari objek biaya berkaitan dengan objek biaya 

tertentu namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara 

yang layak secara ekonomisnya (efektif-biaya). 

2.2.3. Klasifikasi Biaya Manufaktur yang Umum Digunakan 

 Menurut Charles T. Horngren et al., (2011), tiga istilah yang umum 

digunakan dalam menggambarkan biaya manufaktur adalah biaya bahan 

langsung, biaya tenaga kerja manufaktur langsung serta biaya manufaktur tidak 

langsung. 

1. Biaya bahan langsung (direct material cost) adalah biaya perolehan semua 

bahan yang  pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya 

(barang dalam proses dan kemudian  barang jadi) dan yang dapat 

ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Biaya perolehan 

bahan langsung mencakup beban angkut (pengiriman masuk), pajak 

penjualan, serta bea masuk. 
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2. Biaya tenaga kerja manufaktur langsung (direct manufacturing labor 

costs) meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang 

dapat ditelusuri ke objek biaya (barang dalam proses kemudian barang 

jadi) dengan cara yang ekonomis. 

3. Biaya manufaktur tidak langsung (indirect manufacturing costs) adalah 

seluruh biaya  manufakur yang terkait dengan objek biaya (barang dalam 

proses dan kemudian barang jadi) namun tidak dapat ditelusurike objek 

biaya dengan cara yang ekonomis.  

2.2.4. Perilaku Biaya  

 Sistem kalkulasi biaya (costing system) mencatat biaya sumber daya yang 

diperoleh seperti bahan, tenaga kerja, dan peralatan, serta menelusuri bagaimana 

sumber daya tersebut digunakan untuk menghasilkan dan menjual produk atau 

jasa. Dengan mencatat biaya sumber daya yang diperoleh dan digunakan akan 

memungkinkan manajer melihat bagaimana biaya berperilaku. Dua jenis 

mendasar pola perilaku biaya yang ditemukan pada kebanyakan sistem akuntansi. 

Biaya variabel (variable cost) secara total berubah seiring dengan perubahan 

tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Biaya tetap (fixed cost) tidak akan 

berubah secara total selama periode waktu tertentu, sekalipun terjadi perubahan 

yang besar atas tingkat aktivitas atau volume terkait. Biaya didefinisikan sebagai 

tetap atau variabel jika dikaitkan dengan suatu aktivitas tertentu atau periode 

waktu tertentu. (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, dan George Foster 2011). 
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2.2.5. Cost Driver 

 Cost driver adalah variabel, seperti tingkat aktivitas atau volume, yang 

menjadi dasar timbulnya biaya dalam rentang waktu tertentu, dalam artian bahwa 

terdapat hubungan sebab-akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume 

dengan perubahan tingkat biaya total. (Charles T. Horngren, et al., 2011) 

2.3. Harga Pokok Produksi 

  Menurut Samryn (2002: 85)  harga pokok produk merupakan nilai 

investasi yang dikorbankan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi 

yang komponennya terdiri dari: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead pabrik Selain itu, Ray H. Garrison, et al., (2006: 60) menyebutkan 

“Harga Pokok Produksi berupa biaya produksi yang berkaitan dengan barang-

barang yang diselesaikan dalam satu periode.” 

 Berdasarkan beberapa pendapat akademisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa harga pokok produksi adalah semua biaya produksi yang digunakan untuk 

memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi dalam suatu periode 

waktu tertentu. Penentuan harga pokok produksi digunakan untuk perhitungan 

laba atau rugi perusahaan yang akan dilaporkan kepada pihak eksternal 

perusahaan. Selain itu, harga pokok produksi memiliki peranan dalam 

pengambilan keputusan perusahaan untuk beberapa hal seperti menerima atau 

menolak pesanan, membuat atau membeli bahan baku, dan lain-lain. Informasi 

mengenai harga pokok produksi menjadi dasar bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan harga jual produk yang bersangkutan. Oleh sebab itu, 
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biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang jadi 

dapat diperhitungkan untuk menentukan harga jual yang tepat. 

2.3.1. Komponen Harga Pokok Produksi 

 Harga pokok produksi terdiri dari tiga elemen biaya produk yaitu Biaya 

Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan Biaya Overhead Pabrik. Harga 

pokok produksi diperhitungkan dari biaya produksi yang terkait dengan produk 

yang telah selesai selama periode tertentu. Barang dalam proses awal harus 

ditambahkan dalam biaya produksi periode tersebut dan barang dalam persediaan 

akhir barang dalam proses harus dikurangkan untuk memperoleh harga pokok 

produksi (Garrison, Noreen, dan Brewer, 2006: 60). 

 Ketiga elemen biaya produk sebagai pembentuk harga pokok produksi 

adalah: 

1. Biaya Bahan Baku 

Pengertian biaya bahan baku menurut Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, dan 

George Foster (2006: 43) adalah: “Biaya bahan langsung (direct material costs) 

adalah biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari 

objek biaya (barang dalam proses dan kemudian barang jadi) dan yang dapat 

ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis”. 

Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk memperoleh semua bahan 

baku yang akan digunakan untuk proses produksi dan dapat dikalkulasikan secara 

langsung ke dalam biaya produksi. Bahan baku adalah bahan yang menjadi bagian 

dari produk jadi dan dapat ditelusuri secara fisik dan mudah ke produk tersebut. 

Besarnya biaya bahan baku ditentukan oleh biaya perolehannya yaitu dari 
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pembelian sampai dengan biaya dapat digunakan dalam proses produksi. Contoh 

Biaya bahan baku adalah biaya pembelian kayu yang digunakan untuk membuat 

barang-barang meubel dalam perusahaan furniture atau biaya pembelian 

tembakau yang digunakan untuk membuat rokok dalam perusahaan rokok. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 Pengertian Biaya tenaga kerja langsung menurut Firdaus Ahmad Dunia 

dan Wasilah (2009:226) “Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja 

yang dapat diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan produk-produk dari perusahaan”. Adapun 

pengertian biaya tenaga kerja langsung menurut Charles T. Horngren, Srikant M. 

Datar, dan George Foster (2006:43) sebagai berikut : “ Biaya tenaga kerja 

langsung manufaktur langsung (direct manufacturing labour cost) meliputi 

kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek 

biaya (barang dalam proses dan kemudian barang jadi) dengan cara yang 

ekonomis”. 

3. Biaya Overhead Pabrik 

 Pengertian Biaya Overhead Pabrik menurut Abdul Halim (1999:90) 

“Biaya Overhead Pabrik adalah seluruh biaya produksi yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja 

langsung.” Adapun pengertian Biaya Overhead Pabrik menurut Ray H. Garrison, 

Eric W. Noreen, dan Peter C. Brewer (2006: 56) “Biaya Overhead Pabrik adalah 

seluruh biaya manufaktur yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan tenaga 

kerja langsung”.  
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 “Biaya Overhead Pabrik juga disebut sebagai biaya overhead manufaktur, 

biaya manufaktur tidak langsung atau biaya produksi tidak langsung. overhead 

pabrik didefinisikan sebagai bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak 

langsung, dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat dengan mudah 

diiidentifikaasikan dengan atau dibebankan langsung ke pesanan, produk, atau 

objek biaya lain tertentu, William K. Carter (2009:439).” 

 

 Dapat diambil kesimpulan Biaya Overhead Pabrik adalah seluruh biaya 

manufaktur yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku atau biaya 

tenaga kerja langsung serta yang tidak dapat ditelusuri ke unit produksi secara 

individual. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya 

utama dari suatu produk, namun biaya overhead pabrik juga harus terjadi untuk 

membuat suatu produk. Biaya overhead pabrik mencakup semua biaya produksi 

yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan tenaga kerja langsung. 

 Segala jenis biaya produksi tidak langsung dicatat dalam berbagai 

rekening overhead pabrik yang jumlah maupun namanya bisa berbeda-beda antara 

perusahaan yang satu dengan perusahan yang lainya. Pemilihan nama rekening 

dan jumlah rekening yang disediakan tergantung pada sifat perusahaan dan 

informasi yang diinginkan perusahaan. Contoh biaya overhead pabrik adalah 

biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan dan 

perawatan alat produksi, sewa pabrik, penyusutan pabrik dan sebagainya. 

 Selain itu Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah (2009: 248) memaparkan 

klasifikasi biaya overhead pabrik berdasarkan sifat atau objek pengeluaran 

sebagai berikut: 

1. Bahan Baku dan Perlengkapan 
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Biaya bahan baku dan perlengkapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk semua 

bahan yang dipakai dalam produksi yang tidak dapat dibebankan secara langsung 

kepada objek biaya tertentu dengan pertimbangan ekonomis dan praktis. Objek 

biaya tersebut dapat berupa produk atau jumlah unit produk tertentu, pekerjaan-

pekerjaan khusus, atau objek biaya lainnya. 

2. Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga 

kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi dari suatu produk, 

biaya-biaya ini tidak mungkin untuk dibebankan secara langsung objek biaya 

tertentu. Biaya ini tidak praktis untuk dibebankan secara langsung kepada jumlah 

unit produksi tertentu. 

3. Biaya Tidak Langsung Lainnya 

Biaya tidak langsung ini meliputi berbagai macam Biaya Overhead Pabrik yang 

tidak dapat diklasifikasikan sebagai Biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja 

tidak langsung. 

 Adapun penggolongan biaya overhead pabrik menurut Mulyadi 

(2007:193) menyebutkan biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan tiga 

cara: 

1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya 

Dalam perusahaan biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang 

termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa 

golongan sebagai berikut: 
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a. Biaya Bahan Penolong 

Biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk 

jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi 

nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi 

tersebut. 

b. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan 

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang 

(spareparts), biaya bahan habis pakai (factory suplies) dan harga 

perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan 

dan pemeliharaan emplasemen, dan aktiva tetap lain yang digunakan 

untuk keperluan pabrik. 

c. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang 

upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk 

atau pesanan tertentu. 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap  

Contoh biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva 

tetap adalah biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan 

pabrik, mesin dan peralatan, dan aktiva tetap lain yang digunakan di 

pabrik. 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

Contoh biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu adalah 

biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan 
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peralatan, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan 

biaya amortisasi kerugian trialrun. 

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran uang tunai. Contoh biaya overhead pabrik lain yang 

secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai adalah biaya 

reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik 

PLN dan sebagainya. 

2. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan 

dengan perubahan volume produksi. Biaya overhead pabrik dilihat dari 

perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi dapat dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu: 

a. Biaya Overhead Pabrik tetap 

Biaya overhead pabrik tetap adalah Biaya overhead pabrik yang tidak 

berubah  dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. 

b. Biaya Overhead Pabrik variable 

Biaya overhead Pabrik variabel adalah Biaya overhead pabrik yang 

berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

c. Biaya Overhead Pabrik semivariabel 

Biaya Overhead Pabrik semivariabel adalah Biaya overhead pabrik 

yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

Untuk keperluan penentuan tarif biaya overhead pabrik dan untuk 

pengendalian biaya, Biaya overhead pabrik semivariabel dibagi 

menjadi dua yaitu: 
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a. Biaya tetap 

b. Biaya variabel 

3. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik menurut hubungannya dengan 

departemen. Dilihat  dari hubungannya dengan departemen-departemen yang 

ada di pabrik, Biaya Overhead Pabrik dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

1. Biaya Overhead Pabrik langsung departemen (direct departmental 

overhead expenses). 

2. Biaya Overhead Pabrik tidak langsung departemen (indirect 

departmental overhead expenses). 

 Dalam perusahaan manufaktur untuk menghasilkan produk yang akan 

dipasarkan membutuhkan berbagai jenis biaya, dan biaya-biaya ini akan menjadi 

dasar dalam penentuan harga pokok produksi. Harga pokok produksi dikeluarkan 

untuk tujuan menghasilkan produk jadi. Harga pokok produksi tidak dicatat dalam 

rekening biaya, melainkan dibebankan pada produk yang dihasilkan dan laporan 

dalam neraca sebagai persediaan. Harga pokok roduksi tersebut belum akan 

tampak dalam laporan laba-rugi sebelum produk yang bersangkutan terjual. 

2.3.2. Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

 Penentuan harga pokok produksi digunakan untuk penghitungan laba rugi 

perusahaan yang akan dilaporkan kepada pihak eksternal perusahaan. Informasi 

mengenai harga pokok produksi menjadi dasar bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan harga jual produk yang bersangkutan. Pada setiap 

perusahaan mempunyai metode perhitungan harga pokok produksi yang berbeda-

beda. Menurut Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, dan George  (2011), 
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Metode pengumpulan harga pokok dapat dikelompokkan menjadi dua metode, 

yaitu: 

1. Sistem kalkulasi biaya pekerjaan (job costing system). Pada sistem 

ini, objek biaya adalah unit atau multi unit dari produk atau jasa 

yang khas yang disebut pekerjaan (job). Setiap job menggunakan 

sumber daya yang berbeda. Produk atau jasa ini biasanya 

merupakan sebuah unit tunggal. 

2. Sistem kalkulasi biaya proses (process costing system). Pada 

sistem ini, objek biaya adalah unit-unit produk atau jasa yang 

identik atau serupa dalam jumlah besar. 

                          Gambar  2.1. 

  Perbedaan job costing system dan process costing system 

 

 

 

 

 Sumber : Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, dan George Foster (2011) 

Menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo (2005: 37) dalam penelitian ratna 

wijayanti (2011) perbedaan antara kedua metode penentuan harga pokok produksi 

tersebut adalah: 

a. Perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada perlakuan terhadap 

biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Menurut metode harga pokok 

penuh biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan dalam harga pokok 

Sistem job costing 
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produksi, sedangkan berdasarkan metode harga pokok variabel biaya 

tersebut tersebut diperlakukan sebagai biaya periodik. 

b. Menurut metode harga pokok penuh selisih antara tarif yang ditentukan di 

muka dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dapat diperlakukan 

sebagai penambah atau pengurang harga pokok produk yang belum laku 

dijual (harga pokok persediaan). 

c. Terdapat perbedaan dalam penyajian laporan rugi laba antara metode 

harga pokok penuh dan metode harga pokok variabel, terutama dasar yang 

digunakan dalam klasifikasi biaya. 

 Perbedaan pokok antara metode harga pokok penuh dan harga pokok 

variabel terletak pada perlakuan biaya tetap produksi. Dalam metode harga pokok 

penuh dimasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan 

pembuatan produk berdasar tarif, sehingga apabila produksi sesungguhnya 

berbeda dengan tarifnya maka akan timbul kekurangan atau kelebihan 

pembebanan. Tetapi pada harga pokok variabel memperlakukan biaya produksi 

tetap bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih tepat dimasukkan 

sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruhnya ke periode dimana 

biaya tersebut dikeluarkan. 

 Dalam metode harga pokok penuh, perhitungan harga pokok produksi dan 

penyajian laporan laba rugi didasarkan pendekatan “fungsi”. Jadi yang disebut 

sebagai biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi 

produksi, baik langsung maupun tidak langsung, tetap maupun variabel. Dalam 

metode harga pokok variabel, menggunakan pendekatan “tingkah laku”, artinya 
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perhitungan harga pokok produksi dan penyajian dalam laba rugi didasarkan atas 

tingkah laku biaya. Biaya produksi dibebani biaya variabel saja, dan biaya tetap 

dianggap bukan biaya produksi. 

2.3.3. Sistem Tradisional 

 Beberapa akademisi menyebutkan beberapa konsep sistem tradisional 

yang berbeda-beda. Don R. Hansen dan Maryanne M. Mowen. (2000:57) 

menyatakan sistem tradisional adalah system akuntansi biaya yang 

mengasumsikan bahwa semua diklasifikasikan sebagai tetap atau berkaitan 

dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksi. Adapun Edward J. 

Blocher, Kung H. Chen, dan Thomas W. Lin (2000:117) menyebutkan Sistem 

tradisional adalah system penentuan harga pokok produksi dengan mengukur 

sumber daya yang dikonsumsi dalam proporsi yang sesuai dengan jumlah produk 

yang dihasilkan. Selain itu, Abdul Halim (1999:461) mengemukakan bahwa 

sistem tradisional adalah pengukuran alokasi biaya overhead Pabrik yang 

menggunakan dasar yang berkaitan dengan volume produksi. 

 Dari beberapa pendapat akademisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Sistem Tradisional adalah system penentuan harga pokok produksi yang 

menggunakan dasar pembebanan biaya sesuai dengan perubahan unit atau volume 

produk yang diproduksi. Sistem tradisional didesain pada waktu teknologi manual 

digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan. Sistem tradisional didesain untuk 

perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, biaya dibagi berdasarkan 3 fungsi pokok 

yaitu: 

1. Fungsi produksi 

 Penerapan Activity-Based...Suyeni, Ak.-Ibs, 2013



 
 
 
 

28 
 

2. Fungsi pemasaran 

3. Fungsi administrasi dan umum 

 Sistem tradisional hanya membebankan biaya pada produk sebesar biaya 

produksinya, biaya pemasaran serta administrasi dan umum tidak diperhitungkan 

ke dalam kos produk, namun diperlakukan sebagai biaya usaha dan dikurangkan 

langsung dari laba bruto untuk menghitung laba bersih usaha. Oleh karena itu, 

dalam sistem tradisional biaya produknya terdiri dari tiga elemen yaitu: 

1. Biaya Bahan Baku (BBB) 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) 

3. Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

 Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya 

langsung sehingga tidak menimbulkan masalah pembebanan pada produk. 

Pembebanan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dapat dilakukan 

secara akurat dengan menggunakan pelacakan langsung atau pelacakan driver. 

Namun, pelacakan biaya overhead pabrik menimbulkan masalah karena biaya 

overhead pabrik tidak dapat diobservasi secara fisik. Oleh karena itu, pembebanan 

Biaya overhead pabrik harus berdasarkan pada penelusuran driver dan alokasi. 

Dalam sistem tradisional hanya menggunakan driver-driver aktivitas berlevel unit 

untuk membebankan biaya overhead pabrik pada produk. Driver aktivitas berlevel 

unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sesuai dengan 

perubahan unit produk yang diproduksi. Contoh driver-driver berlevel unit 

misalnya jumlah unit produk yang dihasilkan, jam kerja langsung, jam mesin, 

persentase dari biaya bahan baku, persentase dari biaya tenaga kerja langsung. 
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 Penggunaan driver biaya berlevel unit untuk membebankan biaya 

overhead pabrik pada produk menggunakan asumsi bahwa overhead yang 

dikonsumsi oleh produk mempunyai korelasi yang sangat tinggi dengan jumlah 

unit produk yang diproduksi. Sistem tradisional akan menimbulkan distorsi biaya 

yang besar. Distorsi tersebut dalam bentuk pembebanan biaya yang terlalu tinggi 

(cost overstated atau cost overrun) untuk produk bervolume banyak dan 

pembebanan biaya yang terlalu rendah untuk (cost understated atau cost 

underrun) untuk produk yang bervolume sedikit. 

 Tujuan kalkulasi biaya produk pada sistem tradisional secara khusus 

dicapai melalui pembebanan biaya produk ke persediaan dan harga pokok 

penjualan untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal. Definisi biaya produk yang 

lebih komprehensif, seperti rantai nilai dan definisi biaya operasi tidak tersedia 

bagi keperluan manajemen. Namun, sistem tradisional sering menyediakan varian 

yang berguna bagi definisi biaya utama tradisional (biaya utama dan biaya 

manufaktur variabel per unit dapat dilaporkan). Gambar penentuan biaya tidak 

langsung dengan menggunakan simple cost, dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2.  

Penentuan HPP metode Tradisional 
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Sumber : Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Geoge Foster (2011) 
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2.3.4. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Tradisional 

 Sistem tradisional mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan sistem 

tradisional untuk menentukan harga pokok produksi dikemukakan oleh Cooper 

dan Kaplan (1998): 

1. Mudah diterapkan 

Sistem tradisional tidak banyak menggunakan pemicu biaya (Cost Driver) dalam 

membebankan biaya overhead pabrik sehingga memudahkan dalam melakukan 

perhitungan harga pokok produksi. 

2. Mudah diaudit 

Pemicu biaya (Cost Driver) yang tidak banyak akan memudahkan auditor untuk 

melakukan audit. 

2.3.5. Kelemahan Sistem Tradisional 

 Menurut Cooper dan Kaplan (1999), 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.  
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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 (1999) 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 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 

tangible, 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. 

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. 
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 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. 

2.3.6. Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Tradisional 

 Sistem tradisional biaya produknya terdiri dari tiga elemen yaitu biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Sistem 

tradisional hanya menggunakan driver-driver aktifitas berlevel unit untuk 

membuat perhitugan harga pokok produksi. Sistem tradisional tidak 

mencerminkan penyebab terjadinya biaya. Cost driver yang digunakan dalam 

sistem tradisional sebagai dasar pembebanan dapat berupa jam kerja langsung, 

jam mesin, jam inspeksi dan sebagainya. 

2.3.6.1. Contoh perhitungan sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan 

satu pool biaya tidak langsung 

Langkah 1: Mengidentifikasi produk yang dipilih menjadi objek biaya. 

Objek biaya dalam kasus ini adalah lensa sederhana S3 yang berjumlah 60.000 

dan lensa canggih CL5 sejumlah 15.000 yang diproduksi Plastim pada tahun 

2006. Tujuan Plastim adalah untuk menghitung total biaya perancangan, 

pembuatan, dan pendistibusian lensa-lensa tersebut. Plastim menetapkan biaya per 

unit setiap lensa dengan membagi biaya total setiap jenis lensa dengan 60.000 unit 

lensa S3 dan 15.000 unit lensa CL5 
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Langkah 2 : Mengidentifikasi biaya langsung produk. Plastim mengidentifikasi 

biaya langsung –bahan langsung dan tenaga kerja manufaktur langsung lensa 

sebagai berikut: 

         Tabel  2.1. 

         Biaya langsung lensa sederhana dan lensa canggih 

 

 

 

 

 

 

semua biaya lainnya diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung 

Langkah 3 : memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk 

mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Sebagian besar biaya tidak 

langsung terdiri dari gaji supervisor, para teknisi atau insinyur, karyawan 

pendukung produksi, dan staf pemeliharaan, yang semuanya mendukung tenaga 

kerja manufaktur langsung. Plastim menggunakan jam tenaga kerja manufaktur 

langsung sebagai satu-satunya dasar alokasi untuk mengalokasikan semua biaya 

biaya tidak langsung ke S3 dan CL5. Pada tahun 2006, Plastim menggunakan 

39.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung aktual. 

Langkah  4 : mengidentifikasikan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan 

setiap dasar alokasi biaya. Karena hanya menggunakan satu dasar alokasi biaya, 

 

60000 15.000

                                                                               Lensa sederhana S3 Lensa sederhana (S3) Lensa canggih (CL5)

Total Per unit Total Per unit Total

1 2 = 1 : 60.000 3 4 = 3: 15.000 5 = 1+3

Bahan langsung $ 1.125.000 $ 18,75 $ 675.000 $ 45,00 $ 1.800.000

Tenaga kerja 600000 10 195000 $ 13 795000

manufaktur langsung

total biaya langsung $1.725.000 $ 28,75 $ 870.000 $ 58,00 $ 2.595.000
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plastim mengelompokkan semua biaya tidak langsung, yang berjumlah Rp 

2.385.000, ke dalam satu pool biaya overhead. 

Langkah 5 : Menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang 

digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk.                                             

Tarif biaya tidak langsung =  Total biaya aktual pada pool biaya tidak langsung 

                                                Total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya 

                                           =                              Rp 2.385.000 

                                                 39.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung 

                                           =   Rp 60 per jam tenaga kerja manufaktur langsung 

Langkah 6 :  Menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. 

Plastim menggunakan 30.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung total untuk 

membuat lensa S3 dan 9.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung total untuk 

membuat lensa CL5. Btabel 2.1. langkah 2, menunjukan biaya tidak langsung 

sebesar Rp 1.800.000 (Rp 60 perjam tenaga kerja manufaktur langsung x 30.000 

jam tenaga kerja manufaktur langsung) yang dialokasikan ke lensa sederhana dan 

Rp 585.000 (Rp 60 perjam tenaga kerja manufaktur langsung x 9.750 jam tenaga 

kerja manufaktur langsung) yang dialokasikan ke lensa canggih. 
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Tabel  2.2.   

Biaya produk plastim yang menggunakan sistem kalkulasi biaya sederhana 

 

 

 

 

                                                 

  

 

Sumber : Charles T Horngren, Srikant M. Datar, George Foster 

Langkah 7 : Menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya 

langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke produk. tabel 2.2. menyajikan 

biaya produk untuk lensa sederhana dan lensa canggih. Biaya langsung dihitung 

pada langkah 2 dan biaya tidak langsung dihitung pada langkah 6.  

2.4. Activity Based costing system 

2.4.1. Pengertian Activity Based Costing 

 “Activity based costing adalah sistem ABC memperbaiki sistem kalkulasi 

biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya pokok 

(fundamental). Aktivitas bisa berupa kejadian, tugas, atau unit kerja dengan tujuan 

khusus sebagai contoh , perancangan produk, penyetalan mesin, pengoperasian 

mesin, dan pendistribusian produk. Sistem ABC menghitung biaya setiap aktivitas 

serta membebankan biaya ke objek biaya seperti produk dan jasa berdasarkan 

aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan tip produk atau jasa. Charles T. 

Horngren, Srikant M. Datar, George Foster (2011).” 

 

 Bambang Kusdiasmo, (2003:46-55) Mengungkapkan Activity Based 

Costing System merupakan suatu alternatif sistem yang dapat digunakan dalam 

upaya mendapatkan harga pokok yang akurat melalui pembebanan biaya overhead 

 

60000 15.000

                                                                               Lensa sederhana S3 Lensa sederhana (S3) Lensa canggih (CL5)

Total Per unit Total Per unit Total

1 2 = 1 : 60.000 3 4 = 3: 15.000 5 = 1+3

Bahan langsung $ 1.125.000 $ 18,75 $ 675.000 $ 45,00 $ 1.800.000

Tenaga kerja 600000 10 195000 $ 13 795000

manufaktur langsung

Total biaya langsung $1.725.000 $ 28,75 $ 870.000 $ 58,00 $ 2.595.000

Biaya tidak langsung $ 1.800.000 30 585.000Rp  39 2.385.000

yang dialokasikan

(langkah 6)

Total biaya $ 3.525.000 $ 58,75 $ 1.455.000 $ 97,00 $ 4.980.000

(langkah 7)
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pabrik yang lebih teliti. Activity Based Costing System memberikan sistem 

pembebanan biaya dengan fokus pada aktivitas yang berlangsung dalam 

pembuatan produk pada suatu proses pengolahan sebagai ganti dari pembebanan 

biaya overhead yang berbasis unit produk seperti pada akuntansi tradisional.  

 Blocher, dkk (2005:135) mengatakan ABC adalah suatu pendekatan biaya 

untuk mengalokasikan sumber daya kepada produk atau jasa berdasarkan aktivitas 

yang dilakukan pada objek itu, aktivitas merupakan proses atau prosedur 

penyebab kerja. Aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya yang berarti dan 

aktivitas merupakan pemicu timbulnya biaya. Aktivitas-aktivitas tersebut 

mempunyai frekuensi atau volume dalam satuan tertentu seperti jam inspeksi, 

jumlah set-up, jumlah riset terhadap produk baru yang kesemuanya itu disebut 

pemicu biaya (cost driver). Aktivitas-aktivitas dalam value chain merupakan 

siklus pembuatan produk atau jasa sampai mendapat penilaian dari konsumen. 

Aktivitas tersebut dapat diklasifikasikan dalam value chain menjadi empat yaitu :  

aktivitas yang berhubungan dengan persiapan untuk pembuatan produk (input 

activities), berhubungan dengan pemrosesan produk (processing activities), 

berhubungan dengan perdagangan dengan konsumen (output activities), dan 

aktivitas pendukung lainnya (adminstratif activities). 

 Selain itu William K. Carter dan Milton F. Usry (2006: 496) menyebutkan 

definisi Activity-Based Costing System sebagai berikut: “Perhitungan biaya 

berdasar aktivitas (Activity-Based Costing) didefinisikan sebagai suatu sistem 

perhitungan biaya dimana tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya 

lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih 

faktor yang tidak berkaitan dengan volume (non-volume-related factor)”.  

 

 Sama dengan pendapat terdahulunya diambil kesimpulan bahwa Activity 

Based Costing system merupakan perhitungan biaya yang menekankan pada 
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aktivitas-aktivitas yang menggunakan jenis pemicu biaya lebih banyak sehingga 

dapat mengukur sumber daya yang digunakan oleh produk secara lebih akurat dan 

dapat membantu pihak manajemen dalam meningkatkan mutu pengambilan 

keputusan perusahaan. Activity Based Costing system tidak hanya difokuskan 

dalam perhitungan cost produk secara akurat, namun dimanfaatkan untuk 

mengendalikan biaya melalui penyediaan informasi tentang aktivitas yang 

menjadi penyebab timbulnya biaya. 

 Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan 

informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam 

berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal ini didorong 

oleh: 

1. Persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost 

effective 

2. Advanced manufacturing technology yang menyebabkan proporsi biaya 

overhead pabrik dalam product cost menjadi lebih tinggi dari primary 

cost. 

3. Adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategy 

2.4.2. Konsep Dasar Activity Based Costing System 

 Mulyadi (2007: 52) mengungkapkan dua falsafah yang melandasi Activity- 

Based Costing System yaitu: 

1. Cost is caused 

 Biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Pemahaman 

tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya akan menempatkan 
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personel perusahaan pada posisi dapat mempengaruhi biaya. Activity-Based 

Costing System berawal dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan 

kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar menyebabkan 

timbulnya biaya yang harus dialokasikan. 

2. The causes of cost can be managed 

Penyebab terjadinya biaya (yaitu aktivitas) dapat dikelola. Melalui pengelolaan 

terhadap aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya, personel perusahaan 

dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai 

informasi tentang aktivitas. 

                                   

Gambar 2.3: Falsafah yang Melandasi ABC System 

Sumber: Mulyadi, 2007 

 Dalam Activity-Based Costing System produk diartikan sebagai barang 

atau jasa yang dijual perusahaan. Produk-produk yang dijual perusahaan misalnya 

pelayanan kesehatan, asuransi, pelayanan konsultasi, buku, baju dan sebagainya. 

Semua produk tersebut dihasilkan melalui aktivitas perusahaan. Aktivitas-

aktivitas tersebut yang mengkonsumsi sumber daya. Biaya yang tidak dibebankan 

secara langsung pada produk akan dibebankan pada aktivitas yang menyebabkan 
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timbulnya biaya tersebut. Biaya untuk setiap aktivitas ini kemudian dibebankan 

pada produk yang bersangkutan. 

2.4.3. Hierarki Biaya dalam Activity-Based Costing System 

 Menurut  Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster (2011), 

Hierarki biaya (cost hierarchy) mengkategorisasikan biaya tidak langsung 

menjadi pool biaya yang berbeda berdasarkan jenis pemicu biaya, atau dasar 

alokasi biaya yang berbeda, atau perbedaan tingkat kesulitan dalam menentukan 

hubungan sebab akibat (atau manfaat yang diterima) Sistem ABC biasanya 

menggunakan hierarki biaya dalam empat tingkatan yaitu : 

a. Biaya tingkat unit output (output unit-level costs) adalah biaya aktivitas 

yang dilaksanakan atas setiap unit produk atau jasa individual. Biaya 

operasi mesin cetak (seperti biaya listrik, penyusutan mesin, dan reparasi) 

yang terkait dengan aktivitas pengoperasian mesin cetak otomatis 

merupakan biaya tingkat unit output yang diproduksi atau jam mesin yang 

dgunakan. 

b. Biaya tingkat batch ( batch level-costs) adalah biaya aktivitas yang 

berkaitan dengan kelompok unit, produk atau jasa, dan bukan dengan 

setiap unit produk atau jasa individual. Bagi perusahaan yang membeli 

banyak jenis bahan langsung yang berbeda, biaya pembelian dapat 

berjumlah sangat besar. Biaya pembelian mencakup biaya pemesanan 

pembelian, penerimaan bahan, dan pembayaran kepada pemasok. Biaya-

biaya ini merupakan biaya tingkat batch karena berkaitan dengan jumlah 

pembelian dan bukan dengan kuantitas atau nilai bahan yang dibeli. 
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Contoh lain biaya tingkat batch adalah biaya penanganan bahan dan 

inspeksi mutu yang berkaitan dengan batch produk yang buat. 

c. Biaya pendukung produk merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk 

mendukung setiap produk atau jasa tanpa meghiraukan jumlah unit atau 

batch unit yang dibuat. 

d. Biaya pendukung fasilitas (facility-sustaining costs) adalah biaya aktivitas 

yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa individual namun 

mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. 

2.4.4. Manfaat Activity based costing system 

 Activity-Based Costing System telah diakui sebagai system 

manajemen biaya yang menggantikan sistem akuntansi biaya yang lama, 

yaitu Sistem Tradisional. Hal ini disebabkan karena Activity-Based 

Costing System mempunyai banyak manfaat. 

Abdul Halim (1999: 469), dalam penelitian ratna wijayanti (2011), 

menyebutkan manfaat-manfaat Activity-Based Costing System sebagai 

berikut: 

1. Mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuat perencanaan secara 

spesifik atas aktivitas-aktivitas dan sumber daya untuk mendukung tujuan 

strategis. 

2. Memperbaiki sistem pelaporan dan  memperluas ruang lingkup informasi 

tidak hanya berdasar unit-unit organisasi tertentu. Sistem pelaporan yang 

dimaksud lebih luas di sini meliputi interdependensi antara satu unit 

dengan unit organisasi yang lain. 
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3. Dengan adanya interpendensi akan dapat mengenal aktivita-saktivitas 

yang perlu dieliminasi dan yang perlu dipertahankan. 

4. Penggunaan aktivitas-aktivitas sebagai pengidentifikasi yang alamiah akan 

lebih memudahkan pemahaman bagi semua pihak yang terlihat dalam 

perusahaan. 

5. Lebih berfokus pada pengukuran aktivitas yang nonfinansial. 

6. Memberikan kelayakan dan kemampuan untuk ditelusuri atas pembebanan 

Biaya Overhead Pabrik terhadap biaya produksi dengan menggunakan 

pemandu biaya sebagai basis alokasi. 

7. Memberi dampak pada perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan 

fungsi manajemen yang lain. 

8. Memberikan kemampuan untuk mengerti bahwa dampak teknologi 

manufaktur yang semakin canggih memerlukan aktivitas-aktivitas baru 

dan berbeda dari yang lama. 

9. Mendorong perusahaan untuk merancang sistem agar lebih fleksibel 

terhadap perubahan lingkungan manufaktur. 

 Pada awal perkembangannya ABC sistem menurut Mulyadi 

(2003:51) dimanfaatkan untuk memperbaiki kecermatan perhitungan kos 

produk dalam perusahaan-perusahaan manufaktur yang menghasilkan 

banyak jenis produk. ABC sistem menawarkan dasar pembebanan yang 

lebih bervariasi, seperti batch-related drivers, product-sustaining drivers, 

dan facility-sustaining drivers untuk membebankan biaya overhead pabrik 

kepada berbagai jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada 
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perkembangan selanjutnya, ABC sistem tidak lagi terbatas 

pemanfaatannya hanya untuk menghasilkan informasi kos produk yang 

akurat, namun meluas sebagai sistem informasi untuk memotivasi personel 

dalam melakukan peningkatan terhadap proses yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan produk/jasa bagi customer. 

2.4.5. Kendala Activity-Based Costing System 

 Activity-Based Costing System merupakan pendekatan yang lebih baik 

daripada Sistem Tradisional, namun Activity-Based Costing System mempunyai 

banyak kendala Menurut Abdul Halim (1999:470) dalam penelitian Ratna 

wijayanti (2011) kendala-kendala Activity-Based Costing System meliputi: 

1. Alokasi 

 Data aktivitas perlu diperoleh tetapi beberapa biaya memerlukan alokasi 

 biaya berdasarkan volume. Usaha-usaha untuk menelusuri aktivitas-

 aktivitas penyebab biaya-biaya ini merupakan tindakan yang sia-sia dan 

 tidak praktis. 

2. Periode-periode akuntansi 

 Periode-periode waktu yang arbiter masih digunakan dalam menghitung 

 biaya-biaya.   banyak manajer yang ingin mengetahui apakah produk yang 

 dihasilkan menguntungkan atau tidak, Tujuannya tidak saja untuk 

 mengukur seberapa banyak biaya yang sudah diserap oleh produk tersebut, 

 tetapi juga untuk mengukur segi kompetitifnya dengan produk sejenis 

 yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Manajemen dalam hal ini 

 memerlukan pengukuran dan pelaporan yang interim. Informasi untuk 
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 mengevaluasi perilaku biaya tersebut dapat diberikan pada saat siklus 

 hidup produk itu berakhir sehingga untuk pengukuran produk yang 

 memiliki siklus hidup yang lebih lama membutuhkan bentuk pengukuran 

 yang interim (sementara). 

3. Beberapa biaya yang terabaikan 

 Dalam menganalisa biaya produksi berdasarkan aktivitas, beberapabiaya 

 yang sebenarnya berhubungan dengan hasil produk diabaikan begitu saja 

 dalam pengukurannya. Meskipun Activity-Based Costing System dapat 

 menelusuri biaya ke produk masing-masing dengan lebih baik, tetapi 

 Activity- Based Costing System juga mempunyai kendala-kendala yang 

 harus diperhatikan pihak manajemen sebelum menerapkannya untuk 

 menentukan harga pokok produksi Apabila data aktivitas telah tersedia 

 namun ada beberapa biaya yang masih membutuhkan alokasi ke setiap 

 departemen berdasarkan unit karena secara praktis tidak dapat ditemukan 

 aktivitas yang dapat menyebabkan biaya tersebut. 

 Kendala lain dari penerapan Activity-Based Costing System adalah 

beberapa biaya yang diidentifikasi pada produk tertentu diabaikan dari analisis. 

Selain itu, Activity-Based Costing System sangat mahal untuk dikembangkan dan 

diimplementasikan karena biaya-biaya yang dikeluarkan semakin komplek 

sehingga biaya administrasi akan menjadi lebih mahal. Di samping itu juga 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengimplementasikannya secara total. 
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2.4.6. Syarat-syarat penerapan Activity-Based Costing System Supriyono 

(2002: 281) menyebutkan syarat-syarat penerapan Activity-Based Costing 

System sebagai berikut: 

1. Perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk Activity-Based Costing 

System tidak diperlukan untuk perusahaan yang hanya menghasilkan satu 

jenis produk karena tidak ada masalah dalam keakuratan pembebanan 

biaya. Jadi salah satu syarat penerapan Activity-Based Costing System 

adalah perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk. 

2. Biaya-biaya berbasis nonunit signifikan Biaya berbasis nonunit harus 

merupakan persentase signifikan dari Biaya Overhead  Pabrik. Jika biaya-

biaya berbasis non unit jumlahnya kecil, maka Activity-Based Costing 

System belum diperlukan sehingga perusahaan dapat menggunakan 

Sistem Tradisional. 

3. Diversitas produk 

 Diversitas produk mengakibatkan rasio-rasio konsumsi antara aktivitas-

 aktivitas berbasis unit dan nonunit berbeda-beda. Jika dalam suatu 

 perusahaan mempunyai diversitas produk maka diperlukan penerapan 

 Activity-Based Costing System. Namun, jika berbagai jenis produk 

 menggunakan aktivitas-aktivitas berbasis unit dan nonunit dengan rasio 

 yang relatif sama, berarti diversitas produk relatif rendah sehingga tidak 

 ada masalah jika digunakan Sistem Tradisional. 
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 Apabila kondisi perusahaan beberapa jenis produk, biaya-biaya berbasis 

non unit signifikan, diversitas produk relatif tinggi maka Activity-Based Costing 

System dapat diterapkan pada perusahaan tersebut. Selain syarat pertama, 

perusahaan juga harus memenuhi kondisi kedua dan ketiga. Dengan penerapan 

Activity-Based Costing System ketelitian pembebanan biaya akan meningkat. 

2.4.7. Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Activity-Based Costing 

System    

Gambar 2.4. Tinjauan atas sistem ABC 

 

 

 

 

     square foot            setup hour              molding machine              shipment                     cubic feet   
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sumber: Charles T.Horngren, Srikant M. Datar, George Foster (2011) 

Langkah 1 : mengidentifikasi produk yang menjadi objek biaya. Objek biaya 

adalah lensa S3 Dan CL5. Tujuan plastim yang pertama adalah menghitung total 
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biaya, dan kedua biaya per unit dari merancang, membuat, serta mendistribusikan 

lensa-lensa tersebut 

Langkah 2 : mengidentifikasikan biaya langsung produk. Platism 

mengidentifikasikan biaya langsung berikut: biaya bahan langsung , biaya tenaga 

kerja manufaktur langsung, dan biaya pembersihan serta perawatan cetakan.  

Sistem kalkulasi biaya yang digunakan sebelumnya, platism mengklasifikasikan 

biaya pembersihan dan perawatan cetakan sebagai biaya tidak langsung serta 

mengalokasikannya ke produk dengan menggunakan jam tenaga kerja manufaktur 

langsung . namun sesuai dengan pedoman 1 untuk memperbaiki sistem kalkulasi 

biaya, biaya pembersihan dan perawatan cetakan yang terdiri dari upah pekerja 

untuk membersihkan cetakan setelah batch lensa dibuat, dapat ditelusuri secara 

langsung sebagai biaya tingkat batch karena setiap jenis lensa hanya dapat dibuat 

dengan cetakan khusus.  

semua biaya lainnya diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung Lensa canggih 

memerlukan biaya pembersihan dan perawatan cetakan yang lebih tinggi 

dibanding lensa sederhana karena plastim membuat lebih banyak batch lensa 

canggih ketimbang lensa sederhana dan karena cetakan lensa canggih lebih sulit 

dibersihkan. Bila jam tenaga kerja manufaktur langsung digunakan sebagai 

pemicu biaya, maka hal ini tidaklah mencerminkan pembersihan dan perawatan 

cetakan yang dibutuhkan lensa biasa serta lensa canggih, biaya langsung platism 

adalah 
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Tabel 2.3. 

Biaya langsung lensa sederhana dan lensa canggih 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster (2011) 

langkah 3 : Memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk 

mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Pengidentifikasian dasar alokasi 

biaya dapat dilakukan dengan menentukan jumlah pool aktivitas dimana biaya 

harus dikelompokkan pada sistem ABC. 

Pertimbangan kedua dalam memilih dasar alokasi biaya adalah ketersediaan data 

yang bisa diandalkan dan pengukurannya. Sebagai contoh penentuan dasar alokasi 

biaya untuk aktivitas perancangan. Pemicu biaya perancangan, yang merupakan 

biaya pendukung produk, adalah kompleksitas cetakan, cetakan yang lebih rumit 

membutuhkan waktu perancangan yang lebih banyak. Pada sistem ABC, plastim 

mengukur kompleksitas berdasrkan jumlah bagian dalam cetakan dan area 

permukaan cetakan. 

Langkah 4 : Mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap 

dasar alokasi biaya. Pada langkah ini, biaya overhead yang ditanggung oleh 

plastim dibebankan ke aktivitas terlihat pada tabel 2.4. dibawah ini kolom 3 

 

 

60000 15.000

                                                                               Lensa sederhana S3 Lensa sederhana (S3) Lensa canggih (CL5)

Total kategori hierarki biaya Per unit Total Per unit Total

Bahan langsung $ 1.125.000 tingkat unit output $ 18,75 $ 675.000 $ 45,00 $ 1.800.000

Tenaga kerja 600.000 10,00 195.000 $ 13,00 795000

manufaktur langsung tingkat unit output

Total biaya langsung $1.725.000 tingkat batch $ 28,75 $ 870.000 $ 58,00 $ 2.595.000

pembersihan dan perawatan $ 120.000 2,00 150.000 10,00 270.000

cetakan

Total biaya langsung $ 1.845.000 $ 30,75 $ 1.020.000 $ 68,00 $ 2.865.000

(langkah 2)
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Tabel 2.4. 

Tarif biaya aktivitas untuk pool biaya tidak langsung 

  
A B C 

Langkah 4 

D                        E 

Langkah 3 

F                            G 

Langkah 5 

H 

Aktivitas  Kategori 

hierarki 

biaya 

Total biaya 

tidak 

langsung 

Kuantitas dasar alokasi 

biaya 

Tarif alokasi biaya 

overhead aktivitas 

Hubungan sebab akibat 

antara daya alokasi biaya 

dan biaya aktivitas 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(4) (6) 

Perancangan  Pendukung 

produk 

Rp 450.000 100 Parts square 

Feet 

Rp 4500 Per parts 

square foot 

Cetakan canggih (bagian 

yang lebih banyak dan 

daerah permukaan yang 

lebih luas) membutuhkan 

biaya tidak langsung 

departemen perancangan 

yang lebih besar 

Penyetalan 

mesin cetak 

Tingkat 

batch 

Rp 300.000 2000 Setup hours Rp150 Per setup 

hours 

Indirect stup costs 

meningkat seiring dengan 

peningkatan jam 

penyetelan 

Pengoperasian 

mesin cetak 

Tingkat 

unit output 

Rp 637.500 12.750 Molding 

machine 

hours 

Rp 50 Per molding 

machine 

hours 

Indirect costs of operating 

mesin cetak meningkat 

seiring dengan peningkatan 

jam mesin cetak 

Pengiriman tingkat 

batch 

Rp 81.000 200 Shipments Rp405 Per shipment Shipping costs yang terjadi 

untuk menyiapkan batch 

yang akan dikirim 

menigkat seiring dengan 

peningkatan jumlah 

pengiriman  

Distribusi Tingkat 

unit output 

Rp391.500 67.500 Cubic feet 

delivered 

Rp5,80 Per cubic 

delivered 

Biaya distribusi meningkat 

sering dengan peningkatan 

pengiriman kemasan dalam 

meter kubik 

Administrasi Pendukung 

fasilitas 

Rp255.000 39.750 Direct 

manufacture 

labor hours 

Rp6,4151 Per direct 

manufacture 

labor hour 

Permintaan akan sumber 

daya administratif 

meningkat seiring dengan 

peningkatan jam tenaga  

kerja manufaktur langsung. 

Sumber Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster 

Berdasarkan hubugan sebab-akibat antara dasar alokasi biaya untuk suatu 

aktivitas dan biaya aktivitas. Beberapa biaya bisa langsung diidentifikasikan 

dengan aktivitas tertentu, sebagai contoh, biaya bahan yang digunakan ketika 

mendesain produk, gaji yang dibayarkan kepada teknisi desain dan penyusutan 

peralatan yang digunakan dalam departemen desain bisa diidentifikasikan 
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langsung dengan aktifitas desain, sementara itu, beberapa biaya lainnya perlu 

dialokasikan kebeberapa aktivitas, misalnya berdasarkan wawancara atau catatan 

waktu kerja, teknisi bagian produksi dan supervisor mengestimasi waktu yang 

digunakan dalam perancangan, penyetelan mesin cetak, dan pengoperasian mesin 

cetak. Waktu yang digunakan pada aktivitas-aktivitas tersebut menjadi dasar 

untuk mengalokasikan biayagaji teknisi dan supervisor ke berbagai aktivitas. 

Langkah 5: Menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang 

digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Dalam tabel 

2.4. kolom 5, mengkhtisarkan penghitungan tarif biaya aktivitas dengan 

menggunakan kuantitas dasar alokasi biaya yang telah dipilih pada langkah 3 dan 

biaya tidak langsung untuk setiap aktivitas yang telah dihitung pada langkah 4. 

Langkah 6 : Menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk bagan 

dibawah ini menunjukan total biaya tidak langsung sebesar Rp 1.153.953 yang 

dialokasikan ke lensa sederhana dan Rp 961.047 yang dialokasikan ke lensa 

canggih. Untuk menghitung total biaya tidak langsung dari setiap lensa, total 

kuantitas dari dasar alokasi biaya yang digunakan setiap aktivitas oleh tiap jenis 

lensa (menggunakan data yang diberikan oleh personil operasi plastim) dikalikan 

dengan tarif alokasi biaya yang dihitung pada langkah 5 (tabel 2.4. kolom 5). 

Sebagai contoh, dari 2.000 total jam aktivitas penyetelan (tabel 2.4. kolom 4), 

lensa S3 menggunakan 500 jam penyetelan dan lensa CL5 menggunakan 1.500 

jam penyetelan. Oleh karena itu, total biaya aktivitas penyetelan yang 

dialokasikan ke lensa S3 adalah Rp 75.000 (500 jam penyetelan x Rp 150 per jem 
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penyetelan per unit adalah Rp 1,25 (Rp 75.000: 60.000 unit) untuk lensa S3 dan 

RP 15 (Rp 225.000/15.000 unit) untuk lensa CL5. 

Tabel  2.5 

Biaya langsung dan tidak langsung lensa sederhana dan lensa canggih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Charles T. Horngren, Srikan M. Datar, George Foster 

Langkah 7 : menghitung total biaya produk dengan menambambahkan semua 

biaya langsung dan tidak langsung, tabel 2.5. menyajikan biaya produk untuk 

lensa canggih dan lensa sederhana. Biaya langsung telah dihitung dilangkah 2, 

dan biaya tidak langsung telah dihitung pada langkah 6. Tinjauan atas sistem ABC 

pada tabel 2.3. menunjukan 3 kategori biaya langsung dan enam kategori biaya 

 

60000 15.000

                                                                               Lensa sederhana S3 Lensa sederhana (S3) Lensa canggih (CL5)

Total kategori hierarki biaya Per unit Total Per unit Total

Bahan langsung $ 1.125.000 tingkat unit output $ 18,75 $ 675.000 $ 45,00 $ 1.800.000

Tenaga kerja 600.000 10,00 195.000 $ 13,00 795000

manufaktur langsung tingkat unit output

Total biaya langsung $1.725.000 tingkat batch $ 28,75 $ 870.000 $ 58,00 $ 2.595.000

pembersihan dan perawatan $ 120.000 2,00 150.000 10,00 270.000

cetakan

Total biaya langsung $ 1.845.000 $ 30,75 $ 1.020.000 $ 68,00 $ 2.865.000

(langkah 2)

Biaya tidak langsung

aktivitas

Perancangan 450.000

S3, 30 bagian-m² x $ 4.500 135.000 2,25

CL5, 70 jam penyetelan x $ 4.500 315.000 21.00

Penyetelan mesin cetak 300.000

S3, 500 jam penyetelan x $ 150 75.000 1,25

CL5, 1.500 jam penyetelan x $ 150 225.000 15

Pengoperasian mesin cetak 637.500

S3,9000 jam mesin cetak x $ 50 450.000 7,5

CL5, 3.750 jam mesin cetak x $ 50 187.500 12,5

Pengiriman 81.000

S3, 100 pengiriman x $ 405 40.500 0,67

CL5, 100 Pengiriman x $ 405 130,5 2,70

Distribusi 391.500

S3, 45.000 m³ barang yang dikirim x $ 5,80 261.000 4,35

CL5, 27.500 m³ barang yang dikirim x $ 5,80 130,500 8,70

Administrasi 255.000

S3,30.000 Jam TK manufak langsung x $ 6,4151 192.453

CL5, 9.750 Jam TK manufak langsung x $ 6,4151 3,21 62.547 4,16

Total biaya tidak langsung yang dialokasikan 1.153.953 19,23 961.047 64,07 2.115.000

(langkah 6)

Total biaya (langkah 7) $ 2.998.953 $ 49,98 $ 1.981.047 $ 1.32,07 $ 4.980.000
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tidak langsung. Biaya setiap jenis lensa pada tabel 2.5 memiliki sembilan pos, tiga 

untuk biaya langsung dan enam untuk biaya tidak langsung perbedaan antara 

biaya produk S3 dan CL5 menurut sistem ABC yang dihitung pada tabel 2.5. 

menyoroti bagaimana setiap produk tersebut menggunakan jumlah biaya langsung 

dan tidak langsung yang berbeda pada masing-masing  area aktivitas. 

2.5. Penelitian Terdahulu 

 Kegiatan operasional suatu badan usaha, pada umumnya adalah untuk 

mendapatkan laba apapun strategi yang dilakukan adalah untuk laba. Dari laba 

yang diperoleh perusahaan akan bertahan (survive) dan tumbuh (grow). Bertahan 

artinya perusahaan tidak merugi dan tumbuh artinya perusahaan dapat 

berkembang. 

 Banyak penelitian telah dilakukan tentang system Activity Based Costing 

(ABC) diantaranya oleh: 

Tabel 2.6 

Penelitian terdahulu 

No Peneliti  dan judul penelitian Hasil Penelitian 

1 1. Ratna wijayanti (2011), melalui 

penelitian dengan judul penerapan 

Activity Based Costing System untuk 

menentukan harga pokok produksi pada 

PT. Industri sandang nusantara unit patal 

secang. 

 

 

 

Menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat 

ditarik yaitu, Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Activity-Based Costing System apabila 

dibandingkan dengan metode tradisional maka 

memberikan hasil yang lebih besar kecuali pada 

Rayon 30/1. Perbedaan yang terjadi disebabkan 

karena pembebanan biaya overhead pada 

masing-masing produk. Pada metode 

tradisional biaya overhead pada masing-masing 

produk hanya dibebankan pada satu cost driver  
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No Peneliti dan Judul penelitian Hasil Penelitian 

 2.  . 

saja yaitu jumlah unit produksi. Pada Activity-

Based Costing System biaya overhead pada 

masing-masing produk dibebankan pad 

beberapa cost driver sehingga Activity-Based 

Costing System mampu mengalokasikan biaya 

aktivitas ke setiap produk secara tepat berdasar 

konsumsi masing-masing aktivitas. 

2 3. Andjarwati Putri Widjajanti dengan judul 

penelitian “ Evaluasi penerapan Activity 

Based Costing system sebagai alternative 

sistem biaya tradisional dalam penentuan 

harga pokok” (studi kasus pada 

perusahaan meubel PT. Nilas Wahana 

Antika) 

4.  

Menghasilkan kesimpulan bahwa Perhitungan 

harga pokok produksi dengan Activity Based 

Costing System yang digunakan untuk 

mengevaluasi perhitungan harga pokok 

produksi yang diterapkan pada PT. Nilas 

Wahana Antika dapat menggambarkan secara 

lebih akurat konsumsi aktivitas setiap produk 

terhadap biaya overhead, sebab ABC System 

dapat memilahkan biaya-biaya yang 

berhubungan dengan produksi secara lebih 

terperinci. Hasil analisis melalui Uji Wilcoxon 

Range Test terhadap perhitungan harga pokok 

produksi pada PT. Nilas Wahana Antika 

dengan ABC System selama 15 tahun dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kedua 53ystem biaya tersebut, 

sehingga perusahaan mengalami selisih 

kerugian. 

 

3 5. Sumarsid (2011), dalam jurnal 

manajemen keuangan dan akuntansi yang 

berjudul “pendekatan metoda activity 

based costing pada perencanaan Harga 

Pokok Produksi untuk memperoleh 

keunggulan bersaing” 

Memiliki kesimpulan bahwa Berdasarkan 

pembahasan harga untuk pokok produksi 

dengan menggunakan metode Activity Based 

Costing (ABC) dapat disimpulkan bahwa 

penetapan harga pokok produksi di PT Yuga 

Metal Industries asih menggunakan system  
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No Peneliti dan Hasil Penelitian 

 

Judul Penelitian 

 6.  

 

tradisional (konvensional) dimana alokasi biaya 

dibebankan pada jumlah produk yang 

diproduksi sehingga kurang akurat dalam 

penentuan harga pokok produksi dan analisa 

perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode ABC dapat menurunkan 

harga jual produk sehingga dapat lebih bersaing 

di pasar. 

4 7. Indra Irnawan (2010), dengan judul 

penelitian “ Penerapan Activity Based 

Costing System untuk menghitung harga 

pokok pembangunan Ruko, Rumah 

tinggal, dan Smip” (studi kasus Cv “X” ) 

 

8.  

Hasil penelitian menyimpulkan / menunjukkan 

dengan menggunakan metode ABC, biaya 

perolehan proyek dapat menjadi lebih masuk 

akal bila dibandingkan dengan metode 

tradisional. Hal ini terjadi karena perbedaan 

antara alokasi biaya overhead dari setiap 

metode. Dan Laba kotor yang diperoleh 

perusahaan dengan menggunakan metode ABC 

dapat dinilai lebih masuk akal bila 

dibandingkan dengan metode tradisional. 

 

5 Arie Bintang Helpriandy (2011), dengan 

judul Penelitian” Penerapan Activity 

Based Costing system dalam menentukan 

harga pokok produk pada PT. XYZ tahun 

2009” 

 
 

Dalam produk, bahan baku dan tenaga kerja 

dapat dengan mudah ditelusuri, sedangkan 

biaya tidak langsung sangat sulit dilacak. Salah 

satu konsep yang dikembangkan untuk 

pengisian atau mengalokasikan biaya tidak 

langsung lainnya akurat untuk produk system 

Activity Based Costing (ABC). Perbedaan 

mendasar antara system ABC dengan system 

tradisional terletak pada pemaksaan atau tahap 

alokasi. Dalam ystem tradisional, 

mengalokasikan biaya tidak langsung hanya 

dilakukan satu tahap saja, mulai dari biaya atau 

sumber daya ke unit produk. Dalam system 

ABC tidak langsungpengeluaran dilakukan 

dalam dua tahap. Tahap pertama adalah untuk 

mengalokasikan biaya atau sumber daya  
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No Peneliti dan judul penelitian Hasil penelitian 

  kegiatan. Tahap keduadalah untuk 

mengalokasikan kegiatan ke dalam kolam 

biaya, yang dapat membentuk unit 

produk,pelanggan atau jenis produk dan 

sebagainya. Dengan system alokasi dua tahap 

dijamin akan pemuatan menjadi lebih akurat 

yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

perhitungan biaya produksi suatu produk. 

Hasilnya menggunakan metode ABC pada PT. 

XYZ menunjukkan perbedaan mencolok 

dengan system tradisional untuk kedua jenis 

produk yaitu stampling dan molding. Adapun 

jenis produk mati menunjukkan bahwa hasil 

system setara dengan perhitungan berdasarkan 

pada ABC. 

 

6 9. Mardika putra maulanaAnalisis 

perbandingan Activity based costing dan 

pembebanan biaya konvensional dalam 

menentukan harga pokok produksi pada 

UKM Tamer Gresik oleh Mardika Putra 

Maulana (2011). 

 

 

Memberi kesimpulan Dapat diketahui bahwa 

proses pembebanan biaya konvensional sangat 

berbeda dengan Activity Based Costing. Proses 

Pembebanan biaya konvensional melaui 

estimasi / perkiraan dalam pembebanan biaya 

yang timbul. Sedangkan proses pembebanan 

biaya Activity Based Costing yaitu berdasarkan 

aktivitas yang terjadi oleh biaya overhead.  

Keakuratan sangatlah terlihat pada Activity 

Based Costing yang dilandasi oleh pemicu 

aktivitas (Cost Driver) tetapi hal itu dapat 

dilaksanakan dengan syarat membutuhkan 

tekhnologi yang tinggi, jangka waktu yang 

lama, dan biaya yang mahal.  Perbandingan 

perhitungan 55ystem per unit antara 

pembebanan biaya konvesional dan metode 

Activity Based Costing sangat berbeda, pada 

perhitungan pembebanan biaya konvensional 

hanyalah berdasarkan estimasi (perkiraan) dari  

 Penerapan Activity-Based...Suyeni, Ak.-Ibs, 2013



 
 
 
 

56 
 

No Peneliti dan judul penelitian Hasil penelitian 

  pemilik usaha garment yang dibantu oleh staf 

keuangan sedangkan pada metode Activity 

Based Costing melalui 2-3 tahap, dimana 

dihasilkan perbedaan biaya overhead per 

unitnya. Product TAMER dapat dijadikan 

acuan untuk menggunakan metode ABC. 

 

7 Anbalagan Khrishnan (2006) “An 

Application of Activity Based Costing in 

higher learning institution : A local case 

study” 

 

 

Perubahan lingkungan yang luas telah memaksa 

banyak organisasi untuk berubah dan 

memikirkan kembali bisnis mereka dan strategi 

kompetitif, system manajemen khususnya 

biaya, memerintahkan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif di pasar. Organisasi 

yang sukses adalah mereka yang mampu 

meningkatkan kualitas, biaya lebih rendah dan 

efisiensi operasi dan menghilangkan produk 

dan jasa yang dikenakan kerugian. Hal ini 

menjelaskan mengapa beberapa organisasi 

berhasil sementara yang lain gagal. Sebuah 

organisasi biaya adalah system yang membantu 

manajemen dengan perencanaan strategi 

sementara system memainkan peran penting 

dalam memberikan informasi biaya yang akurat 

tentang produk dan pelanggan. Dengan kata 

lain, organisasi biaya manajemen adalah 

penting untuk memberikan  

informasi yang tepat waktu dan berkualitas 

untuk membantu manajer dalam proses 

pengambilan keputusan mereka. Untuk 

mencapai hal ini, banyak organisasi pergeseran 

mereka syste dari 56ystem biaya konvensional 

atau tradisional untuk biaya semakin system 

metodologi system yang Activity-Based Costing 

(ABC). Sistem ini hanya mengumpulkanbiaya 

di kolam biaya aktivitas  
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No Peneliti dan Hasil Penelitian Judul Penelitian 

  fungsional dan kemudian berlaku biaya untuk 

produk / jasa menggunakanindividu biaya 
driver (Brignall, 1997). Awalnya ketika sistem 

ini diperkenalkan, ituhanya populer di kalangan 

konteks manufaktur, namun kini juga menarik 

perhatian sektor jasa. Kock (1995) mencatat 

bahwa sekarang lebih penting daripada 

sebelumnya untuk mengakses informasi baik 

dalam pengambilan keputusan maupun  dalam 

pengelolaan perusahaan jasa.Beberapa 

penelitian mengungkapkan bagaimana sistem 

ABC di sektor jasa memiliki keefektifan dalam 

menyimpan biaya operasional di tingkat 

marjinal dan masih dapat menyediakan lebih 
baik dalam pelayanan pelanggan pada waktu 

yang sama. Dengan demikian, hal ini studi 

analisis bagaimana penetapan biaya ABC 

sistem yang meningkatkan operasi dan untuk 

lebih memenuhi kebutuhan pelanggan 

Universitas dengan lebih hemat biaya - cara 

yang efektif. 

8 10. Hesti Wulandari, dengan judul penelitian 

“ Analisis penerapan sistem Activity 

Based Costing (ABC) dalam 

meningkatkan akurasi biaya pada PT. 

Martiana” 

 
 

Penelitian ini menggunakan Sistem Activity 

Based Costing (ABC). Hasil perhitungan Harga 

Pokok Produksi (HPP) dengan menggunakan 

sistem Activity Based Costing (ABC) dan 

sistem tradisional (konvensional) menunjukkan 

bahwa perhitungan Harga Pokok Produksi 

(HPP) menyebabkan terjadinya distorsi, yaitu 

overcosted untuk produk Bedak Padat Type I, 

Bedak Padat Type II, dan Bedak Padat Type IV 

serta undercosted untuk produk Bedak Padat 

Type III. Terjadinya distorsi ini menyebabkan 

pelaporan biaya yang tidak akurat, sehingga 

mempengaruhi harga jual dan pengakuan 

terhadap laba perusahaan. 
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No Peneliti dan Judul Penelitian 
 

Hasil Penelitian 

9 Gabryela Horman Pelo (2012), dengan 

judul penelitian “ Penerapan Activity 

Based Costing pada tarif jasa rawat inap 

Rumah  

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

perhitungan tarif rawat inap dengan 

menggunakan activity based costing, apabila 

dibandingkan dengan tarif yang digunakan oleh 

rumah sakit maka activity based costing 

memberikan hasilyang lebih besar untuk VIP, 

Kelas II, III dan memberikan hasil yang lebih 

kecil untuk Kelas I. Hal ini disebabkan karena 

pembebanan biaya overhead pada masing-

masing produk. Pada activity based costing, 

biaya overhead pada masing-masing produk 

dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga 

dalam activity based costing, telah mampu 

mengalokasikan biaya aktivitas kesetiap kamar 

secara tepat berdasarkan konsumsi masing-

masing aktivitas. 

 

 

2.6. Rerangka Pemikiran 

 Biaya terbagi menjadi dua, biaya langsung dan tidak langsung. Dalam 

penelitian ini penulis lebih menekankan pada biaya tidak langsung dimana 

perusahaan yang penulis teliti masih menggunakan sistem tradisional yang 

kemudian akan dialihkan ke sistem Activity Based Costing. 
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Gambar 2.5. 

Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian A.SG Amanah Sukses Garmindo di Jl.Manggala I 

kavling 197 A ciledug. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan 

April 2013 sampai dengan bulan juli 2013. 

3.2. Subjek dan Objek Penelitian  

 Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Harga pokok produksi pada 

A.SG. Amanah Sukses Garmindo. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah 

data-data yang berhubungan dengan penentuan harga pokok produksi. Data-data 

tersebut terdiri dari: 

1. Data Kualitatif  

 Data kualitatif adalah data yang berupa huruf, gambar, diagram dan lain  

sebagainya (bukan angka) yang menjabarkan sesuatu atau kata-kata. Dalam hal ini 

data yang diperlukan adalah data tentang sejarah berdirinya pada A.SG. Amanah 

Sukses Garmindo dan perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, struktur 

organisasi, daerah pemasaran, sistem produksi, dan lain sebagainya. 

2. Data Kuantitatif  

 Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau data yang  

dapat dihitung dengan satuan hitung. Data tersebut sebagai berikut:  

a. Data produksi A.SG. Amanah Sukses Garmindo tahun 2012. 

b. Data pemakaian bahan baku A.SG. Amanah Sukses Garmindo tahun2012. 
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c. Data Biaya Tenaga Kerja Langsung A.SG. Amanah Sukses Garmindo 

tahun 2012. 

d. Data biaya pada A.SG. Amanah Sukses Garmindo tahun 2012. 

e. Data mengenai jumlah karyawan, jumlah jam kerja, jumlah KWH (untuk 

pemakaian tenaga listrik), jumlah jam mesin, dan luas area pabrik yang 

digunakan untuk proses produksi. 

3.3. Terminologi Penelitian 

       Terminologi Penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah:  

1. Harga Pokok Produksi  

 Harga Pokok Produksi adalah semua biaya yang digunakan untuk 

 memproses suatu  barang baku hingga menjadi barang jadi dalam 

 suatu periode waktu tertentu.  

2. Sistem Tradisional  

 Sistem Tradisional adalah sistem penentuan harga pokok produksi yang 

 menggunakan  dasar pembebanan biaya sesuai dengan perubahan unit atau 

 volume produk yang  diproduksi.  

3. Activity-Based Costing System  

 Activity-Based Costing System merupakan perhitungan biaya yang  

 menekankan pada  aktivitas-aktivitas yang menggunakan jenis pemicu 

 biaya lebih banyak sehingga dapat  mengukur sumber daya yang 

 digunakan oleh produk secara lebih akurat.   
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3.4. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metoda deskriptif analisis, 

yaitu memusatkan diri  pada pemecahan masalah-masalah yang terdapat dalam 

subjek penelitian pada waktu sekarang dengan jalan mencoba menguraikan, 

menganalisa, dan mengumpulkan data yang ada sesuai dengan kemampuan 

penulis. Penelitian dilakukan terhadap satu perusahaan dan  masalah  yang  diteliti  

bersifat  khusus,  penulis  menggunakan  metoda studi  kasus,menurut Sekaran 

(2003:125) Analisis Studi Kasus adalah studi yang dilakukan secara mendalam 

analisis kontekstual dalam permasalahan yang terdapat dalam suatu organisasi 

atau perusahaan. Penulis memperoleh sumber data dengan melakukan:  

1. Studi lapangan (Field Research) 

 Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara: 

a. Observasi langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

b. Wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang  mempunyai  otoritas  

dalam pengendalian biaya produksi didalam perusahaan. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang 

 akan dijadikan landasan teori masalah yang diteliti. Dalam penelitian 

 kepustakaan ini, penulis membaca buku-buku, literatur-literatur dan materi 

 yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 
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3.5. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, penulis mencoba menerapkan teori mengenai system 

ABC guna menentukan perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan A.SG. 

Amanah. Dalam penelitian ini  yang digunakan adalah data mengenai harga pokok 

produksi pada perusahaan A.SG. Amanah Sukses Garmindo. Peneliti mencoba 

menerapkan data terkait dengan penelitiaan yang telah dikumpulkan dari 

perusahaan A.SG. Amanah Sukses Garmindo pada system ABC. 

3.6. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap utama yang akan dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian 

ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap perumusan masalah dan penelitian awal. 

 Tahap pertama dalam penelitian ini adalah menentukan topik, judul, latar 

 belakang, serta  merumuskan masalah dan tujuan dari penelitian. 

2. Tahap penghitungan biaya produksi. 

 Langkah  selanjutnya  dalam penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  

 indentifikasi perusahaan  seperti  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  

 perusahaan  dalam  proses produksinya.  Datanya  didapatkan  dengan  

 melakukan  wawancara  kepada  manajemen yang terkait.  Pada tahap ini  

 juga dilakukan studi  pustaka  dan studi  lapangan untuk mendapatkan data 

 yang mendukung penelitian ini. 
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 Setelah seluruh data mengenai biaya produksi perusahaan didapatkan, 

ditelusurilah biaya-biaya tersebut berdasarkan sifat-sifatnya, biaya-biaya produksi 

tersebut dipisahkan menurut biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk 

memproduksi suatu produk. Tahap selanjutnya adalah menentukan masing-

masing aktivitas yang ada didalam perusahaan yang mendukung proses produksi. 

Setelah itu ditentukan pula dasar alokasi biaya (cost driver) untuk masing-masing 

aktivitas tersebut. 

Berdasarkan biaya-biaya produksi yang telah didapat  dan aktivitas-aktivitas yang 

telah ditentukan, maka data mengenai biaya-biaya tersebut diolah menggunakan 

metoda  Activity  Based Costing  (ABC) System, hasilnya  akan didapatkan biaya  

produksi yang sebenarnya digunakan untuk memproduksi satu unit produk. 

1. Tahap analisa biaya produksi. 

2. Langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan hasil perhitungan 

dengan metode tradisional dan metode Activity Based Costing (ABC) 

system, untuk mengetahui perbedaan hasil perhitungan dengan 

menggunakan masing-masing metode.  

3. Hasil penelitian, selanjutnya dijadikan sebuah kesimpulan dari hasil 

penelitian yang menjawab pertanyaan dari penelitian 
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                                                                 Gambar 3.1 

                                                          Tahap-tahap penelitian 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1.1. Sejarah Perusahaan 

 Konveksi A.SG. Amanah  Sukses Garmindo adalah salah satu konveksi  

yang bergerak dibidang  jasa  konveksi yang  memproduksi kemeja dan celana 

jeans. Konveksi  ini di didirikan oleh bapak H. Imam Al-Bukhori, Konveksi  ini 

berdiri  pada bulan  maret tahun  2004  bermula dari inisiatif  bapak H. Imam Al-

Bukhori saat beliau melihat suatu potensi pasar dibidang bisnis jasa yang 

memiliki pangsa pasar yang  sangat luas, namun belum banyak wirausahawan 

yang tertarik menekuni di bidang konveksi pada saat itu.  Bermula dari potensi 

itulah Bapak H. Imam Al-Bukhori mulai merintis bisnis ini, diawal berdirinya 

Konveksi Asg. Amanah Sukses Garmindo terletak di Sebuah  rumah Kontrakan 

terletak di Jl. Raden saleh, kebayoran dan hanya memiliki beberapa karyawan 

tidak tetap serta beberapa mesin jahit dan dua unit mesin obras sebagai modal 

dalam menjalankan usahanya. 

 Seiring berjalannya waktu bisnis Konveksi semakin menjamur, hal ini 

ditambah dengan  kemajuan teknologi yang semakin canggih yang berimbas 

permintaan pasar akan layanan jahit semakin tumbuh dan pesat berkembang, 

berawal dari animo masyarakat akan kebutuhan pakaian yang tinggi inilah 

Bapak H. Imam Al-Bukhori berani melebarkan usaha bisnisnya dengan 

penambahan jumlah karyawan dan mendatangkan mesin-mesin jahitnya. selain 

penambahan jumlah karyawan dan mendatangkan mesin mesin yang modern 
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Bapak H. Imam Al-Bukhori pun memindahkan tempat usahanya ke salah satu 

tempat  yang cukup besar dan sudah dimiliki permanen  berlokasi di Jl.Manggala 

I kavling 197 A ciledug.  

 Saat ini konveksi A.sg. Amanah Sukses Garmindo memperkerjakan 

kurang lebih Empat puluh tiga karyawan yang memiliki dasar kemampuan di 

bidang konveksi, walaupun sudah memiliki karyawan Bapak H. Imam Al-

Bukhori tetap ikut terjun secara langsung dalam kegiatan usahanya hal ini 

bertujuan sebagai suatu bentuk pengawasan dan supervisi yang dilakukan beliau 

terhadap karyawannya agar kualitas yang diberikan oleh konveksi A.sg Amanah 

Sukses Garmindo selalu terjaga kualitasnya, bapak H. Imam Al-Bukhori 

memiliki keyakinan bahwa dikemudian hari dunia bisnis khususnya di bidang 

konveksi akan lebih maju dan berkembang.  

 Saat ini A.sg. Amanah Sukses Garmindo menjadi salah satu pemasok 

besar di pusat grosir tanah abang, selain tanah abang A.sg. Amanah sukses 

garmindo juga menyuplai produknya ke Pusat Grosir Cililitan, ITC kuningan, 

Produk-produk dari A.SG Amanah Sukses Garmindo saat ini hanya dipasarkan 

didalam pasar domestik diantaranya Jabodetabek, Bali dan Bukit Tinggi. 

4.2. Visi dan Misi Perusahaan A.sg. Amanah Sukses Garmindo 

4.2.1. Visi Perusahaan 

 Perusahaan akan selalu memprioritaskan aktivitas bisnis yang terpogram 

dan berkesinambungan agar memberikan hasil yang optimal, memberikan 

kepuasan kepada para pelanggan dan selalu menjaga hubungan baik dengan para 

pelanggan, karyawan dan mitra bisnis serta menghasilkan produk berkualitas 
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dengan pelayanan prima dan sebagai ikon mode internasional serta membentuk 

citra para pemakai berkeas dunia. 

4.2.2. Misi Perusahaan 

1. Berperan aktif untuk menjalankan roda bisnis untuk mendukung 

program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bangsa.  

2. Ikut berperan aktif dalam menciptakan lapangan  pekerjaan dan 

membangun budaya kerja yang berkualitas dan profesional. 

3. Mendesain model-model fashionable bertaraf internasional. 

4. Menghasilkan produk yang berkualitas, berkelas, nyaman dipakai dan 

menjadi kebanggaan konsumen yang memakainya. 

5. Memproduksi produk yang dapat membentuk citra para pemakai 

berkelas dunia. 

6. Memproduksi produk dengan cepat, rapi, efektif dan efisien. 

7. Bekerja berlandaskan nilai-nilai agama Islam. 

8. Memberikan pelayanan prima kepada mitra bisnis dan konsumen.. 

9. Membangkitkan semangat wirausaha yang akan ikut berperan serta 

dalam membangun bisnis secara syariah sebagai landasan bagi 

pemberdayaan umat. 

4.3.  Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi dibuat agar nampak jelas hubungan antar bagian dalam 

suatu organisasi baik fungsi maupun kedudukannya hal ini bertujuan agar 

setiap bagian dapat bekerja sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing.  
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Gambar 4.1.  

Struktur Organisasi 

Asg. Amanah Sukses Garmindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Asg. Amanah Sukses Garmindo 

4.3.1. Deskripsi Jabatan 

 Dalam menjalankan usahanya, orang orang yang terlibat di dalam Asg. 

Amanah sukses garmindo memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus 

dilakukan. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing masing 

bagian struktur organisasi Asg. Amanah sukses garmindo dapat dilihat dibawah 

ini : 

1. A.sg. Amanah Sukses Garmindo dipimpin oleh seorang Direktur yang 

juga pemilik dari perusahaan konveksi tersebut, yang bertugas direktur 

memiliki tugas dan wewenang antara lain: 

a. memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan 

Imam Bukhori 

Direktur  

Tjahjanto S.kom, MM 

Konsultan 

 

Kepala 

Produksi 

Sales 

(driver) 
keuangan finishing inventory Barang 

Jadi 

Pengawas 

Produksi 
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b. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian  

c. menyetujui anggaran tahunan perusahaan 

d. Menjalankan roda perusahaan  

 

e. Memutuskan persoalan penting  

2. Pada awal berdirinya A.sg. Amanah Sukses Garmindo memiliki seorang 

konsultan untuk memberi advice kepada perusahaan agar perusahaan 

memiliki visi misi yang jelas dan dapat berkembang di masa depan. 

3. Bagian produksi, tugas dan tanggung jawab bagian produksi sebagai 

berikut: 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi dan 

terpenuhinya  

b. permintaan konsumen sesuai dengan rencana produksi. 

c. bagian ini bertugas melalukan proses kegiatan produksi sampai 

barang diserahkan kepada unit pengiriman barang dan memelihara 

atau merawat mesin-mesin yang dipakai dalam produksi. 

4. Sales / driver, Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Menentukan jumlah material yang harus dipesan sesuai dengan 

jumlah  material yang masih ada di gudang. 

b. Melakukan pemesanan bahan baku setelah mendapat persetujuan 

dari direktur.  

c. Memberi masukan untuk perencanaan peluang bisnis perusahaan. 

d. Mengadakan kontak dengan pelanggan. 
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e. Mengadakan surat kontrak penjualan produk dengan pihak 

 konsumen dan menetapkan waktu penyerahan produk kepada 

 pelanggan melalui masukan dari bagian produksi. 

5. Bagian keuangan bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut: 

Tugas dan tanggung jawab kepala bagian keuangan adalah sebagai 

berikut:  

a. Bertanggung jawab atas segala urusan keuangan dalam perusahaan. 

b. Mengeluarkan uang perusahaan dengan seizin direktur. 

c. Membuat anggaran keuangan perusahaan dan hal yang berkaitan 

dengan hutang dan piutang perusahaan serta transaksi pembelian 

segala sesuatu yang dibutuhkan pabrik. 

6. Bagian finishing bertugas membuang benang kasar, memasang 

rivet/kancing, menggosok, buang benang halus, memasang tag kertas (di 

kantong celana), bungkus dan jual.  

7. Bagian inventory sangat berguna dalam suatu perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi. Tugas dari bagian ini adalah: Mengendalikan stok 

dari bahan baku, kemasan, dan bahan jadi agar sesuai dengan perencanaan 

produksi dan permintaan dari pemasaran, Mengevaluasi stok dari bahan 

baku, kemasan dan barang jadi untuk diadakan konfirmasi dengan 

pemasaran tentang adanya pakaian jadi yang harus dijual. 

8. Bagian barang jadi membuat laporan mingguan stock gudang, 

bertanggung jawab atas kelancaran penyediaan stock barang jadi. 

9. Bagian pengawas produksi, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
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a. Memeriksa barang yang telah jadi apakah sudah sesuai dengan 

permintaan konsumen. 

b. Melakukan prosedur penggudangan terhadap barang-barang 

produksi dan material. 

c. Mengatur tata letak barang dan menginvestasikan barang atau 

cadangan barang/produk yang siap dipasarkan. 

4.4. Proses Produksi 

4.4.1. Proses produksi celana jeans 

          Kegiatan produksi pada A.sg. Amanah Sukses Garmindo adalah 

sebagai berikut:   

    Gambar 4.2.  

Proses produksi celana jeans 

Asg. Amanah sukses garmindo 

                                               

 

 

 

 

 

 

Sumber : Asg Amanah sukses garmindo  
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4.4.1.1. Uraian Proses Produksi 

1. Order 

Perusahaan menerima pesananan dari konsumen. 

2. Design 

Dalam pembuatan celana jeans, desain sangat dibutuhkan agar dapat 

menghasilkan produk yang terbaik yang memberikan kepuasan bagi 

pelanggan. Yang melakukan tugas ini adalah designer. Seorang designer 

bertugas untuk merancang celana dan menuangkan kreativitasnya ke 

dalam kertas sketsa, setelah desain selesai maka dilakukan pembuatan 

pola. 

3. Pembuatan pola 

Gulungan kain dari tempat penumpukan kain, dibawa ke tempat 

pemotongan. Kemudian dilakukan penggambaran diatas kain tersebut 

sesuai dengan pola yang diinginkan setelah digambar, kain tersebut 

disusun secara bertingkat. Adapun alat alat yang digunakan dalam 

membuat pola adalah sebagai berikut :  

a. Pita ukur, dipakai untuk mengambil ukuran badan maupun untuk 

menggambar pola. Pita ukur dibuat dengan ukuran satuan 

sentimeter dan inci. 

b. Buku pola atau buku kostum, berukuran folio dengan lembar 

halaman berselang-seling bergaris dan polos. Lembar bergaris 

untuk mencatat ukuran dan keterangan, sedang lembar polos untuk 

menggambar pola dalam skala. 
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c. Skala atau ukuran perbandingan adalah ukuran yang digunakan 

untuk mengukur pada waktu menggambar pola pada buku pola. 

Skala ini terbuat dari karton berbentuk penggaris dengan berbagai 

ukuran 1:2, 1:3, 1:4, 1:6 dan 1:8. 

d. Pensil hitam untuk menggambar garis2 pola asli. Pensil merah 

untuk menggambar garis pola jadi bagian muka. Pensil biru untuk 

menggambar garis pola jadi bagian belakang. 

e. Penggaris lurus, penggaris siku dan penggaris bentuk panggul, 

leher dan lengan. 

f. Kertas sampul coklat untuk merancang bahan dan menggambar 

pola ukuran besar atau ukuran sesungguhnya. Garis2 memanjang 

yang terdapat pada kertas diumpamakan sebagai arah serat kain 

memanjang. 

g. Karet penghapus.  

h. Gunting kertas untuk menggunting kertas pola kecil maupun besar. 

4. Pemotongan 

Setelah menggambar garis potong pada kertas ini, kain siap dipotong 

bahan diletakkan di atas meja pemotongan. Ketika dipotong, bahan jeans 

tersebut bisa sampai 100 lapis tumpukan dan pemberat diletakkan di 

atasnya untuk menahan bahan jeans tersebut pada tempatnya. bagian-

bagian terpisah dari jeans yang dipotong dengan mesin pemotong tekstil 

kemudian ditandai dengan masing-masing ukurannya menggunakan 

sepotong kapur agar dapat hilang setelah dicuci. Semua potongan-
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potongan dari bahan dipotong kemudian dimasukkan ke dalam bundel 

berdasarkan ukurannya. 

5. Pembuatan seri  

Setelah dipotong, kain-kain tersebut diseri yaitu bagian-bagian yang 

membentuk satu celana disatukan. Disesuaikan berdasarkan pola, warna 

dan lain-lain. 

6. Pengobrasan 

Sebelum dilakukan proses penjahitan, dilakukan pengobrasan yaitu 

menjahit bagian pinggir sebelah dalam potongan celana dengan tujuan 

untuk merapikannya. 

7. Penjahitan kantong celana bagian depan dan bagian belakang 

Setelah dilakukan pengobrasan selanjutnya masuk dalam proses penjahitan  

kantong celana bagian depan dan belakang. 

8. Penjahitan resleting dan penggabungan bagian depan dan belakang celana. 

Celana yang sudah dijahit kantongnya selanjutnya di pasang resleting dan 

penjahitan untuk menggabungkan bagian depan dan belakang celana. 

9. Penjahitan ban dan sum. 

Proses ini adalah penjahitan untuk bagian atas dan bawah dari celana 

kemudian Pembuatan lobang kancing, plat besi dan aksesoris pendukung 

lainnya. Apabila potongan kain telah dijahit menjadi celana selanjutnya 

Setelah jeans dijahit, kemudian dibawa ke tempat "pabrik pencuci".  

10. Sebelum diserahkan ke unit penyelesaian dilakukan pengecekan oleh 

pengawas mutu (quality controller), untuk mengetahui apakah hasil 
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pengerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila hasilnya tidak 

sesuai maka diberi tanda dan dikembalikan kepada unit penjahitan untuk 

dilakukan penyempurnaan 

11. Unit Penyelesaian 

 Barang yang diterima dari bagian penjahitan oleh unit penyelesaian 

 dilakukan sebagai berikut : 

i. Pembersihan benang-benang jahitan dan obrasan yang tertinggal 

ii. Pemeriksaan kembali oleh bagian quality control, baik bentuk 

maupun jahitannya. 

iii. Penyetrikaan celana dan kemudian dilipat 

iv. Pemasangan handtag atau gantungan kunci 

v. Memasukan celana kedalam polybag (kantong plastik bening) 

pengepakan (packing). 

12. Setelah semua proses selesai, maka tahap akhir adalah pengiriman ke 

konsumen. 
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4.4.2. Proses Produksi Kemeja 

 

Gambar 4.3. 

Proses Produksi Kemeja 

Asg. Amanah Sukses Garmindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Asg Amanah sukses garmindo 

4.4.2.1. Uraian proses produksi kemeja 

1. Order : Perusahaan menerima pesanan dari konsumen. 

2. Pola : Gulungan kain dari tempat penumpukan kain, dibawa ke tempat 

pemotongan.  Kemudian dilakukan penggambaran diatas kain tersebut 

sesuai dengan pola yang diinginkan setelah digambar, kain tersebut 

disusun secara bertingkat. 

3. Pemotongan : Setelah menggambar garis potong pada kertas, kain siap 

dipotong bahan diletakkan di atas meja pemotongan. Ketika dipotong, kain 

Kain diterima dari 

gudang 

Pemotongan kain 

Pembendelan 

potongan kain & 

pemberian nomor 

penjahitan 

Pengawasan 

kualitas 

Pemasangan label  

Pengepakan 

Pengawasan 

kualitas 

order pola 

      pengiriman 
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tersebut bisa sampai 100 lapis tumpukan dan pemberat diletakkan di 

atasnya untuk menahan kain tersebut pada tempatnya. bagian-bagian 

terpisah dari kain yang dipotong dengan mesin pemotong tekstil. 

4. Setelah dipotong, kain-kain tersebut diseri yaitu bagian-bagian yang 

membentuk satu celana disatukan. Disesuaikan berdasarkan pola, warna 

dan lain-lain. Potongan kain tersebut dikirim ke unit penjahitn dengan 

menggunakan laporan loading yang berfungsi sebagai tanda terima oleh 

unit penjahitan. 

5. Unit penjahitan dalam menerima potongan kain dari bagian pemotongan 

mempelajari proses penjahitannya dan untuk kelancarannya maka layout 

mesin dirubah bila memang diperlukan. Awal dari kegiatan penjahitan 

adalah mengobras pinggir potongan kain, kemudian kain dijahit sesuai 

tahap penyelesaiannya. Apabila potongan kain telah dijahit menjadi 

kemeja maka selanjutnya diserahkan kepada unit penyelesaian (finishing).  

6. Sebelum diserahkan ke unit penyelesaian dilakukan pengecekan oleh 

pengawas mutu (quality controller), untuk mengetahui apakah hasil 

pengerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila hasilnya tidak 

sesuai maka diberi tanda dan dikembalikan kepada unit penjahitan untuk 

dilakukan penyempurnaan.  

7. Barang yang diterima dari bagian penjahitan oleh unit penyelesaian 

dilakukan sebagai berikut : 

i. Pembuatan lobang kancing dan pemasangan kancing 

ii. Benang-benang yang bermunculan dibuang dibersihkan. 
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iii. kemeja yang sudah jadi tersebut digosok atau di press 

 menggunakan mesin press.  

8. Setelah kemeja digosok atau dipress maka dilakukan pengecekan oleh 

pengawas mutu, apabila pakaian telah dinyatakan sesuai/baik, maka oleh 

bagian penyelesaian setiap pakaian diberi sticker dan polybag untuk 

pakaian tertentu. 

9. Sebelum kemeja dipacking dengan dimasukkan dalam karton, pengawas 

mutu kembali mengecek pakaian-pakaian yang akan dipacking untuk 

memastikan bahwa kualitas pengerjaannya baik dan sesuai dengan pola. 

10. Proses terakhir adalah pengiriman ke konsumen 

4.5. Aktivitas-aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya dan biaya yang 

ditimbulkan 

        Sumber daya yang dikonsumsi dalam pembuatan celana jeans dan kemeja di 

A.sg. Amanah sukses garmindo adalah sumber daya langsung dan sumber daya 

tidak langsung. 

4.5.1. Penggunaan sumber daya langsung 

          Penggunaan sumber daya langsung akan menimbulkan biaya utama (biaya 

bahan dan biaya tenaga kerja langsung). 

a. Biaya bahan  yang digunakan dalam pembuatan celana dan kemeja terdiri 

dari bahan utama, bahan pembantu, dan bahan pengepakan, setiap jenis 

dan model produk yang diproduksi. Bahan-bahan yang digunakan antara 

lain adalah sebagai berikut: 
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i. Bahan utama : berbagai jenis kain jeans, jenis kain cotton dan 

bahan kain untuk pocketing. 

ii. Bahan pembantu : kancing, retsleting, ripet label merk, label 

size,pita, ring. 

iii. Bahan pengepakan : polybag (gantungan pakaian), plastik klip, 

karton dan sebagainya. 

b. Pemakaian tenaga kerja langsung 

            Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang terlibat langsung dalam 

 pembuatan pakaian jadi di unit pemotongan, tukang jahit di unit 

 penjahitan, tukang pasang kancing, tukang setrika atau press pakaian di 

 unit penyelesaian.  

4.5.2. Penggunaan sumber daya tidak langsung 

          Penggunaan sumber daya tidak langsung akan menimbulkan biaya tidak 

langsung atau biaya overhead. Sumber daya tidak langsung yang digunakan oleh 

A.sg. Amanah Sukses Garmindo adalah sebagai berikut: 

a. Mesin-mesin dan alat produksi 

            Mesin-mesin dan alat produksi yang digunakan untuk memproduksi 

 pakaian jadi termasuk service mesin dan biaya penyusutan mesin selama 

 taun 2012, mesin mesin yang digunakan antara lain : alat pemotong kain 

 mesin obras, mesin jahit, mesin pelobang kancing, pemasang kancing, 

 setrika listrik dan mesin press kain. Semua mesin dan peralatan tersebut 

 digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik. 
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b. Tenaga listrik  

            Sumber daya tenaga listrik yang digunakan adalah dipasok oleh PLN, 

 biaya-biaya yang timbul akibat digunakannya tenaga listrik selama tahun 

 2012. 

c. Tenaga kerja tidak langsung 

            Tenaga kerja tidak langsung adalah driver, supervisor pabrik, staf 

 produksi, karyawan di unit pengawas mutu, total biaya tenaga kerja tidak 

 langsung selama tahun 2012. 

d.  Gedung Pabrik  

            Asg amanah sukses garmindo memiliki gedung seluas 800 m² dengan 2 

 lantai, biaya sewa. 

e. Telekomunikasi 

            Biaya telepon yang digunakan Asg. Amanah sukses garmindo untuk  

 kelancaran produksi. 

f. Distribusi 

 Untuk melakukan atau mengantarkan barang atau jasa yang di hasilkan 

 oleh produsen baik dari daerah yang dekat atau jauh, agar dapat 

 menjalankan fungsinya A.sg Amanah memilikik inventaris kendaraan 

 sebanyak 4 unit. 
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  Dari data biaya manufaktur tampak bahwa komposisi biaya tidak langsung 

dalam perhitungan harga pokok produksi PT. XYZ mencapai 28%, yakni Rp 

2.134.295.380 dari  total keseluruhan biaya manufaktur Rp 7.612.927.780. Jumlah 

ini cukup signifikan dan akan menimbulkan distorsi terhadap penentuan harga 

pokok produksi selama pengalokasian-nya hanya berdasarkan judgment semata. 

Tabel 4.1 

Biaya langsung dan Tidak langsung 

Asg Amanah sukses garmindo tahun 2012 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Asg Amanah sukses garmindo 

4.6. Metode Perhitungan Biaya Produksi Perusahaan 

4.6.1. Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Sistem Tradisional 

Langkah 1 : Mengidentifikasi produk yang dipilih menjadi objek biaya. 

Objek biaya dalam perusahaan ini adalah celana panjang jeans dan kemeja. Pada 

tahun 2012. Celana jeans yang diproduksi meliputi model viva yang berjumlah 

26.400 buah, model pipa attar yang berjumlah 30.000 buah, model basic P. Attar 

 

Keterangan Jumlah %

Biaya produksi langsung

Bahan baku 4.728.038.400Rp          62%

Biaya tenaga kerja manufaktur langsung 750.594.000Rp             10%

Jumlah 5.478.632.400Rp          

Biaya produksi tidak langsung

Gaji dan upah 228.720.000Rp             

Biaya perancangan 500.000Rp                    

Bahan baku pembantu 1.633.191.600Rp          

Sewa lahan 68.100.000Rp               

Telekomunikasi 4.200.000Rp                 

Distribusi 9.840.000Rp                 

Listrik 38.400.000Rp               

Penyusutan mesin 120.978.780Rp              

Service mesin 2.810.000Rp                 

Penyusutan kendaraan 21.915.000Rp               

Perbaikan dan perawatan kendaraan 5.640.000Rp                 

Jumlah 2.134.295.380Rp          28%

Total 7.612.927.780Rp          100%
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yang berjumlah 36.000 buah dan kemeja yang meliputi kemeja pendek berjumlah 

22.800 buah. Tujuan Asg. Amanah sukses garmindo adalah untuk menghitung 

total biaya produksi Celana jeans dan kemeja. 

Langkah 2 : Mengidentifikasi biaya langsung produk, peneliti mengidentifikasi 

biaya langsung dan tenaga kerja manufaktur langsung produk celana dan kemeja 

Pada perusahaan Asg. Amanah sukses garmindo. 

    Tabel 4.2 

Biaya langsung celana jeans 

A.sg Amanah sukses garmindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Asg Amanah sukses garmindo 

Langkah 3 : Memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk 

mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. biaya tidak langsung terdiri dari 

sewa gedung, listrik, telekomunikasi, tenaga kerja manufaktur tidak langsung dan 

bahan bakar. Asg Amanah sukses garmindo menggunakan dasar alokasinya 

berdasarkan jam mesin. 

 

 

26.400 30.000 Total

Celana panjang viva Pipa attar

Total Per unit Total perunit

Bahan langsung 1.013.126.400Rp      38.376Rp         1.521.000.000Rp   50.700Rp    2.534.126.400Rp   

Tenaga kerja 156.684.000Rp         5.935Rp           178.050.000Rp      5.935Rp      334.734.000Rp     

Manufaktur langsung

Total biaya 1.169.810.400Rp      44.311Rp         1.699.050.000Rp   56.635Rp    2.868.860.400Rp   

36.000 22.800 Total

Basic P. Attar Kemeja

Total Per unit Total perunit

Bahan langsung 1.701.432.000Rp      47.262Rp         492.480.000Rp      21.600Rp    2.193.912.000Rp   

Tenaga kerja 211.860.000Rp         5.885Rp           171.000.000Rp      7.500Rp      382.860.000Rp     

Manufaktur langsung

Total biaya 1.913.292.000Rp      53.147Rp         663.480.000Rp      29.100Rp    2.576.772.000Rp   
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Gambar 4.4.  

Tinjauan atas sistem kalkulasi biaya sederhana Asg Amanah sukses garmindo 

Pool biaya tidak langsung 

 

 

Dasar alokasi biaya tidak langsung                            

 

Rp  8047,87 per jam mesin 

 

Objek biaya  

Celana jeans dan kemeja 

 

Biaya langsung 

 

Sumber : hasil olahan penulis 

Pada tahun 2012, Asg Amanah sukses garmindo menggunakan jam mesin sebagai 

satu-satunya dasar alokasi untuk mengalokasikan semua biaya tidak langsung ke 

celana jeans viva, pipa attar, basic pipa attar, dan kemeja. Asg Amanah sukses 

garmindo menggunakan 265.200 Jam kerja mesin. 

Langkah 4 : Mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap 

dasar alokasi biaya, karena hanya menggunakan satu dasar alokasi biaya, Asg 

Amanah sukses garmindo mengelompokan semua biaya tidak langsung, yang 

berjumlah Rp 2.134.295.380 ke dalam satu pool biaya overhead. 

Biaya tidak langsung 

Rp 2.134.295.380  

 

 
Jam mesin 

265.200 

Biaya tidak langsung 

Biaya langsung 

Bahan langsung Tenaga kerja 

manufaktur 

langsung 
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Langkah 5 : Menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang 

digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. 

Tarif biaya tidak langsung aktual : Total biaya aktual pada pool biaya tidak langsung 

                                                                       Total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya 

                                                                                     Rp 2.134.295.380 

                                                                                    265.200 Jam mesin 

                                                                           =   Rp 8047,871 per jam mesin 

Langkah 6 : menghitung biaya tidak langsung yang dialokasian ke produk 

Asg Amanah sukses garmindo menggunakan 66.000 jam mesin untuk membuat 

celana jeans panjang viva, 75.000 jam mesin untuk membuat pipa attar, 90.000 

jam mesin untuk basic p. Attar dan 34.200 jam mesin untuk membuat kemeja 

pendek. Tabel 4.3. menunjukan biaya tidak langsung sebesar Rp 531.159.484 (Rp 

8047,871 perjam mesin x 66.000 jam mesin) yang  dialokasikan ke celana jeans 

viva, Rp 603.590.322 (Rp 8047,871 perjam mesin x 75.000 jam mesin) yang 

dialokasikan ke pipa attar, Rp 724.308.387 (Rp 8047,871 perjam mesin x 90.000 

jam mesin) yang dialokasikan ke basic pipa attar,dan  Rp 275.237.187 (Rp 

8047,871 perjam mesin x 34.200 jam mesin) yang dialokasikan ke kemeja.         
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Tabel 4.3. 

Perhitungan Harga pokok produksi (HPP) celana jeans dan kemeja 

Asg. Amanah sukses garmindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan tidak langsung yang dibebankan ke produk. Tabel 4.3 menyajikan biaya 

produk untuk model celana panjang viva, pipa attar, basic p attar dan kemeja 

pendek. Biaya langsung dihitung pada langkah 2 dan biaya tidak langsung 

dihitung pada langkah 6. Gambar 4.4 menunjukan dua kategori biaya langsung 

dan satu kategori biaya tidak langsung. Oleh karena itu, biaya setiap model celana 

jeans dan kemeja pendek pada langkah 7 tabel 4.3 juga memiliki tiga kategori : 

dua untuk biaya langsung dan satu untuk biaya tidak langsung yang dialokasikan. 

 

 

26.400 30.000 Total

Celana panjang viva Pipa attar

Total Per unit Total perunit

Bahan langsung 1.013.126.400Rp      38.376Rp         1.521.000.000Rp   50.700Rp    2.534.126.400Rp   

Tenaga kerja 156.684.000Rp         5.935Rp           178.050.000Rp      5.935Rp      334.734.000Rp     

Manufaktur langsung

Total biaya 1.169.810.400Rp      44.311Rp         1.699.050.000Rp   56.635Rp    2.868.860.400Rp   

Biaya tidak langsung 531.159.484Rp         20.120Rp         603.590.322Rp      20.120Rp    1.134.749.806Rp   

yang dialokasikan (langkah 6)

Total biaya (langkah 7) 1.700.969.884Rp      64.431Rp         2.302.640.322Rp   76.755Rp    4.003.610.206Rp   

36.000 22.800 Total

Basic P. Attar Kemeja

Total Per unit Total perunit

Bahan langsung 1.701.432.000Rp      47.262Rp         492.480.000Rp      21.600Rp    2.193.912.000Rp   

Tenaga kerja 211.860.000Rp         5.885Rp           171.000.000Rp      7.500Rp      382.860.000Rp     

Manufaktur langsung

Total biaya 1.913.292.000Rp      53.147Rp         663.480.000Rp      29.100Rp    2.576.772.000Rp   

Biaya tidak langsung 724.308.387Rp         20.120Rp         275.237.187Rp      12.072Rp    999.545.574Rp     

yang dialokasikan (langkah 6)

Total biaya (langkah 7) 2.637.600.387Rp      73.267Rp         938.717.187Rp      41.172Rp    3.576.317.574Rp   
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4.6.2. Perhitungan Biaya menggunakan sistem Activity based costing 

 Sistem akuntansi biaya tradisonal yang hanya menggunakan penggerak 

biaya tunggal dirasakan tidak tepat lagi untuk menjadi dasar perhitungan harga 

pokok produksi selain itu, jika sistem ini tetap diterapkan, maka akan timbul 

distrosi biaya. 

 Distorsi biaya tersebut timbul akibat penggunaan penggerak biaya tunggal, 

yang dalam masalah ini adalah jam kerja mesin. Walaupun mempunyai hubungan 

dengan biaya overhead, jam kerja mesin tidak dapat dijadikan dasar dalam 

mengalokasikan biaya overhead karena jam kerja mesin bukan faktor utama yang 

menimbulkan konsumsi biaya oleh produk. Faktor utama yang menjadi pemicu 

timbulnya biaya overhead adalah aktivitas atau kegiatan yang terjadi selama 

produksi. 

 Pada dasarnya, sistem activity based costing merupakan metode penentuan 

harga pokok yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok yang akurat 

bagi pihak manajemen. Sistem ini dilandaskan atas dasar bahwa produk 

memerlukan aktivitas dab aktivitas memerlukan sumber daya, sumber daya yang 

dikonsumsi ini menimbulkan biaya. 

 Penerapan sistem activity based costing sangat berbeda dengan cara 

penerapan sistem kalkulasi biaya tradisional yang telah diterapkan perusahaan. 

Inti dari perbedaan ini adalah dalam sistem kalkulasi biaya tadisional hanya 

menggunakan satu penggerakbiaya sedangkan dalam sistem ABC penggerak 
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biayanya bukan hanya satu penggerak biaya tetapi ada beberapa penggerak biaya 

baik unit maupun non unit. 

 Untuk mengetahui pemicu biaya yang terjadi dalam Asg Amanah sukses 

garmindo maka penulis menyajikan kembali laporan kegiatan produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk celana jeans panjang viva, pipa attar, basic p. 

Attar dan kemeja yang terjadi selama tahun 2012. Laporan kegiatan tersebut 

disajikan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Laporan kegiatan produksi 

Asg Amanah sukses garmindo 

 

 

 

 

 

 
Sumber : hasil olahan penulis 

 Dengan menggunakan sistem Activity based costing, perusahaan dapat 

menggunakan banyak penggerak biaya sebagai dasar alokasi baik penggerak biaya 

unit maupun non unit, dengan demikian maka tiap aktivitas yang dilalui produk 

dalam proses produksi dapat ditelusuri. Setelah menulusuri aktivitas-aktivitas 

tersebut maka dapat diketahui seberapa besar konsumsi sumber daya oleh produk. 

 Penelusuran aktivitas pada tiap produk seperti pada sistem activity based 

costing ini tidak terdapat pada sistem akuntansi biaya tradisional. Dengan adanya 

 

keterangan Celana Panjang Pipa Attar Basic P. Attar Kemeja Total

Viva  

Jumlah produksi 26.400 30.000 36.000 22800 115.200

(unit)

Jam kerja mesin 66.000 75.000 90.000 34200 265.200

(jam)

Jam tenaga kerja langsung 31.296 31.296 31.296 14.670 108.558

(jam)

Jumlah pengiriman 165 188 225 142 720

Jam Perancangan 1,5 2 2,5 1,5 7,5

(jam)

Jam Penggunaan telepon 35 45 50 30 160

(jam)

Luas persegi m² 184m² 208m² 250 158 800m²
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perusahaan aktivitas seperti ini, pembebanan biaya overhead ke produk akan 

menjadi tepat, karena sistem ini dilandaskan atas dasar bahwa suatu produk 

memerlukan aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya, sumber daya 

yang dikonsumsi ini menimbulkan biaya. 

 Pada bagian ini penulis akan menyajikan perhitungan tentang penerapan 

sistem activity based costing pada Asg Amanah Sukses Garmindo. Adapaun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam menerapkan sistem Activity based costing 

adalah sebagai berikut: 

Prosedur tahap pertama 

1. Penggolongan berbagai aktivitas biaya dengan berbagai aktivitas 

 Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai 

aktivitas yang biasa dijalankan oleh perusahaan dalam melakukan proses 

produksinya. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan overhead di identifikasi 

menutut tingkatannya, disajikan dalam tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 

        Pengidentifikasian biaya overhead pabrik ke dalam kategori aktivitas 

 

 

 

 

 

 

2. Penentuan kelompok biaya yang homogen 

 Setelah mengidentifikasi dan mengklasifikasi aktivitas yang terjadi maka 

langkah selanjutnya adalah menentukan penggerak biaya (cost driver) yang akan 

digunakan untuk membebankan biaya-biaya dari masing-masing aktivitas yang 

telah diidentifikasi tingkatannya, Berdasarkan cost driver yang telah ditentukan, 

maka biaya dari beberapa aktivitas dapat dikelompokan ke dalam suatu kelompok 

biaya yang sejenis (cost pool). Pengelompokan biaya dilakukan untuk menghemat 

waktu dan jika tidak dikelompokkan maka akan memakan waktu dan biaya untuk 

menghitung masing-masing tarif overhead untuk tiap aktivitas. 

Dari data yang didapat dari Asg Amanah Sukes Garmindo maka ada 5 kelompok 

(cost pool) dari semua aktivitas yang terjadi selama tahun 2012, yaitu: 

a. Kelompok biaya overhead yang berhubungan dengan volume produksi 

b. Kelompok biaya overhead yang berhubungan dengan jam mesin 

 

Biaya overhead pabrik kategori aktivitas

Biaya bahan pembantu unit level

Biaya tenaga kerja tidak langsung unit level

Biaya listrik unit level

Biaya telepon unit level

Biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin batch level

Biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan batch level

Biaya distribusi batch level

Biaya perancangan product level

Biaya penyusutan mesin facility level

Biaya penyusutan kendaraan facility level

Biaya penyewaan gedung facility level
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c. Kelompok biaya overhead yang berhubungan dengan jam tenaga kerja 

langsung 

d. Kelompok biaya overhead yang berhubungan dengan jumlah pengiriman 

e. Kelompok biaya overhead yang berhubungan dengan luas persegi 

Tabel 4.6 

             Pengelompokan biaya (cost pool) yang homogen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Dari penentuan cost driver diatas dapat diketahui bahwa tidak semua 

aktivitas cost drivernya jam kerja mesin, tetapi ada aktivitas-aktivitas yang cost 

drivernya volume produksi, jam tenaga kerja langsung, jumlah pengiriman dan 

luas persegi. Inilah yang membedakan antara sistem tradisional dengan sistem 

activity based costing. Dalam sistem tradisional semua aktivitas yang terjadi cost 

drivernya adalah jam kerja mesin. 

1. Perhitungan tarif overhead kelompok (pool rate) 

 

Cost Pool Jenis biaya overhead pabrik cost driver

I Biaya bahan pembantu Jumlah produksi

II Biaya tenaga kerja tidak langsung Jam tenaga kerja langsung

III Biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin Jam kerja mesin

Biaya penyusutan mesin Jam kerja mesin

Biaya listrik Jam kerja mesin

IV Biaya penyusutan kendaraan Jumlah pengiriman

Biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Jumlah pengiriman

Biaya distribusi Jumlah pengiriman

V Biaya telepon Jam penggunaan telepon

VI Biaya perancangan Jam perancangan

VII Biaya penyewaan gedung luas persegi
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Setelah mengelompokkan biaya yang sejenis maka langkah selanjutnya 

adalah menghitung tarif overhead dari masing-masing kelompok biaya, 

yaitu dengan cara membagi biaya overhead dengan cost drivernya. 

              Pool rate =  Total overhead cost 

                                      Cost driver 

Tabel 4.7 

Perhitungan pool rate pada Asg amanah sukses garmindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan penulis 

 

Cost Pool I 

Biaya bahan pembantu 1.633.191.600Rp                       

Total biaya 1.633.191.600Rp                       

jumlah produksi unit 115.200

tarif biaya overhead  pabrik  Cost pool I 14.177,01Rp                             

Cost Pool II

Biaya listrik 38.400.000Rp                            

Biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin 2.810.000Rp                             

Biaya penyusutan mesin 120.978.780Rp                          

Total biaya 162.188.780Rp                          

Jam kerja mesin  jm 265.200

Tarif biaya overhead pabrik cost pool  II 611,57Rp                                  

Cost Pool  III

Jam tenaga kerja tidak langsung 228.720.000Rp                          

total biaya 228.720.000Rp                          

Jam tenaga kerja langsung jtkl 108.558

tarif biaya overhead pabrik cost pool  III 2.106,89Rp                               

Cost Pool IV

Biaya penyusutan kendaraan 21.915.000Rp                            

Biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan 5.640.000Rp                             

Biaya distribusi 9.840.000Rp                             

Total biaya 37.395.000Rp                            

Jumlah pengiriman jp 720

Tarif biaya overhead  pabrik Cost Pool IV 51.937,50Rp                             

Cost Pool V

Biaya telepon 4.200.000Rp                             

Total biaya 4.200.000Rp                             

Jam penggunaan telepon jpt 160

Tarif biaya overhead  pabrik Cost Pool V 26.250Rp                                  

Cost Pool VI

Biaya perancangan 500.000Rp                                

Total biaya 500.000Rp                                

Jam Perancangan jp 7,5

Tarif biaya overhead  pabrik Cost Pool VI 66.667Rp                                  

Cost Pool VII

Biaya penyewaan gedung 68.100.000Rp                            

Total biaya 68.100.000Rp                            

Luas Persegi (m²) m² 800

Tarif biaya overhead  pabrik Cost Pool VII 85.125Rp                                  
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Prosedur tahap kedua 

 Tahap ini adalah tahap terkhir dari penerapan sistem activity based 

costing. Pada tahap kedua ini kita akan membebankan berbagai biaya aktivitas ke 

tiap produk, besarnya alokasi biaya overhead masing-masing produk diperoleh 

dengan cara mengalikan tarif overhead masing-masing pemicu biaya (cost driver) 

dengan besarnya unit pemicu biaya yang dikonsumsi untuk tiap produk. 

Pada tabel 4.8. akan disajikan perhitungan overhead berdasarkan sistem activity 

based costing. 

Tabel 4.8. 

Asg Amanah Sukses Garmindo 

Perhitungan overhead berdasarkan Activity based costing untuk model celana 

panjang viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan penulis 

 

Celana Panjang Viva

Biaya bahan baku 1.013.126.400Rp              

Biaya tenaga kerja langsung 156.684.000Rp                 

Biaya Overhead pabrik

Cost pool I

Rp 14.177,01 x 26.400 unit 374.273.064Rp            

Cost pool II

Rp 611,57x 66.000  jam mesin 40.363.797Rp              

Cost pool III

Rp 2106,89x 31.296 65.937.297Rp              

Cost pool IV

Rp 51937,50 x 165 8.569.688Rp                

Cost Pool V

Rp 26.250 x 35 918.750Rp                   

Cost Pool VI

Rp 66.667 x 1,5 100.001Rp                   

cost pool VII

Rp 85.125 x 184m² 15.663.000Rp              

total biaya overhead pabrik 505.825.596Rp                 

total biaya produksi 1.675.635.996Rp              

jumlah produk yang diproduksi 26400

harga pokok produksi (HPP) per unit 63.471,06Rp                     
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Tabel 4.9.  

Perhitungan overhead berdasarkan Activity based costing untuk model Pipa Attar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : hasil olahan penulis 

Tabel 4.10 

Perhitungan overhead berdasarkan Activity based costing untuk model  Basic P 

Attar  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipa Attar

Biaya bahan baku 1.521.000.000Rp              

Biaya tenaga kerja langsung 178.050.000Rp                 

Biaya overhead pabrik

Cost pool I 

Rp Rp 14.177,01 x 30.000 unit 425.310.300Rp            

Cost pool II

Rp 611,57 x 75.000  jam mesin 45.867.867,75Rp         

Cost pool III

Rp 2106,89x 31.296 65.937.297,35Rp         

Cost pool IV

Rp 51937,50 x 188 9.764.250,00Rp           

Cost pool V

Rp 26.250 x 45 1.181.250Rp                

Cost Pool VI

Rp 66.667 x 2 133.334Rp                   

Cost pool VII

Rp 85.125 x 208m² 17.706.000Rp              

total biaya overhead pabrik 565.900.299Rp                 

total biaya produksi 2.264.950.299Rp              

jumlah produk yang diproduksi 30000

harga pokok produksi (HPP) per unit 75.498Rp                          

 

Basic P.Attar

Biaya bahan baku 1.701.432.000Rp              

Biaya tenaga kerja langsung 211.860.000Rp                 

Biaya overhead pabrik

Cost pool I 

Rp 14.177,01  x 36.000 unit 510.372.360Rp            

Cost pool II

Rp 611,57 x 90.000 jam mesin 55.041.441,30Rp         

Cost pool III

Rp 2106,89 x 31.296 65.937.297,4Rp           

Cost pool IV

Rp 51.937,50 x 225 11.685.938Rp              

Cost pool V

Rp 26.250 x 50 1.312.500Rp                

Cost pool VI

Rp 66.667 x 2,5 166.668Rp                   

Cost pool VII

Rp 85.125 x 250m² 21.281.250Rp              

total biaya overhead pabrik 665.797.454Rp                 

total biaya produksi 2.579.089.454Rp              

jumlah produk yang diproduksi 36000

harga pokok produksi (HPP) per unit 71.641Rp                          
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Tabel 4.11 

Perhitungan overhead berdasarkan Activity based costing untuk kemeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Dari perhitungan dengan sistem Activity based costing, terlihat bahwa 

biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung menurut activity based 

costing dan sistem tradisional adalah sama. Celana panjang viva bahan baku 

langsungnya sebesar Rp 1.013.126.400 dan tenaga kerja langsung sebesar Rp 

156.684.000, untuk model pipa attar bahan baku sebesar 1.521.000.000 dan 

tenaga kerja langsung sebesar Rp 178.050.000, dan model basic p attar Rp 

1.701.432.000 dan tenaga kerja langsung sebesar 211.860.000 dan untuk kemeja 

bahan baku langsung sebesar Rp 492.480.000 dan biaya tenaga kerja langsung 

 

Kemeja

Biaya bahan baku 492.480.000Rp                 

Biaya tenaga kerja langsung 171.000.000Rp                 

Biaya overhead pabrik

Cost pool I 

Rp 14.177,01 x 22800 unit 323.235.828Rp            

cost pool II

Rp 611,57 x 34200  jam mesin 20.915.747,69Rp         

Cost pool III

Rp 2106,89 x 14670 30.908.076,3Rp           

Cost pool IV

Rp 51.937,50 x 142 7.375.125,0Rp             

Cost pool V

Rp 26.250 x 30 787.504Rp                   

Cost pool VI

Rp 66.667 x 1,5 100.001Rp                   

Cost pool V

Rp 85.125 x 158m² 13.449.750Rp              

total biaya overhead pabrik 396.772.032Rp                 

total biaya produksi 1.060.252.032Rp              

jumlah produk yang diproduksi 22.800

harga pokok produksi (HPP) per unit 46.502Rp                          

Total biaya overhead                                         :                                                 Rp            2.134.295.380 
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sebesar Rp 171.000.000. pengalokasian biaya overhead sistem activity based 

costing ini menelusuri setiap aktivitas overhead yang dikonsumsi oleh tiap 

produk. Dengan adanya penelusuran aktivitas ini, maka dapat diketahui besarnya 

biaya yang benar-benar diserap oleh masing-masing produk tersebut selama 

proses produksinya. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh sistem tradisional. 

 Pemicu biaya (cost  driver) yang digunakan dalam sistem activity based 

costing tidak hanya jam kerja mesin saja, tetapi ada pemicu biaya lainnnya seperti 

volume produksi, jam tenaga kerja langsung, jumlah pengiriman dan luas persegi. 

Hal inilah yang tidak terdapat dalam sistem tradisional pemicu biaya yang 

digunakan hanya satu yaitu jam kerja mesin saja. 

 Dapat disimpulkan bahwa besarnya alokasi biaya overhead yang diterima 

produk tidak memandang jam kerja mesin produksi produk yang bersangkutan 

saja, tetapi didasarkan atas aktivitas-aktivitas yang terjadi saat produk tersebut 

produksi. Sistem ini dilandaskan atas dasar bahwa suatu produk memerlukan 

aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya, sumber daya yang dikonsumsi 

ini menimbulkan biaya. 

 Dari hasil perhitungan harga pokok produksi berdasarkan sistem activity 

based costing maka diperoleh harga pokok produksi untuk celana panjang viva 

sebesar Rp 63.471,06 per unit, pipa attar sebesar Rp 75.498 per unit, basic p. attar 

sebesar Rp 71.641 per unit dan untuk kemeja sebesar Rp 46.504. 
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4.7. Analisa Perbandingan Harga Pokok Produksi Berdasarkan 

 Perbandingan Perusahaan dengan sistem Activity Based Costing. 

 Terdapat perbedaan harga pokok produksi yang dilaporkan oleh 

perusahaan dengan sistem tradisional dengan harga pokok produksi yang 

menggunakan sistem activity based costing. Hal ini dapat terlihat pada tabel 4.12, 

4.13, 4.14 dan 4.15. 

Tabel 4.12. 

Perbandingan perhitungan HPP sistem tradisional dan sistem ABC celana panjang 

viva 

 

 

 

 

Sumber: hasil olahan penulis 

Tabel 4.13 

Perbandingan perhitungan HPP sistem tradisional dan sistem ABC Pipa Attar 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan penulis 

 

 

 

keterangan Sistem Tradisional Sistem ABC

Bahan baku langsung 1.013.126.400Rp        1.013.126.400Rp  

Tenaga kerja manufaktur langsung 156.684.000Rp           156.684.000Rp     

Biaya overhead 531.159.484Rp           505.825.596Rp     

Total biaya produksi 1.700.969.884Rp        1.675.635.996Rp  

volume produksi 26400 26400

HPP per unit 64.431Rp                    63.471Rp              

 

keterangan Sistem tradisional Sistem ABC

Bahan baku langsung 1.521.000.000Rp        1.521.000.000Rp  

Tenaga kerja manufaktur langsung 178.050.000Rp           178.050.000Rp     

Biaya overhead 603.590.322Rp           565.900.299Rp     

Total biaya produksi 2.302.640.322Rp        2.264.950.299Rp  

volume produksi 30000 30000

HPP per unit 76.755Rp                    75.498Rp              
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Tabel 4.14 

Perbandingan perhitungan HPP sistem tradisional dan sistem ABC Basic P. Attar 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan penulis 

Tabel 4.15 

Perbandingan perhitungan HPP sistem tradisional dan sistem ABC Kemeja 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan penulis 

             Dari tabel 4.12, 4.13, 4.14, dan 4.15 dapat terlihat jelas bahwa yang 

menyebabkan harga pokok produksi antara sistem tradisional dan sistem ABC 

berbeda terletak pada perbedaan biaya overhead. Biaya overhead mengalami 

perbedaan karena cara pengalokasian biaya overhead yang berbeda. Pada sistem 

tradisional hanya terdapat satu penggerak biaya (cost driver) yaitu jam kerja 

mesin sedangkan pada sistem ABC terdapat beberapa pemicu biaya (cost driver) 

yaitu jam kerja mesin, volume produksi, jam tenaga kerja langsung, jam 

perancangan, jam penggunaan telepon, jumlah pengiriman dan luas persegi. 

 

keterangan Sistem tradisional Sistem ABC

Bahan baku langsung 1.701.432.000Rp        1.701.432.000Rp  

Tenaga kerja manufaktur langsung 211.860.000Rp           211.860.000Rp     

Biaya overhead 724.308.387Rp           665.797.454Rp     

Total biaya produksi 2.637.600.387Rp        2.579.089.454Rp  

volume produksi 36000 36000

HPP per unit 73.267Rp                    71.641Rp              

 

keterangan Sistem Tradisional Sistem ABC

Bahan baku langsung 492.480.000Rp           492.480.000Rp     

Tenaga kerja manufaktur langsung 171.000.000Rp           171.000.000Rp     

Biaya overhead 275.237.187Rp           396.772.032Rp     

Total biaya produksi 938.717.187Rp           1.060.252.032Rp  

volume produksi 22800 22800

HPP per unit 41.172Rp                    46.502Rp              
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Dari tabel 4.12 biaya produksi celana panjang viva yang di hitung dengan 

menggunakan sistem biaya tradisional adalah sebesar Rp 1.700.969.884, 

sedangkan yang di hitung dengan menggunakan sistem ABC sebesar Rp 

1.675.635.966, hal ini memperlihatkan bahwa harga pokok produksi yang di 

laporkan mengalami kelebihan biaya produksi sebesar Rp 25.333.918 atau 1,49 % 

dari Rp 1.700.969.884. 

       Dari tabel 4.13 biaya produksi celana jeans model pipa attar yang di hitung 

dengan menggunakan sistem biaya tradisional adalah sebesar Rp 2.302.640.322 

sedangkan yang di hitung dengan menggunakan sistem ABC sebesar Rp 

2.264.950.299, hal ini memperlihatkan bahwa harga pokok produksi yang di 

laporkan mengalami kelebihan biaya produksi sebesar Rp 37.690.023 atau 1,64 % 

dari Rp 2.302.640.322. 

       Dari tabel 4.14 biaya produksi celana jeans model basic p. attar yang di 

hitung dengan menggunakan sistem biaya tradisional adalah sebesar Rp 

2.637.600.387 sedangkan yang di hitung dengan menggunakan sistem ABC 

sebesar Rp 2.579.089.454, hal ini memperlihatkan bahwa harga pokok produksi 

yang di laporkan mengalami kelebihan biaya produksi sebesar Rp 58.510.933 atau 

2,21 % dari Rp 2.637.600.387. 

      Dari tabel 4.15 biaya produksi Kemeja yang di hitung dengan menggunakan 

sistem biaya tradisional adalah sebesar Rp 938.717.187, sedangkan yang di hitung 

dengan menggunakan sistem ABC sebesar Rp 1.060.252.032, hal ini 

memperlihatkan bahwa harga pokok produksi yang di laporkan mengalami 
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kekurangan biaya produksi sebesar Rp 121.534.845 atau 12,9% dari Rp 

938.717.187. 

Pada tabel 4.16. akan dapat dilihat perhitungan kelebihan dan kekurangan 

penerapan biaya produksi dari sistem tradisional dan sistem ABC. 

Tabel 4.16. 

perhitungan kelebihan dan kekurangan penerapan biaya produksi dari sistem 

tradisional dan sistem ABC 

 

 

 

 

sumber : hasil olahan penulis 

 Sistem akuntansi yang biaya tradisional yang telah diterapkan oleh 

perusahaan jauh lebih sederhana daripada sistem Activity based costing. Sebab 

pada sistem akuntansi biaya tradisional, pembebanan biaya overhead kepada 

produk yang dihasilkan, dilakukan sangat praktis yaitu hanya menggunakan satu 

penggerak biaya (cost driver) yaitu jam kerja mesin. 

 Akan tetapi perhitungan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya 

tradisional tersebut akan menyebabkan terjadinya distorsi pada harga pokok 

produksi per unit, sehingga jumlah biaya produksi yang dibebankan kepada 

masing-masing produk tidak tepat. 

 

Tipe Produk

celana panjang Pipa Attar Basic P.attar Kemeja 

viva

Total biaya produksi 1.675.635.995Rp          2.264.950.299Rp         2.579.089.454Rp             1.060.252.032Rp        

(Sistem ABC)

Total biaya produksi 1.700.969.884Rp          2.302.640.322Rp         2.637.600.387Rp             938.717.187Rp           

(Sistem tradisional)

Kelebihan atau (25.333.889)Rp              (37.690.023)Rp            (58.510.933)Rp                121.534.845Rp           

Kekurangan penerapan

biaya produksi
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 Penggunaan jam kerja mesin sebagai satu-satunya pemicu biaya tidak 

dapat menggambarkan secara tepat pola konsumsi produk terhadap banyak atau 

sedikitnya jam biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Oleh 

karena itu penggunaan jam kerja mesin sebagai satu-satunya pemicu biaya 

menyebabkan terdistorsinya informasi harga pokok produksi yang dihasilkan. 

 Dalam sistem activity based costing, biaya overhead tersebut 

dikelompokan menurut aktivitas yang mendasarinya. Jadi dalam sistem ABC, 

sebelum menentukan pemicu biaya, harus terlebih dahulu diidentifikasi aktivitas-

aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya, baru kemudian biaya tersebut 

dibebankan kepada aktivitas yang mendasarinya. 

 Dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya biaya yang dibebankan kepada 

produk, tergantung dari besar kecilnya aktivitas yang diserap oleh produk yang 

bersangkutan. Hal ini membuat sistem ABC lebih rumit jika dibandingkan dengan 

sistem akuntansi biaya tradisional. Walaupun begitu, sistem ABC dapat 

menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat daripada sistem biaya 

tradisional, karena sistem ABC menggunakan cost driver sebagai dasar alokasi 

 Sistem Activity Based Costing (ABC) menghasilkan perhitungan biaya 

produksi yang lebih akurat dibandingkan sistem Tradisional (Konvensional). 

Tingkat akurasi ini sangat penting bagi perusahaan dalam menetapkan keputusan 

yang berkaitan dengan manajemen perusahaan, misalnya dalam penetapan Harga 

Jual, Sehingga dapat digunakan untuk menghadapi persaingan yang semakin 

 Penerapan Activity-Based...Suyeni, Ak.-Ibs, 2013



102 
 

kompetitif. Untuk penetapan harga jual Asg Amanah sukses garmindo 

menambahkan 5% dari harga pokok produksi. 

 Pada tabel 4.17, akan ditampilkan perbandingan perhitungan harga pokok 

produksi per unit menurut sistem tradisional dengan sistem ABC, dari tabel ini 

akan terlihat overcosting atau undercosting. 

Tabel 4.17.  

perbandingan harga pokok produksi per unit menurut sistem tradisional dengan 

sistem ABC 

 

 

 

Sumber: hasil olahan penulis 

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa sistem tradisional melaporkan harga pokok per 

unit celana panjang viva sebesar Rp 64.431, sedangkan menurut perhitungan 

sistem ABC harga pokok per unit celana panjang viva sebesar Rp 63.471, 

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa celana panjang viva mengalami 

overcosting sebesar Rp 960, untuk pipa attar perhitungan hpp menggunakan 

sistem tradisional sebesar Rp 76.755, sedangkan menurut perhitungan 

menggunakan sistem ABC harga pokok per unit sebesar Rp 75.498, diperoleh 

kesimpulan bahaw pipa attar juga mengalami overcosting sebesar Rp 1.257 

kemudian dengan model basic P.attar perhitungan menggunakan sistem 

tradisional melaporkan harga pokok produksi per unit sebesar Rp. 73.267, 

 

Tipe produk Sistem tradisional Sistem ABC Overcosting/ undercosting

Celana panjang viva 64.431Rp                          63.471Rp                        960Rp                                 

Pipa Attar 76.755Rp                          75.498Rp                        1.257Rp                              

Basic P.attar 73.267Rp                          71.641Rp                        1.626Rp                              

Kemeja 41.172Rp                          46.502Rp                        (5.330)Rp                             
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sedangkan menggunakan sistem ABC diperoleh harga pokok produksi per unit 

sebesar Rp 71.641, sama seperti produk sebelumnya basic p. attar mengalami 

overcosting sebesar Rp 1.626,  hal ini dikarenakan ketiga produk bervolume 

tinggi. 

        Dari tabel 4.17 juga dapat dilihat bahwa sistem tradisional melaporkan harga 

pokok produksi pe unit kemeja sebesar Rp 41.172, sedangkan menurut 

perhitungan sistem ABC harga pokok perunit kemeja sebesar Rp 46.502, sehingga 

dari perhitungan itu diperoleh kesimpulan bahwa kemeja mengalami undercosting 

sebesar Rp 5.330, hal ini  dikarenakan kemeja bervolume rendah. 

        Selisih perhitungan harga pokok produksi tersebut disebabkan oleh 

perbedaan pengalokasian biaya overhead ke masing-masing produk. Asg amanah 

sukses garmindo hanya menggunakan satu dasar pemicu biaya yaitu jam kerja 

mesin sebagai dasar alokasi, sedangkan dalam sistem ABC digunakan lima 

pemicu yaitu volume produksi, jam kerja mesin, jam tenaga kerja mesin, jam 

perancangan, jam penggunaan telepon, jumlah pengiriman dan luas persegi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perhitungan Harga Pokok Produksi pada Asg Amanah sukses garmindo 

masih menggunakan sistem tradisional. Sistem tradisional membebankan 

semua elemen biaya produksi tetap maupun biaya produksi variabel ke 

dalam harga pokok produksi. Sistem tradisional membebankan biaya 

overhead pabrik menggunakan tarif tunggal berdasarkan jam kerja mesin, 

yaitu total overhead pabrik dibagi dengan jam kerja mesin. Hasil 

perhitungan harga pokok produksi per unit pada tahun 2012 menggunakan 

sistem tradisional diperoleh hasil harga pokok produksi untuk celana 

panjang viva sebesar Rp 1.700.969.884, untuk model pipa attar sebesar Rp 

2.302.640.322, untuk model basic p attar sebesar Rp 2.637.600.387 dan 

untuk kemeja sebesar Rp 938.717.187. 

2. Perhitungan harga pokok produksi pada Asg. Amanah sukses garmindo 

dengan Activity based costing system dilakukan dalam dua tahap. Tahap 

pertama adalah menelusuri biaya dari sumber daya ke aktivitas yang 

mengkonsumsinya. Tahap ini terdiri dari : mengidentifikasi dan 

menggolongkan aktivitas ke dalam empat level aktivitas menghubungkan 

berbagai biaya dengan berebagai aktivitas, menentukan cost driver yang 
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tepat untuk masing-masing aktivitas, menentukan kelompok-kelompok 

biaya (cost pool) yang homogen, menentukan tarif kelompok. Tahap 

kedua adalah membebankan tarif kelompok berdasarkan cost driver. Biaya 

overhead pabrik ditentukan berdasarkan tarif kelompok dan cost driver 

yang digunakan. Hasil perhitungan harga pokok produksi per unit pada 

tahun 2012 menggunakan Activity based costing system diperoleh hasil 

harga pokok produksi untuk Celana jeans pipa 1.675.635.995, untuk pipa 

attar sebesar Rp 2.264.950.299 untuk model basic p. attar sebesar Rp 

2.579.089.454 dan kemeja sebesar Rp 1.060.252.032 

3. Perbandingan Harga pokok produksi pada Asg Amanah sukses garmindo 

dengan menggunakan sistem tradisional dan Activity based costing system 

adalah sebagai berikut: 

a. Perhitungan harga pokok produksi menggunakan Activity based 

costing system memberikan hasil yang lebih murah dari sistem 

tradisional adalah pada celana panjang viva, celana jeans pipa attar 

dan celana jeans model basic p. attar, sedangkan kemeja 

memberikan hasil yang lebih mahal. 

b. Activity based costing system memberikan hasil lebih kecil dengan 

sistem tradisional pada celana panjang viva dan selisih dengan 

sistem tradisional sebesar Rp 960 atau 1,4%, selisih harga pokok 

produksi dengan sistem tradisional pada celana jeans model pipa 

attar sebesar Rp 1.257 atau 1,64%, selisih harga pokok produksi 

dengan sistem tradisional pada celana jeans model basic p. attar 
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sebesar Rp 1.626, sedangkan untuk kemeja dengan activity based 

costing system memberikan hasil lebih besar. Selisih harga pokok 

produksi pada kemeja dengan sistem tradisional sebesar Rp 5.330 

atau 12,9%. Apabila Asg amanah ingin menggunakan sistem ABC 

dalam perhitungan harga pokok produksinya maka perhitungannya 

akan lebih akurat, hal ini tentu saja berdampak pada pengambilan 

keputusan manajemen dalam menentukan harga jual yang 

kompetitif. Untuk celana panjang viva, pipa attar dan basic p. attar 

perusahaan dapat menentukan harga jual yang lebih rendah 

sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual yang lebih 

rendah pula, hal ini akan menjadi keungulan bagi perusahaan 

daripada pesaing. Tetapi untuk kemeja jika dibiarkan 

menggunakan harga pokok produksi maka perusahaan akan 

mengalami kerugian karena menetapkan harga pokok produksi 

yang lebih rendah dari seharusnya.  

5.2. Saran 

 Setelah diuraikan secara teoritis dan diikuti dengan analisis dan 

pembahasan, banyak keunggulan yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan sistem Activity Based Costing (ABC), maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Asg. Amanah Sukses Garmindo sebaiknya mempergunakan sistem 

perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) berdasarkan sistem Activity 

Based Costing (ABC), untuk produk yang sebenarnya Harga Pokok 
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Produksi (HPP)-nya rendah dibebankan lebih tinggi, yaitu: celana panjang 

viva, pipa attar dan basic p attar, Sedangkan untuk produk yang 

sebenarnya Harga Pokok Produksi (HPP)-nya tinggi dibebankan lebih 

rendah, yaitu kemeja, maka perusahaan sebaiknya tetap menggunakan 

sistem tradisional (konvensional). 

2. Asg Amanah Sukses Garmindo kiranya perlu mempertimbangkan 

alternatif penerapan sistem Activity Based Costing (ABC), karena sistem 

biaya tradisional (konvensional) menyebabkan perhitungan biaya yang 

tidak akurat. 

3. Menggunakan cost driver berlevel non-unit produk dalam perhitungan 

Harga Pokok Produksi (HPP) akan menghasilkan informasi Harga Pokok 

Produksi (HPP) yang lebih akurat. Maka, sebaiknya Asg. Amanah Sukses 

Garmindo menggunakan sistem berbasis aktivitas dalam menetapkan 

Harga Pokok Produksi (HPP). 

4. Jika pihak manajemen perusahaan ingin menerapkan sistem Activity 

Based Costing (ABC) ini,maka pada saat mendisain sistem Activity Based 

Costing (ABC) harus tidak terlalu kompleks atau sistem tersebut terlalu 

sulit dimengerti dan mahal untuk dipertahankan. 
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