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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perhitungan harga pokok pada awalnya diterapkan dalam perusahaan 

manufaktur, akan tetapi dalam perkembangannya perhitungan harga pokok telah 

diadaptasi oleh perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan sektor nirlaba. Harga 

pokok produk merupakanseluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual (Supriyono, 

2002). 

Harga pokok produksi adalah sejumlah biaya yang terjadi dan dibebankan 

dalam proses produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan 

dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Mulyadi (2005 : 14) Harga pokok 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan harga jual 

produk/jasa. Penetapan biaya yang lebih tepat akan menghasilkan harga pokok 

produksi/jasa yang lebih akurat. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar 

serius menangani harga pokok produksinya. 

Inilah yang mendasari dikembangkannya metode Activity Based Costing 

(ABC). Metode Activity Based Costing (ABC) adalah suatu metode perhitungan 

yang sederhana untuk menentukan harga pokok produk/jasa dengan dasar bahwa 

aktivitaslah yang menyebabkan biaya itu timbul, bukan dari produk dan produklah 

yang mengkonsumsi aktivitas. Dalam Activity Based Costing (ABC), biaya-biaya 

tidak dapat langsung dapat ditentukan melalui aktivitas yang dilaluinya dan biaya 
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untuk masing-masing aktivitas tesebut kemudian dibebankan produk atas dasar 

konsumsi yang masing-masing produk pada aktivitas. 

Hansen dan Mowen (2004:57) Sistem akuntansi biaya tradisional adalah 

sistem yang hanya memusatkan ukuran-ukuran output aktivitas  yang didasarkan 

pada volume produksi. Sistem akuntansi biaya tradisional membebankan semua 

biaya produksi ke dalam produk bahkan biaya produksi yang tidak disebabkan 

oleh terciptanya produk juga dibebankan. Sebagai contoh, sebagian upah untuk 

keamanan pabrik akan dialokasikan ke produk meskipun upah penjaga keamanan 

tersebut sama sekali tidak terpengaruh apakah perusahaan berproduksi atau tidak. 

Sistem biaya tradisional dapat dilihat bahwa biaya–biaya yang 

terlibatbiasanya hanya biasa langsung saja, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya 

material.Namun seiring dengan berjalannya waktu muncul biaya–biaya yang bisa 

digolongkan kedalam biaya langsung. Biaya–biaya tersebut seperti biaya 

reperasi,perawatan, utilitas, dan lain sebagainya. Sistem biaya akan membebankan 

biayatidak langsung kepada basis alokasi yang tidak representatif. 

Activity Based Costing adalah sistem informasi biaya yang berorientasi 

pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan 

personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi 

ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan 

secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini 

diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang ( Mulyadi, 2003:40). 

Metode ABC System menggunakan cost driver (pemicu biaya) berdasarkan 

aktivitas yang menimbulkan biaya. Manajemen harus membatasi pemicu biaya 
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terpilih untuk jumlah yang beralasan dan menentukan bahwa biaya pengukuran 

pemicu tersebut tidak melebihi manfaat penggunaannya. Suatu pemicu biaya 

harus mudah dimengerti, berhubungan langsung kepada aktivitas yang dijalankan 

dan sesuai dengan pengukuran prestasi. Penerapan metode ABC merupakan 

inovasi yang salah satunya adalah menambah nilai tambah aktivitas kepada 

produk/jasa yang akan dihasilkan dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak 

sesuai dengan keinginan pelangan atau yang tidak menciptakan nilai tambah. 

Konsep sistem Activity based Costing merupakan alternatif solusi yang 

ditempuh oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi akuntansi yang relevan 

dalam keragaman kondisi dan sistem ABC ini menurut harapan, dapat diterapkan 

pada perusahaan konveksi  tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

manajemen perusahaan. Manajemen memerlukan informasi untuk memungkinkan 

mereka melakukan pengelolahan terhadap berbagai aktivitas dalam menghasilkan 

cost object. Oleh karena itu manajemen harus mampu mengelola sumber daya 

dengan melakukan perancangan kembali sistem akuntansi manajemen yang 

mampu mencerminkan sumber daya dalam aktivitas produk/jasa. 

Metode ABC diharapkan dapat diterapkan pada perusahaan yang masih 

menggunakan sistem tradisional dalam perhitungan harga pokok produksi. Salah 

satu perusahaan yang masih menggunakan sistem tradisional dalam perhitungan 

harga pokok produksi adalah CV. Inti Busana Lawang. Perusahaan ini merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi segala macam fashion seperti 

baju,kemeja,jaket, dan masih banyak yang lain . Dalam penelitian ini, peneliti 

ingin lebih memfokuskan pada penetuan harga pokok pada item-item yang sering 
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diproduksi perusahaan dan dipesan oleh konsumen seperti jaket, kaos, seragam, 

dan baju koko. 

Perusahaan ini dihadapkan dengan berbagai macam harga yang ditentukan 

sesuai permintaan konsumen dalam penyelesaian produk/jasa sehingga muncul 

berbagai biaya diluar biaya tenaga kerja langsung yang turut mendukung 

penyelesaian produk/jasa. Hal tersebut memerlukan adanya pengalokasian biaya 

secara akurat ke produk/jasa yang didasarkan pada sumber daya yang dikonsumsi 

sebagai akibat adanya berbagai aktivitas yang akhirnya akan menghasilkan 

perhitungan harga pokok produk/jasa.Dengan melihat karakteristik spesifikasi 

pelayanan dalam konveksi , serta potensi persaingan dari kompetitor maka salah 

satu cara yang dilakukan CV. Inti Busana Lawang  dalam upaya  meningkatkan 

efesiensi biayanya adalah dengan menentukan harga pokok produk/jasa secara 

tepat. Cara yang ditempuh perusahaan untuk menentukan harga pokok / jasa 

secara akurat dan efektif adalah dengan menggunakan konsep Activity Based 

Costing (ABC) System. 

CV. Inti Busana Lawang merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) yang bergerak dalam bidang usaha garment dengan memproduksi 

berbagai jenis pakaian sesuai pesanan. Garment adalah hasil dari proses 

penggabungan penjahitan potongan tiap-tiap komponen hingga menjadi suatu 

bentuk jadi berupa pakaian secara total.CV. Inti Busana Lawang menghadapi 

kesulitan dalam melakukan pencatatan bahan baku yang dipakai untuk proses 

produksi, tenaga kerja yang melakukan proses produksi dan biaya-biaya 

(overhead ) yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Pada sistem 
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lama belum pernah menentukan harga pokok produksi maupun harga jual, 

sebelumnya harga jual yang dibebankan pada suatu produk mengikuti harga pasar 

yang ada dan tidak pernah dilakukan penghitungan harga pokok produksi dan 

penghitungan harga jual. Dengan seiring meningkatnya permintaan produksi serta 

pesatnya perkembangan pangsa pasar yang dihasilkan CV. 

Bagi perushaan yang menggunakan beberapa teknologi sebagai penunjang 

proses produknya dalam melakukan diversifikasi produk, maka pembebanan biaya 

overhead  pabrik harus dilakukan dengan akurat agar tidak menyebabkan distorsi 

dan tidak tercapainya costeffective yang pada akhirnya akan membahayakan posisi 

perusahaan sendiri. Dengan tuntutan itu manajer memerlukan informasi mengenai 

biaya produksi yang digunakan dalam rangka memproduksi produk yang akan di 

lempar ke pasaran. Dengan mempelajari biaya produksi maka harapan manajer 

adalah mereka akan dapat melakukan penghematan dan pengendalian biaya 

produski dalam rangka untuk dapat menciptakan harga jual yang kompetitif 

(Siswanto,2004;77) 

Sejalan dengan meningkatnya persaingan, menjadikan informasi biaya yang 

akurat semakin penting. Manajer-manajer menginginkan biaya-biaya dihubungkan 

pada aktivitas-aktivitas dengan suatu yang sederhana. Agar kebijaksanaan 

penetapatan harga jual ini sesuai dengan tujuan atau sasaran perusahaan , 

manajemen memerlukan infomasi yang akurat  tentang biaya produksi yang 

menjadi dasar dalam penetapan harga. Untuk meningkatklan profitabilitas suatu 

perushaan, maka perushaan  harus mampu menentukan harga jual produk yang 

tepat. Dengan demikian biaya yang di bebankan pada produk tidak over costed 
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(dibebani biaya lebih dari yang seharusnya) dan juga tidak under costed ( dibebani 

biaya kurang dari yang seharusnya) sehingga perusahaan dapat menentukan harga 

jual produk yang bersaing atau bahkan lebih murah dibandingkan pesaing dengan 

kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan pesaing 

(Tandiontong,2011;2). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul  “ANALISIS PENERAPAN 

METODE ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM DALAM MENENTUKAN 

HARGA POKOK PRODUKSI PADA CV. INTI BUSANA LAWANG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 

tradisionalpada CV. Inti Busana Lawang? 

2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 

Activity Based Costing pada CV. Inti Busana Lawang? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara perhitungan harga pokok produk 

menggunakan metode tradisional jika dibandingkan dengan menerapkan 

sistem Activity Based Costing di perusahaan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis tidak mengkaji seluruh produksi yang 

dihasilkan. Namun, hanya sebatas produksi pada jaket,kaos,seragam dan baju 

koko yang diproduksi pada tahun 2015.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu : 

1. Untuk menganilisis proses pendekatan tradisionaldalam menghasilkan 

perhitungan harga pokok produksi jaket,kaos,seragam dan baju koko  pada 

CV. Inti Busana Lawang, sehingga dapat diketahui dengan jelas cara dan 

unsur-unsur biaya yang terlibat dalam tahapan perhitungan harga pokok 

produk/jasa perusahaan 

2. Untuk menganalisis proses pendekatan Activity Based Costing dalam 

menghasilkan perhitungan harga pokok produksi jaket,kaos,seragam dan baju 

koko pada CV. Inti Busana Lawang, sehingga dapat diketahui dengan jelas 

cara dan unsur-unsur biaya yang terlibat dalam tahapan perhitungan harga 

pokok produk/jasa perusahaan.  

3. Untuk menganalisis perbandingan besarnya harga pokok produksi 

jaket,kaos,seragam dan baju koko pada CV. Inti Busana Lawang dengan 

menggunakan metode biaya tradisional dan Activity Based Costing System 

pada CV. Inti Busana Lawang 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai kalangan yaitu, sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai 

masukan untuk meningkatkan kinerja dan menentukan suatu strategi 

perusahaan khususnya dalam mengoptimalkan fungsi dan peranan informasi. 

2. Dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi diri atau wawasan 

khusus yang berkaitan dengan materi yang disajikan. 

3. Sebagai bahan bacaaan atau literatur bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

 

 


