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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perusahaan beroperasi di samping untuk mendapatkan laba

atau keuntungan juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup bisnisnya.

Suatu perusahaan dalam rangka memenangkan persaingan dituntut

melakukan kegiatan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan. Pada

saat ini, perusahaan berlomba-lomba untuk menarik konsumen sebanyak

mungkin agar mampu bertahan. Dilihat dari sudut pandang konsumen

sebagai pengguna, konsumen akan cenderung memilih produk berdasarkan

fungsi dengan harga murah tetapi dengan kualitas baik. Fenomena tersebut

menuntut perusahaan untuk dapat memenuhi keinginan konsumen.

Menurut Ernest (dalam Jusuf, 2004) hal tersebut dapat dicapai

perusahaan dengan menekan biaya produksinya tetapi tanpa menghilangkan

aspek profit yang harus diperoleh perusahaan dan perusahaan dituntut untuk

memiliki suatu sistem informasi biaya yang mampu memberikan informasi

tentang pemberdayaan manajemen dan karyawan serta perkiraan dalam

pengurangan biaya secara handal.

PT. Bahama Lasakka merupakan perusahaan manufaktur yang

bergerak di bidang pengecoran logam. Produk yang dihasilkan dari PT.

Bahama Lasakka adalah High Burner yang terbuat dari bahan kuningan

yang merupakan kompenen perapian dari kompor gas. Dengan persaingan



yang semakin ketat perusahaan dituntut untuk selalu dapat mempertahankan

dan meningkatkan daya saingnya. Hal yang paling penting dan berpengaruh

dalam upaya peningkatan daya saing adalah unsur biaya. Saat ini PT.

Bahama Lasakka belum menggunakan perhitungan biaya berdasarkan

metode-metode realistis tetapi berdasar sistem biaya tradisional. Dalam

sistem secara tradisional dapat dilihat bahwa biaya–biaya yang terlibat

biasanya hanya biaya langsung saja, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya

material.

Menurut Hasibuan (2005) untuk menyempurnakan perhitungan

biaya dalam perusahaan dibutuhkan informasi yang memungkinkan

perusahaan melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap berbagai

aktivitas yang menghasilkan produk. Informasi manajemen yang dirancang

atas dasar aktivitas (activity based cost) merupakan metode atau cara yang

relevan dengan kebutuhan manajemen saat sekarang.

Menurut Mulyadi (2003: 51-53) Activity Based Cost System (ABC

System) adalah sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang didisain untuk

memotivasi personal dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka

panjang melalui pengelolaan aktivitas. Semua jenis perusahaan dapat

memanfaatkan ABC system sebagai sistem akuntansi biaya, baik untuk

mengurangi biaya (cost reduction) maupun untuk perhitungan biaya

produk/jasa yang akurat.

Metode perhitungan dengan sistem ABC ini dapat memberikan

informasi perhitungan biaya yang akurat sesuai dengan aktivitas yang



dilakukan. Mengingat pentingnya perhitungan biaya pada perusahaan, maka

dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Biaya Dengan Metode Activity Based

Costing (ABC) Pada Produksi High Burner PT. Bahama Lasakka,

Batur, Ceper, Klaten”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat

merumuskan masalah sebagai berikut :

a. Berapakah biaya produksi per unit produk High Burner di PT. Bahama

Lasakka, Batur, Ceper, Klaten berdasarkan metode ABC?

b. Berapakah selisih perhitungan yang dihasilkan dari penerapan metode

ABC dengan biaya yang berlaku diperusahaan?

c. Apakah dengan perancangan program bantu hitung sederhana dapat

mempermudah penghitungan biaya produksi per unit produk High

Burner berdasar metode ABC apabila terjadi perubahan unsur biaya yang

mungkin terjadi dalam perhitungan?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada satu permasalahan saja, serta

kemudahan dalam penganalisisan data, maka penulis membatasi penelitian

ini sebagai berikut:

a. Tempat Penelitian adalah di PT. Bahama Lasakka, Batur, Ceper,

Klaten.



b. Perhitungan biaya produksi hanya dilakukan pada produk High Burner

yang di produksi pada bulan Maret 2009.

c. Asumsi biaya produksi berdasarkan tarif yang berlaku di PT. Bahama

Lasakka, Batur, Ceper, Klaten.

d. Cara perhitungan biaya produksi per unit produk hanya dengan

menggunakan metode ABC.

e. Perancangan progam bantu hitung sederhana hanya dengan

menggunakan metode ABC dan hanya untuk tiga jenis produk High

Burner.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Menetapkan biaya produksi per unit produk High Burner di PT. Bahama

Lasakka, Batur, Ceper, Klaten berdasarkan metode ABC.

b. Mengetahui selisih perhitungan yang dihasilkan dari penerapan metode

ABC dengan biaya yang berlaku diperusahaan.

c. Mengetahui dengan cepat hasil perhitungan perhitungan bila terjadi

perubahan unsur biaya yang mungkin terjadi dalam perhitungan biaya

produksi per unit produk High burner berdasar metode ABC.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:



a. Manfaat bagi perusahaan:

1) Memberikan informasi pada perusahaan tentang biaya produksi per

unit produk High Burner yang dihitung dengan menggunakan

metode ABC.

2) Memberikan informasi kepada perusahaan tentang biaya produksi

per unit produk High Burner sebagai bahan pertimbangan dalam

menentukan harga produk.

b. Manfaat bagi peneliti:

1) Peneliti dapat menerapkan ilmu yang diterima dari bangku kuliah

secara nyata.

2) Peneliti dapat melakukan perhitungan biaya produksi per unit

produk High Burner dengan menggunakan metode ABC.

3) Peneliti dapat merancang program bantu hitung sederhana untuk

perhitungan biaya produksi per unit produk High Burner dengan

menggunakan metode ABC.

4) Menambah wawasan di dunia kerja secara nyata.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini terbagi dalam berbagai

beberapa bab. Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai

berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas landasan teori atau konsep yang

mendasari penyusunan Tigas Akhir seperti: pengertian biaya,

biaya produksi, sistem biaya tradisional, sistem ABC, dan teori

lainnya yang berhubungan dengan pembahasan Tugas Akhir serta

kajian pustaka yang didapat dari penelitian-penelitian yang

relevan sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang Objek Penelitian, Pengumpulan Data,

Teknik Pengolahan Data, Perancangan Program Bantu Hitung

Sederhana, Analisis Data, dan Kerangka Pemecahan Masalah.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Perusahaan, Spesifikasi

Produk, Pengumpulan Biaya Produksi, Perhitungan Biaya

Produksi dengan Menggunakan Metode ABC, Perancangan

Program Hitung Sederhana, dan Analisa.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan Tugas

Akhir, dan saran-saran kepada perusahaan.
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