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ABSTRAKSI 

 

 

PT. MERTEX INDONESIA merupakan perusahaan besar yang memproduksi beberapa jenis 

tekstil, selain tekstil perusahaan ini juga memproduksi benang. Dalam perusahaan ini masing-

masing produk yang dihasilkan memiliki karakteristik yang berbeda baik tipe, kualitas, dan 

kuantitasnya. PT. MERTEX INDONESIA juga merupakan perusahaan manufaktur yang 

diotomatisasi, yang dapat dilihat dari beberapa departemen produksi yang telah menggunakan 

peralatan modern dan canggih dalam produksinya, tetapi sampai saat ini PT. MERTEX 

INDONESIA masih menggunakan sistem konvensional atau tradisional untuk menghitung harga 

pokok produksinya. Mengingat hal tersebut PT. MERTEX INDONESIA perlu 

mempertimbangkan penggunaan sistem akuntansi biaya dan akuntansi manajemen yang dapat 

menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat yaitu ABC system. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui harga pokok produk PT. MERTEX 

INDONESIA ditinjau dengan ABC system pada periode penelitian. 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan 

menggunakan activity based costing system dengan menggunakan prosedur dua tahap, yaitu 

tahap pertama penggolongan aktivitas, pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, 

penentuan kelompok-kelompok biaya yang homogen, dan akhirnya penentuan tarif kelompok. 

Tahap kedua melacak setiap kelompok biaya overhead ke berbagai jenis produk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penentuan daerah penelitian di PT. MERTEX 

INDONESIA, terletak di Jalan Raya By Pass PO BOX 17 Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, 

Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian terapan. Jenis data yang penulis gunakan adalah data dokumenter dan data fisik, 

sedangkan sumber data yang penulis pakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan ada 2 yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. 

Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa PT. MERTEX INDONESIA masih menerapkan 

sistem konvensional dalam menentukan harga pokok produk. PT. MERTEX INDONESIA dapat 

digolongkan sebagai perusahaan yang memproduksi secara massa artinya suatu proses produksi 

yang dilaksanakan secara terus-menerus. Selain itu PT. MERTEX INDONESIA memproduksi 

dalam bentuk pesanan dengan produksi yang bervariasi, sehingga dapat memenuhi konsumen 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Dari hasil analisis bahwa harga pokok produksi pada sistem konvensional lebih tinggi 

dibandingkan dengan Activity Based Costing System. Karena pada sistem konvensional 

mengalokasikan overhead secara arbiter, berdasar pada satu atau dua basis alokasi sehingga 

gagal menyerap overhead yang benar menurut individual produk. Sedangkan ABC system 



menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemicu untuk menentukan berapa besar setiap overhead 

tidak langsung dari setiap produk dikonsumsikan. 

 


