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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada perkembangan era globalisasi seperti ini semakin ketatnya 

persaingan dalam dunia bisnis. Hal ini menuntut para perusahaan untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam produksi agar meningkatnya daya 

saing di pasaran. Persaingan yang terdapat di era global ini tidak hanya 

produktifitas saja, melainkan kualitas dan nilai harga yang tinggi yang mampu 

meningkatkan nilai jual, untuk itu perusahaan perlu untuk memperhatikan biaya 

produksinya agar sesuai, apabila tidak sesuai dalam biaya pemproduksian maka 

terjadinya nilai jual yang tinggi. Sehingga mengakibatkan terjadinya daya saing 

berbeda dalam pasaran, khususnya dalam bidang industri yang memberikan 

produk yang sesuai di inginkan oleh konsumen. 

Menurut Charles T. Horngren, dkk (2006: 45). Untuk memperhitungkan 

harga pokok produksi yaitu biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai 

selesai. Dalam perhitungan harga pokok terdapat kelebihan dalam perhitungan 

harga pokok yakni Menurut Mulyadi (2005) menyatakan bahwa dalam 

perusahaan yang berproduksi secara masal, informasi harga pokok produksi 

dihitung dalam jangka waktu tertentu mempumyai manfaat bagi manajemen untuk 

menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produk, menghitung 

laba atau rugi periodik dan menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan 

dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sedangakn kelemahanammya yaitu 

Pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi sangatlah mahal untuk 

dikembangkan maupun untuk diimplementasikan. Lalu memakan waktu yang 
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lama dan mahal belum lagi proses pemasaran pengumpulan data dan entry data 

membutuhkan sumber daya yang sangat besar. 

Dalam perhitungan harga pokok menggunakan metode Activity Based 

Costing. Menurut Rudianto (dalam Maulana, 2016) Activity Based Costing 

merupakan pendekatan penentuan biaya ke produk yang membebankan biaya ke 

produk atau jasa yang berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh 

aktivitas. Menurut Witjaksono (dalam Nurul,2014) aktivitas adalah suatu 

kelompok atau yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau suatu proses kerja. 

Misalnya memproses kegiatan membuat alat musik rebbana. 

Namun pada kenyataannya terdapat banyak perusahaan yang masih kurang 

tepat dalam perhitungan biaya produksi yang dikeluarkan. Sehingga kurang 

efisien dalam memberikan harga produk dan memberikan dampak terhadap laba 

perusahaan yang di dapatkan, dan cenderung mengakibatkan kerugian. Maka 

digunakannya metode yang  untuk menentukan harga pokok  produksi yang sesuai 

yaitu berdasarkan Activity Based Costing. 

Hasil penelitian Nurul (2014) tentang penerapan Activity Based Costing 

System untuk menentukan harga pokok produksi (Studi pada PT. Indonesia pet 

Bottle Pandaan Pasuruan). Menunjukan bahwa hasil perhitungan dengan 

menggunakan Activity Based Costing System bahwa terjadi perbedaan nilai harga 

pokok produksi oleh masing-masing jenis produk pada PT. Indonesia Pet Bootle 

Pandaan mengalami indercosted atau pembebanan biaya produk terlalu rendah. 

Hasil penelitian Raharsari (2015) penerapan Activity Based Costing System 

untuk menentukan harga pokok produksi (Studi pada perusahan Malang Indah 
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Genteng Rajawali Tahun 2013). Menunjukan hitung beban biaya masing-masing  

produk dengan memakai perhitungan akutansi tradisioanal secara berturut-turut. 

Selanjutnya dengan menggunakan metode activity based costing system  

mengalami pembebanan biaya produk menjadi rendah. 

 Hasil penelitian Wulansari (2016) perhitungan harga pokok produksi 

dalam menentukan harga jual dengan menggunakan Activity Based Costing 

System (Studi kasus pada perusahaan Edytex Jaya Pekalongan ). Menunjukan 

bahwa hasil harga pokok produksi dengan menggunakan Activity Based Costing 

terdapat selisih, yaitu pada sarung tenun dewasa terjadi selisih sebesar Rp. 8.428,8 

dan sarung tenun anak sebesar Rp. 9.234.5 dengan tingkat labayang diharapkan 

sebesar 30% untuk sarung tenun dewasa dan 20% untuk sarung tenun untuk anak. 

Kegiatan produksi usaha Pengrajin alat musik Rebbana memproduksi jenis 

output yang dikeluarkan yaitu jenis barang jadi yang di prodsuksi mulai dari awal 

hingga akhir dan siap untuk dijual. Fakta yang saya temukan di lapangan yaitu 

pengrajin rebbana masih menggunakan penetapan dalam harga. Pada dasarnya 

biaya-biaya yang dihitung perusahan memiliki tingkat keakuratan yang masih 

kurang baik dalam menghitung biaya produksi, terlebih itu Pengrajin alat musik 

Rebbana memproduksi jenis produk yang berbeda-beda. Perhitungan harga pokok 

yang digunakan oleh Pengrajin alat musik Rebbana terdapat ketidak tepatan. 

Karena menurut teori yang ada bahwa perhitungan yang ditetapkan perusahaan 

kurang baik digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada usaha yang 

menghasilkan output yang sejenis, sedangkan Pengrajin alat musik Rebbana 

membuat rebbana  yaitu dari proses  awal hingga barang jadi. Sehingga dalam 



4 

 

menentukan harga pokok produksi tidak sesuai dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan, hal ini akan menyebabkan harga jual pokok tidak sama dikeluarkan. 

Obyek penelitian ini adalah Pengrajin alat musik Rebbana di kabupaten 

Gresik. Karena. Pengrajin alat musik  Rebbana dalam produksinya ada beberapa 

kegiatan yang memunculkan adanya biaya dari aktivitasnya adalah pengumpulan 

bahan baku (kayu). Pembuatan untuk rebbana dan beduk, dilakukan dengan 

pengamplasan supaya rapi dan halus. Tahap selanjutnya melakukan pengecatan 

rebbana kemudian dikeringkan, setelah kering lalu menempelkan kulit kambing 

serta pemakuan sebagai proses barang jadi, dan siap untuk diperjual belikan. Oleh 

karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Penerapan Metode Activity Based Costing untuk penentuan harga pokok 

produksi (Studi pada Pengrajin Alat Musik Rebbana Di Kabupaten 

Gresik)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini menjadi rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana penentuaan harga pokok produksi alat musik pada Pengrajin 

Rebbana di kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana penerapan metode activity based costing terhadap perhitungan 

harga pokok produksi alat musik pada pengrajin rebbana di kabupaten 

Gresik? 

3. Bagaimana perbandingan penerapan harga pokok produksi alat musik pada 

pengrajin rebbana dengan menggunakan metode Activity Based Costing 

dengan perhitungan biaya produksi sebelumnya? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan batasan-batasan masalah 

yaitu, produk yang di analisis adalah rebbana. Pengrajin alat musik Rebbana di 

kabupaten Gresik dengan data tahun 2016. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis penentuan harga pokok produksi pengrajin alat musik 

untuk produk rebbana. 

2. Untuk Menerapkan metode Activity Based Costing pada perhitungan harga 

pokok produksi pengrajin alat musik rebbana. 

3. Untuk membandingkan perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode Activity Based Costing dengan metode perhitungam 

yang digunakan dalam perusahan? 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam memperhatikan 

penentuan biaya produk yang digunakan, sehingga tepat dalam perhitungan dan 

sesuai dengan harga pokok yang dikeluarkan. 

2. Bagi Akademik 

Menambah wawasan praktis dalam mempraktekkan teori-teori yang pernah 

di dapat, baik dalam perkuliahan maupun dalam literatur yang mengenai activity 

based costing.  

 


