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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi maju di bidang informasi, transformasi dan 

manufaktur telah menimbulkan dampak yang sangat komplek bagi suatu 

perusahaan. Dalam suatu bidang usaha, informasi merupakan dasar bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teknologi 

informasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan suatu 

perusahaan dapat bersaing di era globalisasi. 

Globalisasi di bidang ekonomi menjadi semakin pesat dengan semakin 

meluasnya pemanfaatan smart technology, khususnya teknologi komputer dan 

teknologi telekomunikasi. Dampak utama dari perkembangan teknologi 

informasi (komputer dan telekomunikasi) adalah automasi, disintermediasi, 

dan integrasi. Ketiga proses tersebut akan mendorong proses peningkatan 

produktivitas sumberdaya, efektivitas, efisiensi proses produksi dan distribusi. 

Globalisasi ekonomi mengakibatkan adanya pergeseran kekuasaan pasar. 

Pada era saat ini, customer atau konsumen yang menentukan produk dan jasa 

yang mereka butuhkan, yang harus dipenuhi oleh produsen atau perusahaan. 

Teknologi informasi dalam bentuk database yang canggih, akan membantu 

produsen dalam mencari informasi mengenai customer mereka, termasuk 

tentang referensi dan berbagai tuntutan customer. Globalisasi tidak hanya 

menambah jumlah pesaing di pasar melainkan menyebabkan semakin 



bervariasinya tingkat persaingan di pasar. Keadaan ini menuntut perusahaan 

untuk mengembangkan kemampuannya dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang terjadi. 

Ketatnya persaingan global, dimana perusahaan tidak hanya menghadapi 

pesaing lokal tetapi juga pesaing internasional, telah menciptakan perubahan 

dalam model dan praktek manajemen. Kondisi ini menjadikan manajer yang 

bertanggungjawab untuk menentukan strategi perusahaan, memerlukan 

manajer yang handal dalam mengambil keputusan-keputusan strategik yang 

berorientasi untuk menjadikan perusahaannya yang terdepan. 

Salah satu strategi manajemen untuk mewujudkan hal di atas adalah 

dengan menentukan bagaimana agar produk yang dihasilkan dapat diserap 

oleh pasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini harga 

produk memegang peranan yang sangat penting. Selain itu, persaingan 

perusahaan di lingkungan bisnis global serta di tingkat dunia menuntut 

perusahaan untuk mendasarkan kebutuhan konsumen. Untuk dapat unggul 

dalam persaingan, perusahaan harus mempunyai daya saing yang sangat tinggi 

dalam mengkarakteristik: produk berkualitas, cost effectivenes dan 

fleksibilitas. Dengan semakin baiknya kualitas maka akan semakin banyak 

diminati masyarakat atau konsumen. Biaya yang efektif tentu saja perusahaan 

akan semakin sedikit mengeluarkan biaya, tetapi tentu saja tanpa mengurangi 

mutu produk itu sendiri sehingga harga bisa ditekan dan terjangkau oleh 

konsumen. Fleksibilitas disini mengandung arti aktivitas yang dilakukan tidak 

tergantung dari pesanan khusus, jadi bisa terus berproduksi. 



Produk berkualitas adalah produk yang memenuhi requerment customer. 

Biaya merupakan faktor penting dalam menjamin daya saing perusahaan di 

pasar dunia. Customer akan  memilih produk yang berkualitas dengan harga 

produk yang bersaing di pasar dunia. Harga pokok tersebut hanya dapat 

dipenuhi oleh produsen yang secara berkelanjutan melakukan improvemen 

terhadap aktivitas penambahan nilai (value-added activity) dan selalu berusaha 

untuk mengurangi dan menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai 

bagi customer (non value-added activity). Sedangkan effectiveness adalah 

suatu kemampuan untuk mengkonsumsi biaya secara efisien hanya untuk 

penambah nilai bagi customer. Hal ini menjadi salah satu faktor untuk 

memiliki daya saing jangka panjang di perusahaan. Fleksibilitas menuntut 

manajemen perusahaan secara berkelanjutan melakukan pengelolaan seluruh 

aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Di sini produksi harus 

terus berjalan sehingga tidak mempengaruhi produksi meski tidak terdapat 

pesanan khusus. 

Sejalan dengan berkembangnya teknologi manufaktur, dibutuhkan 

sebuah data biaya yang akurat untuk mengaplikasikan karakteristik tersebut. 

Untuk menghadapi tantangan dengan adanya perubahan lingkungan 

pemanufakturan maju, banyak perusahaan dalam menentukan harga pokok 

menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional. Dimana dikhawatirkan 

kebutuhan data biaya yang akurat tidak dapat dipenuhi oleh sistem biaya 

tradisional, sehingga perusahaan menentukan harga pokok produksi yang tidak 

akurat. 



Kelemahan penggunaan sistem biaya tradisional adalah seperti dalam 

kalkulasi biaya pesanan atau kalkulasi biaya pasar. Masalah yang timbul 

bukan karena pembebanan biaya upah langsung atau biaya bahan langsung. 

Biaya tersebut dapat ditelusuri ke produk individual dan kebanyakan sistem 

biaya tradisional memang di desain untuk memastikan bahwa penelusuran 

tersebut terjadi. Yang menjadi masalah adalah pembebanan biaya overhead. 

Dalam sistem akuntansi biaya tradisional, biaya overhead dialokasikan 

ke produk berdasarkan volume produk yang sering kali hanya dilakukan 

sembarangan (arbriter). Dasar yang biasa digunakan adalah volume unit 

produksi, jam kerja langsung, jam mesin, bahkan luas lantai. Jika overhead 

pabrik bukan merupakan biaya yang dominan, maka alokasi seperti di atas 

tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah jika 

biaya overhead pabrik merupakan biaya dominan, maka alokasi berdasarkan 

volume akan menimbulkan distorsi dalam penetapan harga pokok produksi. 

Penetapan harga pokok produksi yang tidak menggambarkan penyerapan 

sumber daya secara tepat akan menyesatkan manajemen dalam mengambil 

keputusan. 

Distorsi yang timbul akan menjadi parah jika perusahaan memproduksi 

beranekaragam kombinasi produk. Makin tinggi keragaman produk, kualitas 

sumber daya yang diperlukan untuk menangani aktivitas transaksi dan 

penunjang semakin meningkat sehingga memperbesar distorsi biaya yang 

dihasilkan.  



Oleh karena itu, diperlukan alternatif perhitungan harga pokok produksi 

yang mempunyai perhatian terhadap aktivitas, yaitu Activity-Based Costing 

System (ABC SYSTEM). Horngren dan Foster (1991;150) menyatakan bahwa 

ABC System adalah suatu sistem yang memusatkan pada aktivitas-aktivitas 

sebagai obyek biaya yang pokok dan menggunakan biaya aktivitas-aktivitas 

tersebut sebagai blok-blok bangunan untuk mengkompilasi obyek-obyek biaya 

lainnya. Dengan kata lain menurut Robin Cooper dan Robert S.Kaplan 

(2000;286-289). Activity-Based Costing System ini berfokus pada proses 

penentuan product costing (biaya produk), yaitu dengan cara menentukan 

aktivitas-aktivitas yang di serap produk tersebut selama proses produksi. 

Activity-Based Costing System menghasilkan informasi yang dapat 

membatasi distorsi dan subsidi silang yang disebabkan oleh pengalokasian 

sistem Akuntansi biaya tradisional. Penghematan biaya dapat dilakukan 

dengan membatasi aktivitas-aktivitas tidak menambah nilai. Dengan demikian 

dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan profitabilitas perusahaan 

secara continue, sehingga keunggulan perusahaan dapat diraih. 

Fokus utama Activity-Based Costing System adalah aktivitas, karena 

pada dasarnya pengelolaan manajemen merupakan perencanaan dan 

pengendalian aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perusahaan 

semua aktivitas ditujukan untuk menghasilkan produk dengan biaya memadai. 

Dengan demikian, fokus utama manajemen adalah pada pengelolaan aktivitas, 

yaitu merencanakan dan mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan dalam 

menghasilkan produk dengan tingkat biaya semestinya. 



PT. JAMU AIR MANCUR adalah perusahaan jamu yang menghasilkan 

produk berupa jamu, kosmetik, ekstraksi, dan minuman kesehatan. Produk 

jadi dari keempat jenis tersebut bermacam-macam. Perusahaan ini merupakan 

sebuah perusahaan manufaktur yang dalam proses produksinya adalah 

menggunakan bahan mentah menjadi barang atau produk jadi, yaitu jamu, 

kosmetik, ektraksi, dan minuman kesehatan. Proses produksi keempat jenis 

produk tersebut melalui beberapa departemen sehingga cukup banyak 

menyerap biaya produksi seperti: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik yang terdiri dari beberapa elemen dan biaya-biaya 

tersebut memerlukan ketepatan dan kecermatan dalam menghitung dan 

membebankannya sesuai dengan jumlah yang telah dikonsumsi oleh aktivitas 

pembuatan produk. Perhitungan biaya produksi ini sangat penting, karena 

berkaitan dengan masalah penetuan harga pokok suatu produk dan 

menentukan harga jual atas produk yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. Di sini penulis ingin membandingkan antara 

perhitungan biaya yang dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi 

tradisional dengan yang menggunakan Activity-Based Costing System. 

Perhitungan biaya produksi atas produk-produk tersebut harus tepat 

sesuai dengan konsumsinya, karena bila terdapat kesalahan dalam perhitungan 

biaya, akan mempengaruhi keputusan penetuan harga jual produk. Produk-

produk tersebut dapat dijual dengan harga terlalu murah atau terlalu mahal 

dari harga sebenarnya. 

 



Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul: “ PENERAPAN ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM 

SEBAGAI ALTERNATIF PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI 

( Studi Pada PT. JAMU AIR MANCUR Surakarta ) ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas,  penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: “ Bagaimana kemungkinan penerapan 

sistem harga pokok produk berdasarkan Activity-Based Costing System atas 

produk yang dihasilkan oleh PT. JAMU AIR MANCUR ”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis memberikan batasan 

sebagai berikut: 

Penelitian dilakukan untuk jenis produk jamu serta laporan harga pokok 

produksi yang dibuat oleh PT. JAMU AIR MANCUR adalah laporan 

harga pokok produksi secara tahunan dan yang dianalisis untuk tahun 

2007. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai cara perusahaan dalam 

menentukan biaya overhead pabrik apakah sudah teliti, tepat, dan akurat. 



2. Membandingkan perhitungan harga pokok produksi antara yang ditetapkan 

perusahaan dengan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan 

Activity-Based Costing System. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perusahaan 

Dapat memberikan masukan kepada manajemen perusahaan 

mengenai pentingnya penentuan biaya produksi berdasarkan aktivitas agar 

nantinya harga pokok produksi untuk setiap produknya dapat ditaksir 

secara tepat dan cepat, sehingga dapat membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Manfaat bagi penulis 

Dapat menerapkan teori yang pernah didapat  pada perkuliahan pada 

keadaan sebenarnya, sehingga dapat menambah pengetahuan akuntansi 

biaya, khususnya mengenai Activity-Based Costing System. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini dibagi 

dalam lima bab, yaitu: 

BAB I    :  Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 



BAB II   :  Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pembahasan 

mengenai akuntansi manajemen, akuntansi biaya tradisional, 

akuntansi berbasis aktivitas (Activity-Based Costing System), dan 

sistem akuntansi biaya tradisional. 

BAB III  :  Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini. 

BAB IV  :  Analisis Data dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh baik data 

umum maupun data khusus dan berisi pembahasan atau analisa 

data yang dilakukan sehubungan dengan masalah yang dihadapi, 

yaitu penentuan harga pokok produksi berbasis aktivitas. 

BAB V   :  Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil 

penelitian. 

 


