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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan analisis value chain telah banyak 

dilakukan dengan hasil yang beragam.  Suhartini (2014), profit margin dari 

produk batik sebesar Rp. 226.190,86,- per potong kain batik. Profit margin dari 

produk batik ini bisa ditingkatkan dengan meningkatkan kinerja dari pengrajin 

batik secara maksimal yaitu dengan mempertimbangkan peran dari beberapa 

aktifitas dari proses usaha batik, adapun yang harus dipertimbangkan adalah 

aktifitas inbound logistics, operation, outbound logistic, marketing and sales 

dan service. Dengan mempertimbangkan peran aktifitas rantai nilai pada 

proses batik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan 

daya saing industri batik. 

Mangifera (2015), kinerja aktivitas utama value chain batik tulis di 

laweyan adalah baik (tinggi), bahkan ada beberapa aktivitas yang sangat tinggi. 

Aktivitas yang kinerjanya tinggi dan sangat tinggi adalah (1) Jenis dan Variasi 

motif batik yang dibuat pengrajin batik tulis, (2) kualitas pewarnaan batik tulis 

yang dibuat pengrajin batik tulis, dan (3) Kualitas layanan pengrajin batik di 

laweyan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai produk batik. Adapun 

beberapa aktivitas yang kinerja kurang baik (rendah) adalah Ketepatan 

pengrajin batik di laweyan dalam menyimpan bahan baku dan Keamanan 

penyimpanan batik yang dilakukan pengrajin batik. 
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Handayani	 (2014), Analisis value chain dapat digunakan sebagai 

alternative evaluasi dan pengendalian biaya untuk mencapai keunggulan 

bersaing. Analisis ini secara spesifik memandang perusahaan sebagai 

rangkaian aktivitas yang saling berkaitan dan mengelompokkan aktivitas yang 

mepunyai nilai tambah dengan cara menentukan cost driver dari masing-

masing aktivitas sehingga dapat diketahui pemicu biaya dari masing- masing 

aktivitas tersebut. Dan pada analisis aktivitas juga terdapat aktivitas yang tidak 

memiliki nilai tambah (Non Value Added), aktivitas ini dipandang tidak 

memberikan nilai pada pelanggan maupun perusahaan sehingga perlu untuk di 

lakukan eliminasi terhadap aktivitas-aktivitas ini. 

Friska (2010), Keunggulan kompetitif jangka panjang dengan penekanan 

dan penyempurnaan pada aktivitas rantai nilai dapat dicapai dengan 

keunggulan biaya atau biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

jumlah yang dapat ditandingi oleh para pesaing secara berkesinambungan. 

Perusahaan dapat menggunakan Activity Based Costing System untuk 

menganalisis aktivitas. Activity Based Costing System mengidentifikasi cost 

driver pada masing-masing aktivitas tersebut. Activity Based Costing System 

menerapkan pembebanan biaya ke produk berdasarkan pemakaian sumber 

daya yang disebabkan oleh aktivitas tersebut. Metode ini mampu 

mengalokasikan biaya kepada produk secara lebih baik dibandingkan sistem 

akuntansi tradisional. 
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B. Teori Dan Kajian Pustaka 

1. Akuntansi Manajemen  

Menurut Hansen dan Mowen (2004:4), sistem informasi informasi 

akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan 

keluaran dengan menggunakan masukan dan berbagai proses yang 

diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu manajemen. Sistem informasi 

akuntansi manajemen tidak terikat oleh suatu kriteria formal yang 

menjelaskan suatu sifat atau proses maupun keluarannya. Kriteria tersebut 

fleksibel dan berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai manajemen.  

Menurut Hansen dan Mowen (2004:4), Sistem akuntansi manajemen 

mempunyai tiga tujuan umum yaitu:  

a. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam perhitungan harga 

pokok produk, jasa dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen  

b. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, 

pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.  

c. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan  

Pada akhir abad 21, akuntansi manajemen mengalami 

perkembangan yang cukup pesat seiring dengan tantangan dunia global. 

Akuntansi manajemen tradisional mulai tergeser dengan munculnya 

beberapa konsep dan teknik akuntansi maupun manajemen yang baru dan 

modern. Perubahan tersebut didorong oleh persaingan bisnis yang semakin 

ketat dan kompetitif. Dalam persaingan ini munculah strategi dengan 

konsep-konsep manajemen yang disebut Strategic Cost Management. 

Tekanan yang ditimbulkan dari persaingan global, perubahan teknologi 
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yang sangat cepat, dan perubahan dalam proses bisnis menyebabkan 

manajemen menjadi lebih penting dan dinamis dibandingkan sebelumnya. 

Strategic Cost Management  

Pencapaian keunggulan kompetitif bisnis dalam persaingan 

memerlukan suatu alat yang bisa membantu bisnis dalam proses 

pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan perusahaan dapat 

mempengaruhi posisi bersaing jangka panjang dan pendek serta harus 

memperhatikan elemen strategis seperti pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup perusahaan. Menurut Hansen dan Mowen (2000:368), kunci untuk 

mencapai sasaran ini adalah memenangkan keunggulan bersaing, yaitu 

dengan Strategic Cost Management (Manajemen Biaya Strategi) yang 

artinya penggunaan biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasi 

strategi unggul yang menghasilkan keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Strategic Cost Management 

adalah pengunaan informasi biaya dimana elemen-elemen strateginya 

lebih diakui dan mengklasifikasikan strategi yang unggul sehingga akan 

menghasilkan keunggulan yang berkelanjutan.  

Strategi kepemimpinan biaya tidak bebas dari resiko, Menurut Hitt, 

ireland, Hoskisson, (2001:166) resiko persaingan dari strategi 

kepemimpinan biaya adalah:  

a. Peralatan manufaktur biaya dapat menjadi usang karena inovasi 

teknologi para pesaingnya, inovasi ini memungkinkan para pesaingnya 

untuk memproduksi pada tingkat yang lebih rendah dari pada pemimpin 

biaya  
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b. Terlalu banya faktor pada pengurangan harga dapat membuat 

perusahaan kurang memperhatikan kebutuhan pelanggan atau isu-isu 

yang berkaitan dengan dimensi persaingan lainnya  

c. Berkaitan dengan imitasi (penjiplakakan), dengan menggunakan 

kompetensi inti yang dimilikinya sendiri, kadang-kadang para pesaing 

belajar bagaimana meniru strategi pemimpin biaya dengan berhasil. 

Ketika hal ini terjadi, pemimpin biaya harus mencari jalan untuk 

meningkatkan nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada para 

pelanggan. Biasanya nilai meningkat dengan menjual produk-produk 

yang ada saat ini dengan harga yang bahkan lebih rendah atau dengan 

menambahkan ciri-ciri yang dihargai oleh pelanggan sambil tetap 

mempertahankan harga.  

 

2. Definisi Value Chain  

Setiap perusahaan memiliki serangkaian aktivitas yang dilakukan 

untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, menyampaikan, dan 

mendukung berjalannya setiap proses produksi. Perusahaan dapat 

ddipandang sebagai serangkaian rantai nilai fungsi bisnis dimana 

kegunaan ditambahkan ke produk atau jasa. Konsep value chain 

merupakan rantai pemisah dari bahan dasar sampai dengan hasil akhir 

yang diberikan kepada konsumen ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara 

strategis mempunyai perbedaan dalam perilaku biaya juga sumber yang 

berbeda. 
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Value chain merupakan sekelompok aktivitas yang saling terkait 

mulai dari sumber bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai 

produk akhir yang diberikan kepada konsumen akhir. Menurut Porter 

(1994:41), value chain merupakan suatu proses memilah-milah suatu 

perusahaan ke dalam berbagai aktivitas yang secara strategis relevan guna 

memahami perilaku biaya serta sumber diferensiasi yang ada dan yang 

potensial. Dalam mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas dalam analisis 

value chain, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

a. Mempunyai sifat ekonomis berbeda 

b. Mempunyai dampak yang mungkin besar terhadap diferensiasi 

c. Mengambil proporsi biaya yang cukup besar atau cenderung menjadi 

makin besar 

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian definisi value chain, 

maka berikut ini akan dikemukakan definisi value chain yang diambil dari 

beberapa ahli. Pertama Menurut Blocher, Chen, dan Lin (2007:53), 

analisis value chain merupakan analisis strategi yang digunakan untuk 

memahami secara lebih baik keunggulan kompetitif untuk 

mengidentifikasi dimana value chain pelanggan dapat ditingkatkan atau 

penurunan biaya, dan untuk memahami secara lebih baik hubungan 

perusahaan dengan pemasok atau supplier, pelanggan, dan perusahaan lain 

dalam industry. Menurut Blocher, Chen, dan Lin (2007:53) ada dua jenis 

hubungan yang harus dianalisis dan dipahami, yaitu  
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a. Internal Value chain  

Internal Value chain merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

terjadi atau dilakukan dalam bagian satu rantai perusahaan. Menurut 

Hansen dan Mowen ( 2006:13) Internal Value Chain adalah rangkaian 

aktivitas yang diperlukan untuk mendesain, mengembangkan, 

memproduksi, memasarkan dan mengirimkan produk serta jasa kepada 

pelanggan. Ada yang perlu ditekankan dalam rantai nilai internal 

perusahaan adalah sistem akuntansi manajemen harus memahami 

berbagai informasi tentang jenis aktivitas yang tersebar dalam rantai 

nilai perusahaan.  

b. Eksternal Value Chain  

Eksternal Value Chain adalah hubungan rantai nilai dalam 

perusahaan yang dilakukan oleh pelanggan dan pemasoknya. Dengan 

hubungan eksternal diharapkan dapat mencapai hasil yang saling 

menguntungkan bagi pihak perusahaan, pemasok, dan 

pelanggan.Hubungan eksternal value chain bermanfaat bagi perusahaan 

dimana perusahaan harus memahami seluruh rangkaian aktivitas dan 

bukan hanya bagian dari rantai nilai perusahaan. 

 

3. Konsep dan Komponen Value Chain 

Menurut Porter (1985) konsep rantai nilai menyediakan suatu 

kerangka yang sesuai untuk menjelaskan bagaimana suatu kesatuan 

organisasi dapat mengelola pertimbangan yang substansial dalam 

mengalokasikan sumber dayanya, menciptakan pembedaan dan secara 



	 13	

efektif mengatur biaya-biayanya. Porter selanjutnya mengajukan suatu 

model rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara-cara 

menghasilkan nilai tambah bagi konsumen, yang mana ada model ini 

ditampilkan keseluruhan nilai yang terdiri dari aktifitas- aktifitas nilai dan 

keuntungan (margin), aktifitas nilai dibagi menjadi lima aktifitas utama 

(primary activities) dan empat aktifitas pendukung (support activities). 

Aktifitas utama digambarkan secara berurutan yaitu membawa bahan baku 

ke dalam bisnis (inbound logistic), diubah menjadi barang jadi (operation), 

mengirim barang yang sudah jadi (outbound logistic), menjual barang 

tersebut (marketing and sales) dan memberikan layanan purna jual 

(service). Lebih jelasnya kegiatan Rantai nilai (Value Chain) dapat di 

gambarkan sebagai berikut: 

Rantai nilai Generik 
 

 

Gambar 2.1 
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 Garis putus-putus yang tampak dalam gambar menunjukan bahwa 

pembelian, pengembangan teknologi, dan manajemen sumber daya 

manusia dapat dikaitkan dengan aktivitas primer tertentu yang menunjang 

keseluruhan rantai nilai. Sedangkan untuk infrastruktur perusahaan tidak 

terkait dengan aktivitas primer tertentu tetapi juga menunjang keseluruhan 

ranti nilai. 

Menurut Porter (1994:39-40) aktivitas-aktivitas tersebut dibagi menjadi 

dua kelompok, yakni:  

a. Primary Activities 

Ada lima kategori dari akvitas utama yang termasuk dalam 

persaingan di setiap industri. Aktivitas tersebut terdiri atas: 

1) Inbound Logistic, yaitu aktivitas yang berhubungan degan 

penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran bahan mentah, sampai 

bahan mentah tersebut dapat digunakan dalam proses produksi 

produk. Seperti bahan baku kepada pemasok. 

2) Operation, yaitu aktivitas untuk mengubah bahan baku menjadi 

produk akhir. Seperti untuk produksi, pengemasan produk, 

perakitan, pemeliharaan peralatan, pengujian, percetakan dan 

fasilitas operasi lainnya. 

3) Outbound Logistic, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan 

pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk ke 

konsumen. Seperti: penyimpanan barang jadi, pemrosesan order, 

pengangkutan barang. 
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4) Marketing and Sales, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan 

penyediaan sarana dimana konsumen dapat membeli produk dan 

sekaligus merupakan aktivitas yang mempengaruhi pembeli agar 

membeli produk tersebut. Seperti: iklan, promosi, seleksi 

pemilihan saluran distribusi, hubungan dengan relasi, dan 

penetapan harga.  

5) Service, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan jasa 

untuk menambah dan mempertahankan nilai produk. Seperti: 

pemasangan, garansi dan aktivitas perbaikan, pelatihan, pasokan 

suku cadang dan penyesuaian produk.  

 

b. SupportActivities. 

Untuk aktivitas pendukung menunjang aktivitas primer dan 

aktivitas pendukung lainnya dengan menyediakan masukan yang dibeli, 

teknologi, sumber daya manusia, serta sejumlah fungsi dalam 

perusahaan lainya. Menurut  Porter (1994:37) terdapat empat kelompok 

aktivitas pendukung, yaitu : 

1) Procurement, yaitu aktivitas yang menyangkut fungsi pembelian 

input yang digunakan dalam value chain perusahaan. Input yang 

dibeli bukan hanya bahan baku, bahan pendukung, serta bahan-

bahan lainnya, tetapi juga menyangkut barang modal (aktiva tetap) 

seperti mesin, peralatan  pabrik, peralatan kantor, dan bangunan. 

Meskipun input yang dibeli biasanya terkait dengan aktivitas 

primer, namun input yang dibeli ini ada pada setiap aktivitas nilai 
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termasuk aktivitas pendukung. Pelaksanaan pembelian yang baik 

dapat sangat mempengaruhi biaya dan mutu input yang dibeli, 

selain juga aktivitas lain yang berkaitan dengan penerimaan dan 

pemanfaatan input tersebut, serta interaksi dengan para pemasok. 

2) Technology Development, yaitu pengembangan teknologi yang 

terdiri dari beragam aktivitas yang secara umum dapat 

dikelompokan ke dalam usaha untuk memperbaiki produk dan 

proses. Pengembangan teknologi dapat mendukung teknologi 

dapat mendukung teknologi yang ada dalam aktivitas nilai. 

Aktivitas ini tidak hanya terkait langsung dengan produk akhir 

tetapi juga mulai dari penelitian dasar, desain produk, penelitian 

media, desain peralatan proses, dan prosedur pelayanan. 

Pengembangan teknologi yang terkait dengan produk dan aspek-

aspek didalamnya menunujang keseluruhan rantai, sedangkan 

pengembangan teknologi lainnya terkait dengan aktivitas primer 

atau aktivitas pendukung tertentu. 

3) Human Resource Management, yaitu aktivitas yang meliputi 

perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi untuk 

semua jenis tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia 

mendukung aktivitas nilai utama dan pendukung secara individual 

maupun keseluruhan rantai nilai.  

4) Firm Infrastructure, yaitu aktivitas yang meliputi manajemen 

secara keseluruhan, perencanaan, keuangan, akuntansi, aktivitas 

hukum, hukum pemerintahan, dan manajemen kualitas.  
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Dalam tiap-tiap aktivitas nilai, baik aktivitas utama (Primary 

Activities) maupun aktivitas pendukung (Support Activities), terdapat 

tiga jenis aktivitas yang memainkan peran yang berbeda dalam 

menciptakan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Porter (1985: 

44) menjelaskan sebagai berikut:  

1) Direct Activities, aktivitas yang secara langsung terlibat dalam 

penciptaan nilai bagi pembeli, yang meliputi perakitan, pembuatan 

komponen, operasi tenaga penjualan, periklanan, desain produk, 

perekrutan.  

2) Indirect Activities, aktivitas yang memungkinkan untuk 

dilakukannya aktivitas langsung secara terus menerus, meliputi 

pemeliharaan, penjadwalan, administrasi.  

3) Quality Assurance, aktivitas yang menjamin mutu aktivitas lain, 

meliputi inspeksi, pengujian, pemantauan, pemeriksaan, pengerjaan, 

perbaikan mutu.  

Dengan menganalisis aktivitas-aktivitas tersebut, manajemen 

diharapkan mampu melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui 

pengurangan biaya, karena kondisi persaingan dunia bisnis 

mengharapkan perusahaan agar mampu membuat produk yang 

diingikan pelanggan secara tepat waktu dan dengan biaya yang 

serendah mugkin dan biaya yang efisien. 
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4. Analisis aktivitas  

 Aktivitas adalah bagian mendasar dari pekerjaan yang dilakukan 

organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan atau mendistribusikan 

suatu produk. Analisis aktivitas merupakan suatu pemeriksaan atas cara 

perusahaan menjalankan fungsi saat ini dan mengarah pada perencanaan 

aktivitas yang menentukan sumber daya yang diperlukan, serta 

menunjukan bagaimana proses bisnis dapat diselesaikan dengan 

mengeliminasi aktivitas yang berlebihan dan boros. Analisis aktivitas juga 

melibatkan penambahan aktivitas baru yang dapat meningkatkan nilai dan 

merupakan kunci untuk mencapai tujuan penurunan biaya (Brimson, 

1991:79) 

Menurut Hansen dan Mowen (2004:489) bahwa analisis aktivitas 

merupakan suatu proses pengidentifikasian, penjelasan, dan 

pengevaluasian aktivitas yang dilakukan perusahaan. Pemahaman ini 

menekankan pada pengendalian aktivitas atas biaya yang terjadi dan 

pengeleminasian aktivitas yang tidak menambah manfaat. Biaya-biaya 

dapat ditelusuri ke individual-individual yang bertanggungjawab atas 

munculnya biaya dengan melakukan analisis aktivitas yang terdapat dalam 

aktivitas operasi perusahaan, sehingga dapat mengukur apakah biaya dan 

tingkat produktivitas perusahaan telah berjalan dengan baik. 

Hansen dan Mowen (2004:489) juga membagi aktivitas menjadi 

aktivitas bernilai tambah (value added activitiy) dan aktivitas tak bernilai 

tambah (non value added activitiy). Aktivitas bernilai tambah adalah 
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aktivitas-aktivitas yang perlu untuk dipertahankan oleh perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya. Sedangkan aktivitas tak bernilai tambah 

merupakan aktivitas yang tidak diperlukan dalam menghasilkan value bagi 

pelanggan. Dalam operasional manufaktur, ada lima aktivitas utama yang 

tidak menambah nilai, yaitu (Hansen dan Mowen, 2004:491) : 

a. Penjadwalan  

Aktivitas ini menggunakan waktu dan sumber daya untuk menentukan 

kapan produk yang berbeda memiliki akses untuk pemrosesan dan 

beberapa banyak yang akan diproduksi. 

b. Pemindahan  

Aktivitas ini menggunakan waktu dan sumber daya untuk 

memindahkan bahan, barang dalam proses, dan barang jadi dari suatu 

departemen ke departemen lainya. 

c. Penantian  

Suatu aktivitas dimana suatu bahan atau barang dalam proses 

menggunakan waktu dan sumber daya dengan menunggu proses 

selanjutnya. 

d. Pengawasan  

Suatu aktivitas di mana waktu dan sumber daya dikeluarkan untuk 

memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi. 

e. Penyimpanan 

Aktivitas ini menggunakan waktu dan sumber daya ketika suatu barang 

atau bahan disimpan dalam persediaan. 
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 Menurut Hansen dan Mowen (2004:489), suatu aktivitas dalam 

perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas bernilai tambah 

apabila memenuhi tiga kondisi sebagai berikut : 

a. Aktivitas yang menghasilkan perubahan  

b. Perunahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas 

sebelumnya 

c. Aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain untuk 

dilakukan. 

Setiap aktivitas yang dilkukan menimbulkan biaya. Aktivitas bernilai 

tambah menimbulkan biaya bernilai tambah (value added cost), dimana 

biaya ini sudah seharusnya terkandung dalam suatu produk karena 

aktivitas yang menimbulkan biaya ini adalah aktivitas yang memberikan 

nilai tambah pada produk tersebut. Sedangkan biaya tak bernilai tambah 

(non value added cost) timbul dari aktivitas tidak bernilai tambah. Biaya-

biaya inilah yang seharusnya dieliminasi karena konsumen tidak 

menerima manfaat dari timbulnya biaya tidak bernilai tambah yang 

termasuk dalam harga produk yang dibayarnya. 

 

5. Nilai Tambah (Value Added) 

Menurut Tarigan (2004) Nilai tambah suatu produk merupakan hasil 

dari nilai produk akhir dikurangi dengan biaya antara yang terdiri dari 

biaya bahan baku dan bahan penolong. Nilai tambah adalah nilai yang 

ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi 

dalam proses produksi sebagai biaya antara. Nilai yang ditambahkan ini 
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sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses 

produksi.  

 

6. Analisis Value Chain dan Keunggulan Bersaing  

Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat 

yang dapat diciptakan perusahaan bagi konsumennya lebih dari biaya yang 

harus dikeluarkan perusahaan untuk menciptakannya. Nilai atau manfaat 

inilah yang dibayarkan oleh konsumen atau keunggulan berdasarkan dari 

penawaran harga yang lebih baik rendah dari harga pesaing untuk nilai 

yang sama atau penawaran manfaat unik dengan harga yang sesuai. 

Keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan 

keunggulan biaya sangat tergantung pada kemampuan perusahaan untuk 

mengelolah rantai nilai lebih baik dibandingkan pesaingnya. Analisis value 

chain memiliki keunggulan yaitu memadukan fokus perhatian pada 

internal dan eksternal perusahaan. Pembagian aktivitas perusahaan 

memudahkan dalam mengidentifikasi cost driver pada setiap aktivitas 

nilai, serta perusahaan dapat mengukur kinerja secara lebih obyektif 

melalui perhitungan return setiap aktivitas yang dihasilkan dari selisih 

biaya dan revenue atau profit dan pemanfaatan biaya.  

Menurut Porter (1999:33), mengatakan bahwa cara yang sistematik 

untuk memeriksa semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan 

bagaimana semua aktivitas itu berinteraksi diperlukan suatu alat untuk 

menganalisis sumber keunggulan bersaing. Oleh sebab itu , analisis value 
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chain menjadi pilihan dalam meningkatkan keunggulan bersaing 

perusahaan karena berguna dalam : 

a. Analisis biaya internal  

Menentukan sumber-sumber yang menghasilkan laba dan posisi 

biaya relatif dari suatu proses penciptaan nilai internal.  

b. Analisis diferensiasi internal  

Memahami sumber diferensiasi dalam penciptaan nilai internal  

c. Analisis keterkaitan vertical   

Memahami hubungan serta biaya-biaya yang terkait antar 

perusahaan dengan supplier dan pelanggannya, dengan tujuan untuk 

memaksimalkan nilai bagi konsumen serta meminimalkan biaya 

serendah mungkin. 

 

7. Keunggulan Kompetitif 

 Menurut Porter dalam (David : 2006), strategi yang 

memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif 

adalah satu diantara Strategi Generik berikut : Cost Leadership Strategy, 

Differentiation Strategy dan Focus Strategy Cost. 

a. Cost Leadership Strategy 

Cost Leadership Strategy (strategi kepemimpinan harga) berarti 

memproduksikan barang standar pada biaya per unit yang sangat rendah 

untuk konsumen yang sensitif terhadap harga. Penekanannya adalah 

pada harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan competitor 

untuk menarik konsumen atau memberikan nilai yang sama atau lebih 
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baik kepada pelanggan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan 

dengan pesaing. Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah : 

ekonomis dalam skala produksi, pengalaman, pengendalian biaya, 

meminimumkan biaya-biaya tertentu, seperti biaya penelitian dan 

pengembangan, tenaga penjualan, advertensi dan lain-lain. 

b. Differentiation Strategy 

Differentiation Strategy (Diferensiasi) adalah adalah strategi 

yang bertujuan memproduksi barang dan jasa yang dianggap unik oleh 

industri dan ditujukan kepada pelanggan yang relatif tidak sensitif 

terhadap harga. Staregi ini berusaha keras untuk meningkatkan nilai 

pelanggan dengan meningkatkan apa yang diterima pelanggan. 

Penekanannya berusaha mempunyai keunggulan diferensiasi. 

Perusahaan menciptakan sesuatu dimana konsumen disuguhi sesuatu 

yang dirasakan unik. Keunggulan bersaing diciptakan dengan 

memberikan sesuatu kepada pelanggan yang tidak diberikan oleh para 

pesaing. Misalnya perbedaan dalam beberapa atribut, baik berwujud 

maupun tidak berwujud dari produk, perbedaan sifat fungsional, 

estetika atau gaya bahasanya. Produk yang bersifat unik ini dapat 

dicapai melalui beberapa cara antara lain loyalitas merek, pelayanan 

yang istimewa kepada konsumen, jaringan dealer, desain dan ciri-ciri 

produk atau teknologi. 

c. Focus Strategy Cost 

Focus Strategy (Strategi Fokus) berarti memproduksi barang dan 

jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sekelompok kecil pelanggan. 
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Strategi ini paling efektif ketika konsumen memiliki preferensi atau 

persyaratan yang unik dan ketika perusahaan pesaing tidak berusaha 

untuk berspesialisasi dalam target segmen pasar yang sama. 

Penekanannya adalah berkonsentrasi pada kelompok pelanggan, pasar 

geografis, atau segmen lini produk tertentu untuk melayani pasar yang 

sudah ditentukan tetapi sempit, lebih baik dari pesaing yang melayani 

pasar yang lebih luas. 

 

8. Langkah-langkah value chain 

 Dalam menetapkan aktivitas nilai yang sesuai dan relevan, maka 

harus dilakukan adanya pemisihan antara beberapa aktivitas yang berbeda 

baik dari segi teknologis dan ekonomis. Pemisahan aktivitas di suatu 

perusahaan dapat dilakukan secara bertahap sampai menghasilkan 

aktivitas yang boleh dipisahkan. 

 Blocher, Chen, dan Lin (2000:54) mengemukakan ada tiga tahapan 

dalam analisis value chain, yaitu : 

a. Mengidentifikasi aktivitas Value Chain  

Perusahaan mengidentifikasi aktivitas value chain yang harus 

dilakukan oleh perusahaan dalam proses desain, pemanufakturan, dan 

pelayanan kepada pelanggan.  

b. Mengidentifikasi Cost driver pada setiap aktivitas nilai  

Cost Driver merupakan faktor yang mengubah jumlah biaya total, oleh 

karena itu tujuan pada tahap ini adalah mengidentifikasikan aktivitas 



	 25	

dimana perusahaan mempunyai keunggulan biaya baik saat ini 

maupun keunggulan biaya potensial.  

c. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya 

atau menambah nilai.  

Pada tahap ini perusahaan menentukan sifat keunggulan kompetitif 

potensial dan saat ini dengan mempelajari aktivitas nilai dan cost 

driver yang diidentifikasikan diatas. Dalam melakukan hal tersebut, 

perusahaan harus melakukan hal-hal berikut :  

1) Mengidentifikasi keunggulan kompetitif (Cost Leadership atau 

diferensiasi).  

Analisis aktivitas nilai dapat membantu manajemen untuk 

memahami secara lebih baik tentang keunggulan-keunggulan 

kompetitif stratejik yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat 

mengetahui posisi perusahaan secara lebih tepat dalam value chain 

industri secara keseluruhan. 

2) Mengidentifikasi peluang akan nilai tambah.  

Analisis aktivitas nilai dapat membantu mengidentifikasi aktivitas 

dimana perusahaan dapat menambah nilai secara siginifikan untuk 

pelanggan. Contohnya, merupakan hal yang umum sekarang ini 

bagi pabrik-pabrik pemrosesan makanan dan pabrik pengepakan 

untuk mengambil lokasi yang dekat dengan pelanggan terbesarnya 

supaya dapat melakukan pengiriman dengan cepat dan murah.  
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3) Mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya.  

Studi terhadap aktivitas nilai dan cost driver dapat membantu 

manajemen perusahaan menentukan pada bagian mana dari value 

chain yang tidak kompetitif bagi perusahaan. Peningkatan value 

chain atau penurunan biaya dapat dicapai dengan cara : 

a) Mencari bahan subtitusi yang dipakai sekarang agar mampu 

memperoleh bahan yang murah tetapi memiliki kualitas yang 

baik atau cukup memadai dengan harga yang dapat terjangkau. 

b) Mengurangi atau mempercepat tahapan-tahapan proses 

produksi tertentu sehingga biaya yang dikeluarkan dan waktu 

yang dibutuhkan dapat dikurangi atau lebih efiseien. 

c) Mengoptimalkan sistem informasi manajemen perusahaan 

antara lain dengan cara membangun jaringan computer yang 

terintegrasi agar seluruh kegiatan perusahaan dapat setiap saat 

diketahui, sehingga pelayanan kepada konsumen dapat lebih 

ditingkatkan. 

d) Meningkatkan sumber daya manusia secara berkala. 

 

9. Konsep biaya  

Hansen dan Mowen (2004:40) mendifinisikan biaya sebagai kas atau 

nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa 

yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau masa dating bagi 

organisasi. Manajer perusahaan diharapkan mampu untuk 

meminimumkan biaya yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk 



	 27	

sehingga mampu mencapai manfaat saat ini atau di masa akan datang. 

Meminimalisasi biaya yang dibutuhkan dalam mencapai manfaat tertentu 

memberikan penjelasan bahwa perusahaan akan menjadi lebih efisien. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau kemungkina akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya mewakili 

suatu manfaat yang digunakan segera atau ditangguhkan untuk beberapa 

periode waktu ke depan. Ada beberapa unsur pokok dalam pengertian 

biaya tersebut, antara lain :  

a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 

b. Diukur dalam satuan uang  

c. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi  

d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu  

Pengelompokan Biaya 

 Untuk melihat bagian dari biaya-biaya yang nantinya digunakan 

oleh perusahaan, maka perusahaan harus mengklasifikasikan biaya-biaya 

tersebut agar nantinya dapat membantu manajemen perusahaan dalam 

mengendalikan perusahaan. Dalam akuntansi biaya, biaya-biaya tersebut 

digolongkan kedalam berbagai macam cara. Adapun penggolongan biaya 

tersebut adalah didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai. Carter 

(2009:40), menggolongkan biaya tersebut sebagai berikut:  
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a. Biaya dalam hubungannya dengan produk  

1) Biaya manufaktur  

Biaya manufaktur disebut juga biaya produksi atau biaya pabrik, 

yang mana didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya: 

biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead 

pabrik.  

2) Bahan baku langsung 

Semua bahan baku yang membentuk bagian integral dan produksi 

jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya 

produk.  

3) Tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung 

menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak produk 

tertentu.  

4) Overhead pabrik 

Overhead pabrik biasanya memasukkan semua biaya manufaktur 

kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung.  

5) Bahan baku tidak langsung 

Bahan baku yang diperlukan untuk penyelesaian suatu produk tetapi 

tidak diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung karena bahan 

baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk.  

6) Tenaga kerja tidak langsung 

Tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri langsung ke konstruksi atau 

komposisi dari produk jadi. Tenaga kerja tidak langsung termasuk 
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gaji pengawas, pegawai pabrik, pembantu umum, pekerja bagian 

gudang.  

7) Beban Komersial  

Beban komersial dibagi menjadi dua yaitu beban pemasaran dan 

beban administrasi. Beban pemasaran, dimulai pada saat biaya 

pabrik berakhir yaitu pada saat proses pabrikasi atau manufaktur 

diselesaikan dan produk-produk sudah dalam kondisi siap untuk 

dijual. Beban pemasaran meliputi beban promosi, beban penjualan 

dan beban pengiriman. Sedangkan beban administrasi meliputi 

beban yang dikeluarkan dalam mengatur dan mengendalikan 

organisasi. 

b. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi  

1) Biaya variabel 

Jumlah total biaya variabel berubah secara proporsional terhadap 

perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan. Dengan kata lain, 

biaya variabel menunjukan jumlah per unit yang relatif konstan 

dengan berubahnya aktivitas dalam rentang yang relevan. Biaya 

variabel biasanya mencakup biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung. Berikut ini adalah daftar biaya overhead yang 

biasanya diklasifikasikan sebagai biaya variabel yaitu biaya 

perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil, royalti, komunikasi, 

upah lembur, dll. 

 

 



	 30	

2) Biaya tetap 

Biaya tetap bersifat konstan secara total dalam rentang yang 

relevan. Dengan kata lain, biaya tetap per unit semakin kecil seiring 

dengan meningkatnya aktivitas dalam rentang yang relevan. Berikut 

ini biaya overhead pabrik yang biasanya diklasifikasikan sebagai 

biaya tetap yaitu biaya gaji eksekutif produksi, depresiasi, pajak 

properti, amortisasi paten, asuransi, gaji satpam, pemeliharaan dan 

perbaikan gedung atau bangunan. 

3) Biaya semivariabel 

Beberapa jenis biaya yang memiliki elemen biaya tetap dan biaya 

variabel jenis biaya ini disebut biaya semivariabel. Biaya overhead 

pabrik semivaribel yaitu biaya inpeksi, jasa departemen biaya, jasa 

departemen penggajian, jasa departemen personalia, jasa kantor 

pabrik, jasa bahan baku dan persediaan, dan asuransi kecelakaan. 

4) Biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi dan 

segmen lain  

5) Biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi  

6) Biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan, atau 

evaluasi 

Hubungan biaya dalam Value Chain 

Aktivitas yang satu akan saling mempengaruhi aktivitas yang lain 

dalam hal kinerja, sehingga perilaku biaya yang ada dalam suatu aktivitas 

juga akan berpengaruh. Semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan 

merupakan satu kesatuan yang tidak akan dapat dipisahkan dalam usaha 
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menghasilkan sebuah produk yang bernilai bagi konsumen, sehingga 

biaya-biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan aktivitas tersebut menjadi 

satu kesatuan dengan produk yang dihasilkan. 

Hubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lainya dapat di 

analisa untuk meningkatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan dengan 

cara melakukan koordinasi dan optimasi. Melalui koordinasi perusahaan 

dapat mengurangi biaya yang terjadi dalam suatu proses produksi. 

 

10. Cost Reduction 

Untuk mencapai strategi keunggulan biaya, maka jalan yang 

ditempuh adalah dengan melakukan penguangan biaya agar produsen 

dapat menjadi produsen dengan biaya yang rendah (low cost). Untuk dapat 

meminimalkan biaya biaya yang timbul selama badan usaha melakukan 

aktivitas-aktivilas nilai, maka aktivitas yang hanya menyerap biaya tanpa 

memberikan nilai tambah harus direduksi. Menurut Hansen dan Mowen 

(1997:396) analisa aktivitas dapat mengurangi biaya dengan empat cara, 

yaitu : 

a. Activity elimination 

Pengurangan biaya dengan menghilangkan nonvalue added 

activities. Aktivitas yang nonvalue added harus dihilangkan sehingga 

badan usaha dapat mengurangi biaya-biaya yang dikonsumsi untuk 

melaksanakan aktivitas tersebut. 
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b. Activity selection 

Pengurangan biaya dengan melakukan aktivitas dari serangkaian 

aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai strategi yang 

kompetitif. 

c. Activity reduction 

Pengurangan biaya dengan mengurangi waktu dan sumber daya 

yang diperlukan oleh suatu aktivitas. Cara ini ditujukan terhadap 

efisiensi value added activities atau terhadap perbaikan non value 

added activities sebagai strategi jangka pendek sampai aktivitas 

tersebut dihilangkan. Hal ini dilakukan untuk aktivitas yang bagi 

konsumen merupakan aktivitas yang non value added tetapi bagi 

perusahaan merupakan aktiviias yang value added. 

d. Activity sharing 

Pengurangan biaya dengan menaikkan efisiensi aktivitas 

penambah nilai dengan meningkatkan sampai ke tingkat skala ekonomi. 

Jumlah penentu biayanya meningkat tanpa meningkatkan total biaya 

aktivitas itu sendiri 

Cost Reduction dapat membantu menekan biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dengan mereduksi aktivitas-aktivitas yang tidak 

memberikan nilai bagi konsumen dan bagi perusahaan. Dengan melakukan 

cost reduction perusahaan diharapkan dapat memperoleh keunggulan 

bersaing dalam dunia usaha melalui keunggulan biaya. 
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C. Rerangka Pemikiran 

Persaingan di dunia bisnis yang semakin berkembang dan semakin ketat 

menimbulkan bayak persaingan di berbagai lini atau aktivitas perusahaan 

ditambah dengan adanya Era globalisasi atau era perdagangan bebas telah 

menggeser paradigma tentang bisnis dari Comparative Advantage menjadi 

Competitive Advantage, yang membuat kegiatan atau aktivitas bisnis suatu 

perusahaan harus memilih strategi yang tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang ada di lingkungan internal atau eksternal perusahaan. Strategi yang 

dimaksud adalah perusahaan diusahakan berada dalam posisi strategis di dalam 

suatu pasar atau lingkungan bisnis yang dijalani dan dapat beradaptasi dengan 

cepat akan lingkungan yang terus berubah .  

Dalam hal ini perusahaan harus bisa menciptakan pilihan yang terbaik 

tentang apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan bagaimana memenuhi 

kebutuhan atau permintaan konsumen dengan harga yang serendah mungkin. 

Sehingga dalam hal ini perusahaan memerlukan suatu strategi dalam 

menentukan keunggulan kompetitif dan menemukan cara untuk mencapai 

keunggulan tersebut (Ellitan, 2008) dan rantai nilai yang efektif merupakan 

kunci keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang dapat 

menghasilkan nilai tambah (value added) bagi suatu industri (Porter, 1985) dan 

Kaplinsky dan Morris 2002) 
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Rerangka Pemikiran 
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