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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan 

menerapkan metode Activity Based Costing dalam perhitungan di perusahan. 

Yang dimana terdapat selisih dalam perhitungan sebelumnya menggunakan 

metode yang di teteapkan dalam perusahaan.  

Nurul (2014) Meneliti tentang penerapan Activity Based Costing System 

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

Pandaan Pasuruan). Menunjukan bahwa perhitungan dengan menggunakan 

Activity Based Costing System dapat diketahui 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 

sebesar Rp. 942.506.718.  

Raharsari (2015) menganalisis penerapan Activity Based Costing System 

untu menentukan harga pokok produksi (Studi pada perusahan Malang Indah 

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. 

Wulansari (2016) mengevaluasi perhitungan harga pokok produksi dalam 

menentukan harga jual dengan menggunakan Activity Based Costing System 

(Studi kasus pada perusahaan Edytex Jaya Pekalongan). Menunjukan bahwa hasil 
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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.  

Dari beberapa penelitian terdahulu dia atas hubungan dengan penelitian ini 

adalah metode yang digunakan dalam perhitungan pokok produksi sama yaitu, 

dengan menggunakan metode Activity Based Costing System sedangkan 

menggunakan obyek yang berbeda. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Harga Pokok Produksi 

Menurut Charles T. Horngren, dkk (2006) “Harga Pokok Produksi (cost of 

goods manufactured) adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai 

selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan”. 

Menurut Hansen Mowen (2009) menyatakan bahwa harga pokok produk 

(cost of goods manufactured) adalah pembebanan biaya yang bergantumg pada 

tujuan manajemen, karena biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. 

Penentuan harga pokok pada perusahaan jasa dipengaruhi juga oleh rantai nilai 

harga pokok. 

Jadi dapat disimpulkan Harga Pokok Produksi adalah biaya yang dibeli 

dengan penentuan harga pokok sampai untuk proses selesai. 

2.2.2 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 
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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 (Yuningsih,2009). Ketiga elemen biaya produk sebagai pembentuk 

Harga Pokok Produksi adalah: 

1. Biaya Bahan Baku 

Pengertian Biaya Bahan Baku menurut Charles T. (dalam Yuningsih, 

2009) 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. 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 

 Biaya tenaga kerja 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”. Biaya Tenaga Kerja Langsung adalah biaya yang 
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dikeluarkan untuk penggunaan tenaga kerja langsung dalam pengolahan suatu 

produk dari bahan baku menjadi barang jadi. Contoh Biaya Tenaga Kerja 

Langsung adalah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada tenaga kerja bagian 

produksi yang memproduksi bahan baku menjadi barang jadi (Yuningsih, 2009) 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya Overhead Pabrik adalah seluruh biaya manufaktur yang tidak 

termasuk dalam bahan langsung dan tenaga kerja langsung”. Biaya Overhead 

Pabrik juga disebut sebagai biaya overhead manufaktur, biaya manufaktur tidak 

langsung atau biaya produksi tidak langsung. 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 

(Yuningsih,2009). 
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2.2.3 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan 

unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan 

unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi terdapat dua metode, yaitu full 

costing dan variable costing (Mulyadi, 2014).  

1. Pendekatan Full Costing  

Full Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, 

yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Full Costing 

secara sederhana mengelompokkan biaya menurut fungsi pokok organisasi 

perusahaan manufaktur, sehingga biaya dikelompokkan menjadi biaya produksi 

dan biaya non produksi. Biaya produksi merupakan komponen biaya penuh 

produk, sedangkan biaya non produksi (biaya pemasaran dan biaya administrasi 

dan umum) diperlakukan sebagai biaya periode dalam full costing. 

Table 2. 1 Harga Pokok Produksi Menurut Metode Full Costing 

Biaya bahan baku  Rp.xxx  

Biaya tenaga kerja  Rp.xxx  

Biaya overhead pabrik tetap  Rp.xxx  

Biaya overhead pabrik variable  Rp.xxx +  

Harga Pokok Produksi  Rp.xxx  

Dengan demikian harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan 

full costing terdiri dari unsur biaya produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap) 
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ditambah dengan biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan 

umum). 

2. Metode Variable Costing  

Variable Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi 

yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel dalam 

harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik variabel, ditambah dengan biaya non 

produksi variabel (biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum 

variabel) dan biaya tetap (biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, 

biaya administrasi dan umum tetap). Variable costing memperbaiki informasi 

biaya penuh produk dengan mengelompokkan biaya menurut perilaku biaya 

dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Variable costing hanya 

memperhitungkan biaya penuh produk terbatas pada biaya produksi variabel saja. 

Biaya produksi tetap diperlakukan sebagai biaya periode. 

Table 2.2 Harga Pokok Produksi Menurut Metode Variable Costing 

Biaya bahan baku Rp.xxx  

Biaya tenaga kerja langsung Rp.xxx  

Biaya overhead pabrik variable Rp.xxx +  

Harga Pokok Produksi Rp.xxx  

Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan variabel costing 

terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel) ditambah dengan biaya non 

produksi variabel (biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi dan umum 
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variabel) dan biaya tetap (biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, 

biaya administrasi dan umum tetap). 

2.2.4 Manfaat Harga Pokok Produksi 

Mengenai manfaat penentuan harga pokok produksi Mulyadi (2014) 

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. Manajemn 

perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode untuk membuat 

pertanggungjawaban keuangan secara periodik (dalam Maulana,2014) 

2.2.5 Pengertian Biaya  

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang di harapkan memberi manfaat saat ini atau di 

masa datang bagi organisasi. Di katakan sebagai ekuivalen kas karena sumber 

non-kas dapat di tukar dengan barang atau jasa yang di inginkan. Jadi, kita dapat 

menganggap biaya sebagai ukuran dollar dari sumber daya yang di gunakan untuk 

mencapai keuntungan tertentu (Yuningsih,2009).  

Menurut  Blocher  (2011) Perusahaan   mengeluarkan   biaya  (cost)  jika 

menggunakan  sumber daya untuk  tujuan  tertentu.  

Menurut Carter (2009) akuntan telah mendefiniskan biaya sebagai satuan 

nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan pada tanggal akuisisi dicerminkan oleh 
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penyusutan atas kas atau aset lain yang terjadi pada saat ini atau nasa yang akan 

datang.  

2.2.6 Klasifikasi Biaya   

Klasifikasi  biaya  sangat  di  perlukan  untuk mengembangkan  data  biaya  

yang  dapat membantu  pihak manajemen  dalam  mencapai  tujuannya.  Untuk  

tujuan  perhitungan  biaya  produk  dan  jasa,  biaya  dapat  di klasifikasikan 

menurut tujuan khusus atau fungsi-fungsi.  Keberhasilan    dalam    merencanakan  

dan  mengendalikan  biaya  bergantung  pada    pemahaman  yang menyeluruh 

atas hubungan antara biaya dengan aktivitas bisnis. Studi dan analisis yang hati-

hati atas dampak aktivitas bisnis  terhadap biaya umumnya  akan menghasilkan 

klasifikasi dari  setiap pengeluaran  sebagai biaya tetap,  variable  atau  biaya  

semi  variable. Carter  (2009)  menjelaskan  biaya  umum  di  klasifikasikan 

kedalam 3 kategori, sebagai berikut.  

a. Biaya dalam hubungannya dengan produk 

Dari beberapa penggolongan biaya dari suatu produk dalam perusahaan 

manufaktur dikelompokkan menjadi 3 bagian: 

1. Bahan Baku Langsung 

2. Tenaga Kerja Langsung 

3. Overhead Pabrik 

b. Overhead Biaya dalam hubunganya dengan volume produksi 

1. Biaya Tetap di definisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah 

ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun. 
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2. Biaya Variabel  di  definisikan  sebagai  biaya  yang  totalnya  meningkat  

secara  proporsional  terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun 

secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas.  

3. Biaya Semivariabel di definisikan sebagai biaya yang memperlihatkan baik 

karakteristik-karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variable. 

c. Biaya dalam hubunganya dengan departemen produksi atau segmen lain 

d. Biaya dalam hubunganya dengan priode akuntansi 

e. Biaya dalam hubunganya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. 

2.2.7 Penentuan Tarif BOP  

Tujuan utama dalam pemilihan dasar tarif overhead adalah untuk 

memastikan pembebanan overhead dalam proporsi yang wajar terhadap sumber 

daya pabrik tidak langsung yang digunakan oleh pesanan produk, atau pekerjaan 

yang dilakukan. Untuk itu, menurut Carter (2009) diberikan beberapa cara 

perhitungan beban overhead berdasarkan faktor dasar yang dapat digunakan atau 

alokasi overhead sebagai berikut:  

a. Output fisik  

Output fisik atau unit produksi adalah dasar yang paling sederhana untuk 

membebankan overhead pabrik.  

b. Biaya bahan baku langsung  

Metode ini didasarkan pada estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi 

biaya bahan baku dikali presentase.  
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c. Biaya tenaga kerja langsung  

Menggunakan dasar biaya tenaga kerja langsung untuk membebankan 

overhead pabrik ke pesanan atau produk mengharuskan estimasi overhead dibagi 

dengan estimasi biaya tenaga kerja langsung untuk menghitung suatu presentase.  

d. Jam tenaga kerja langsung.  

Dasar jam tenaga kerja langsung didesain untuk mengatasi kelemahan 

kedua dari penggunaan dasar biaya tenaga kerja langsung.  

e. Jam mesin  

Metode ini didasarkan pada waktu yang diperlukan untuk melakukan 

operasi yang identik oleh suatu mesin atau sekelompok mesin, dan tarif per jam 

mesin.  

f. Transaksi atau aktivitas  

Pendekatan berdasarkan transaksi terhadap alokasi overhead lebih dikenal 

sebagai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (Activity Based Costing System). 

2.2.8 Metode Penentuan Harga Jual  

Charles T Horngen (2008) mengatakan bahwa terdapat empat metode 

penentuan harga jual, yaitu :  

1. Penentuan Harga Jual Normal (Normal Pricing)  

Metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah cost-plus 

pricing , yaitu penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang 

diharapkan diatas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan 

memasarkan produk.  

2. Penentuan Harga Jual dalam Cost-type Contract (Cost-type Contract Pricing)  
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Cost-type Contract adalah kontrak pembuatan produk dan jasa yang pihak 

pembeli setuju membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada 

total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan 

laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya yang 

sesungguhnya.  

3. Penentuan Harga Jual Pesanan Khusus (Special Order Pricing)  

Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan diluar 

pesanan regular perusahaan.  

4. Penentuan harga jual produk yang dihasilkan perusahaan yang diatur dengan 

peraturan pemerintah  

Penentuan harga jual berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang 

ditambah dengan laba yang diharapakan. 

2.2.9 Pengertian Aktivitas dan Jenis Aktivitas  

a. Pengertian Aktivitas  

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

kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau suatu proses kerja. 

Misalnya kegiatan memproses tagihan. Sedangkan (dalam Yuningsih,2009) 

aktivitas (activity) adalah perbuatan, tindakan, atau pekerjaan spesifik yang 

dilakukan.  

b. Jenis Aktivitas  

Aktivitas-aktivitas dapat dikelompokkan dengan berbagai cara atau pola 

sesuai dengan jenis usaha. Proses pelaksanaan pekerjaan, tahapan kemajuan 

pekerjaan serta kebutuhan informasi badan atau organisasi yang bersangkutan. 
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Menurut Maropon R. (dalam Yuningsih, 2009) pengelompokan aktivitas terdiri 

dari:  

1.  Activity center  

Pusat-pusat aktivitas adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang 

membentuk suatu bagian yang penting dari pelaksanaan proses atau pelaksanaan 

pekerjaan.  

2.  Value Added & Non-Value Added  

Aktivitas yang menambah nilai (value added) adalah aktivitas yang 

memberikan nilai tambah dimana pelanggan aktivitas yang dilaksanakan dengan 

cara yang efisien atau aktivitas yang mendukung tujuan utama perusahaaan untuk 

menghasilkan produk atau memberikan produk layanan jasa 

3. Central Activity  

Aktivitas utama adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

menunjang aktivitas utama. berikut ini perbedaan antara sistem harga pokok 

pesanan dan sistem harga pokok proses. 

2.2.10 Activity Based Costing(ABC) 

Activity Based Costing System (ABC System) adalah aktivitas-aktivitas 

yang terjadi dalam perusahaan, dengan menelusuri biaya yang mengacu pada cost 

driver untuk menghitung harga pokok produk atau jasa. Artinya biaya tersebut 

ditelusuri berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya dan produk atau 

jasa (dalam Maulana,2014). 

Menurut Blocher (2007) mendefinisikan Activity Based Costing System 

(ABC System) adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya 
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sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan 

aktivitas yang dilakukan untuk obyek biaya tersebut.  

Menurut Rudianto (dalam Maulana,2016 )”activity based costing” adalah 

oendekatn penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa 

berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktifitas  

Menurut penjabaran para ahli di atas maka dapat disimpulkan Activity 

Based Costing System (ABC System) adalah metode yang digunakan untuk 

mengukur biaya berdasarkan aktivitas produksi.  

2.2.11 Konsep Dasar Sistem Activity Based Costing  

Sistem ABC dapat memberikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas dan 

biayanya. Mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan dan biaya-biayanya 

memungkinkan manajer memusatkan perhatiannya pada aktivitas-aktivitas yang 

dapat membuat peluang terhadap penghematan biaya.  

Ada dua keyakinan dasar yang melandasi sistem Activity Based Costing 

menurut Mulyadi (2014) yaitu : 

1. Cost in caused 

Biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Activity Based 

Costing System berangkat 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 
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dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai 

informasi tentang aktivitas. 

Keyakinan Dasar ABC System: “Biaya ada penyebabnya.” 

Titik Pusat ABC System 

(Nilai rupiah sumber         (Aktivitas mengonsumsikan  (Produk/jasa 

  (Alasan 

daya yang di korbankan sumber daya untuk 

 mengonsumsikan aktivitas           keberadaan 

untuk melaksnakan aktivitas)   menghasilkan produk/jasa)    untuk memenuhi 

kebutuhan         suatu bisnis) 

       customer 

 

 

 

 

 “Dan penyebab biaya dapat dikelola”(melalui Activity-Based 

Management) 

Gambar 1: Falsafah yang Melandasi ABC System 

Sumber: Mulyadi, 2014 

Pada konsep ini dasar Activity Based Costing tersebut, biaya yang 

merupakan konsumsi sumber daya (seperti: bahan, energi, tenaga kerja, dan 

modal) dihubungkan dengan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya tersebut. 

Dengan demikian melalui pengelolaan aktivitas dengan baik untuk menghasilkan 

Sumber 

daya 

Aktivitas Cost 

object 
Customer 
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produk, manajemen akan mampu menghasilkan keunggulan kompetitif dalam 

jangka panjang. 

2.2.12 Manfaat Sistem Activity Based Costing  

Sulasti ningsih (dalam Dunia, 2012) memeparkan manfaat activity based 

costing adalah sebagai berikut : 

a. Memperbaiki kualitas proses pembuatan keputusan melalui penyediaan 

informasi biaya produk yang lebih akurat. 

b. Perusahaan dengan biaya overhead pabrik tinggi, produk beragam dan 

berbagai ukuran lot produksi, activity based costing menawarkan bantuan 

untuk memperbaiki proses kerja dengan penyediaan system informasi yang 

membantu manajemen dalam melakukan identifikasi kegiatan yang 

memerlukanbanyak pekerjaan. 

c. Menyediakan informasi biaya berdasarkan aktivitas, sehingga memungkinkan 

bagi manajemen untuk melakukan identifikasi aktivitas non value added 

untuk dieleminasi, atau menyediakan informasi yang relevan untuk 

mengimplementasi activity based costing. 

d. Activity based costing memfokuskan pada aktivitas yang mengkonsumsi 

sumber daya tidak langsung, sehingga dapat membantu manajemen dalam 

mengelola aktivitas overhead serta memudahkan dalam estimasi biaya 

overhead. 

2.2.13 Keterbatasan Activity Based Costing System 

Menurut sulasti ningsih (dalam Dunia, 2012) beberapa keterbatasan dari 

system activity based costing adalah : 
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1. Alokasi  

Tidak semua biaya memiliki penggerak biaya konsumsi sumber daya atau 

aktivitas yang tepat. Seperti biaya pendukung fasilitas yaitu biaya sistem 

informasi, gaji manajer pabrik, asuransi pabrik, dan pajak bumi dan bangunan 

untuk pabrik.  

2. Mengabaikan biaya  

Biaya produk atau jasa yang di identifikasi menggunakan sistem Activity Based 

Costing cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan 

produk atau jasa tersebut. Biaya produk atau jasa yang tidak termasuk biaya untuk 

aktivitas seperti pemasaran, pengiklanan, penelitian, pengembangan dan rekayasa 

produk, meski sebagian dari biaya-biaya ini dapat ditelusuri ke produk atau jasa.  

3. Mahal dan menghabiskan waktu  

Sistem Activity Based Costing tidak murah dan membutuhkan banyak waktu 

untuk dikembangkan dan dilaksanakan. Untuk perusahaan dan organisasi yang 

telah menggunakan sistem perhitungan konvensional berdasarkan volume, 

pelaksanaan sistem Activity Based Costing cenderung sangat mahal. 

2.2.14 Syarat-syarat  penerapan metode Activity Based Costing System pada 

Perusahaan  

 (dalam Riwayadi,2014)adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk Perusahaan yang hanya 

menghasilkan satu jenis produk tidak memerlukan sistem activity based costing 

karena tidak timbul masalah keakuratan pembebanan biaya. Jika perusahaan 

menghasilkan beberapa jenis produk dengan menggunakan fasilitas yang sama 
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(common products) maka biaya overhead pabrik merupakan biaya bersama 

untuk seluruh produk yang dihasilkan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan 

menggunakan sistem activity based costing karena sistem activity based 

costing menentukan driver- driver biaya untuk mengidentifikasikan biaya 

overhead pabrik yang dikonsumsi oleh masing- masing produk.  

2. Biaya Overhead Pabrik berlevel non unit jumlahnya besar Biaya berbasis non 

unit harus merupakan presentase signifikan dari biaya overhead pabrik. Jika 

biaya- biaya berbasis non unit jumlahnya kecil, maka sistem activity based 

costing belum diperlukan sehingga perusahaan masih dapat menggunakan 

sistem biaya full costing.  

3. Diversitas Produk  

Diversitas produk mengakibatkan rasio-rasio konsumsi antara aktivitas-

aktivitas berbasis unit dan non unit berbeda-beda. Jika dalam suatu perusahaan 

mempunyai diversitas produk maka diperlukan penerapan sistem activity based 

costing. Namun jika berbagai jenis produk menggunakan aktivitas-aktivitas 

berbasis unit dan non unit dengan rasio relatif sama, berarti diersitas produk 

relatif rendah sehingga tidak ada masalah jika digunakan sistem biaya full 

costing. 

2.2.15 Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan metode Activity Based 

Costing System 

Metode Activity Based Costing akan dihasilkan perhitungan yang lebih 

akurat, karena metode ini dapat mengidentifikasikan secara teliti aktivitas-

aktivitas yang dilakukan manusia, mesin dan peralatan dalam menghasilkan suatu 
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produk maupun jasa. Menurut Armila (dalam, Riwayadi,2014) terdapat dua 

tahapan pembebanan biaya overhead dengan metode Activity Based Costing yaitu: 

Biaya overhead dibebankan pada aktivitas-aktivitas. Dalam tahapan ini di 

perlukan 5 (lima) langkah yang dilakukan yaitu: 

a. Mengidentifikasi aktivitas. 

1. Pada tahap ini harus diadakan  identifikasi terhadap sejumlah aktivitas yang 

dianggap menimbulkan biaya dalam memproduksi barang atau jasa dengan 

cara membuat secara rinci tahap proses aktivitas produksi sejak menerima 

barang sampai dengan pemeriksaana akhir barang jadi dan siap dikirim ke 

konsumen, dan 

2. Dipisahkan menjadi kegiatan yang menambah nilai (value added) dan tidak 

menambah nilai (non added value). 

b.  Menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas. 

Aktivitas merupakan suatu kejadian atau transaksi yang menjadi 

penyebab terjadinya biaya (cost driver atau pemicu biaya). Cost driver atau 

pemicu biaya adalah dasar yang digunakan dalam Activity Based Costing yang 

merupakan faktor-faktor yang menentukan seberapa besar atau seberapa 

banyak usaha dan beban tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu 

aktivitas. 

c. Mengelompokkan aktivitas yang seragam menjadi satu. 

Pemisahan kelompok aktivitas diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Unit level activities merupakan aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit 

produk yang dihasilkan secara individual. 
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2. Batch level activities merupakan aktivitas yang berkaitan dengan 

sekelompok produk. 

3. Product sustaining activities dilakukan untuk melayani berbagai kegiatan 

produksi produk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

4. Facility sustaining activities sering disebut sebagai biaya umum karena 

tidak berkaitan dengan jenis produk tertentu. 

d. Menggabungkan biaya dari aktivitas yang dikelompokkan. 

Biaya untuk masing-masing kelompok (unit, batch level, product, dan facility 

sustaining) dijumlahkan sehingga dihasilkan total biaya untuk tiap-tiap 

kelompok. 

e. Menghitung tarif per kelompok aktivitas (homogeny cost pool rate). 

Dihitung dengan cara membagi jumlah total biaya pada masing-masing 

kelompok dengan jumlah cost driver. 

Rumus : 

 

5. Membebankan biaya aktivitas pada produk. 

Setelah tarif per kelompok aktivitas diketahui maka dapat dilakukan 

perhitungan biaya overhead yang dibebankan pada produk adalah sebagai 

berikut: 

Rumus : 

 

 


