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Penentuan harga pokok produksi merupakan informasi penting bagi 

perusahaan untuk menetapkan harga jual produk. Dalam menentukan harga pokok 

produksi dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu cara konvensional dan 

metode activity based costing. Metode konvensional pada penentuan harga pokok 

produksi dianggap kurang tepat karena tidak melibatkan semuabiaya overhead 

pabrik, sehingga dibutuhkan salah satu metode yang tepat yaitu sistem Activity 

Based Costing (ABC) yang dapat menentukan harga pokok produksi dengan lebih 

akurat. Karena sistem ini menelusuri biaya dalam setiap aktivitasnya dan 

menggunakan cost driver berdasarkan unit. 

Objek penelitian ini adalah biaya harga pokok produksi yang menjadi 

fokus dari aktivitas produksi tas Adi Arya Collection.Jenis penelitian 

iniadalahkualitatif berdasarkan explanatory research, yaitu penelitian yang 

tujuannya untuk mengungkapkan atau mengeksplore atau menjelaskan secara 

mendalam tentang variabel tertentudan penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga 

penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan 

sistemActivity Based Costing dalam penentuan harga pokok produksi pada home 

industry Adi Arya Collection di desa Truko Kecamatan Kangkung Kendal. 

Hasil penelitian adalah penentuan harga pokok produksi dengan 

menggunakan sistem Activity Based Costing (ABC) pada cost pool tas ransel 

model 75 sebesar Rp 107.339,01, dengan alokasi biaya bahan baku sebesar 

34,46%, dengan biaya tenaga kerja 48,94% dan biaya overhead 16,60%, pada cost 

pool tas model ukuran map sebesar Rp 72.285,59,dengan alokasi biaya bahan 

baku sebesar 38,77%, dengan biaya tenaga kerja 41,53% dan biaya overhead 

19,70%, pada cost pool tas model 3 Dimensi sebesar Rp 63.731,15, dengan 

alokasi biaya bahan baku sebesar 42,61%, dengan biaya tenaga kerja 36,63% dan 

biaya overhead 20,76%. 

Simpulan dari penelitianiniadalahpendekatan sistem Activity Based 

Costing untuk menentukan harga pokok produksi tas ransel model 75, tas model 

ukuran map dan tas model 3 Dimensi sudah sesuai karena pembagian biaya sudah 

jelas berdasarkan pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsimasing-

masingproduk.Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis dengan 

menggunakan subjek usaha kecildan menengah, khususnya yang memproduksi 

produk lebih dari satu jenis produk. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih 

komprehensip atau menyeluruh dalam mengkalkulasi biaya baik biaya produksi 

maupun biaya non produksi dan memperpanjang periode waktu penelitian, 

sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. 
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ABSTRACT 

Yulia Sella Safitri. 2013. "The Analysis Determination of Cost of Goods 

Manufactured Bag Adi Arya Collection Based on Activity Based Costing 

System". Department of Management. Faculty of Economics. Semarang State 

University. 

 

Keywords: Cost of Raw Materials (BBB), Labor Costs (BTK), Factory 

Overhead Costs (BOP) 

 

Determining the cost of goods manufactured is important information for 

the company to establish selling price. In determining the cost of goods 

manufactured can be done by several methods such as conventional methods and 

method of activity based costing. Conventional methods in determining the cost of 

goods manufactured is considered less appropriate because it does not involve all 

factory overhead costs, so it takes one right method is Activity Based Costing 

(ABC) System which can determine the cost of goods manufactured by more 

accurately. Because these systems track costs within each activity and use based 

on unit cost driver. 

Object of this study is the price of cost of goods manufactured is the 

focus of activity bag production Adi Arya Collection. The research is based on 

qualitative explanatory research, ie research that aim to reveal or explore or 

explain in depth about specific variables and descriptive study, so the study was 

used to examine in depth the application of Activity Based Costing system in 

determining the cost of production in home industry in the village of Adi Arya 

Collection Truko Kangkung Kendal District. 

The result is the determination of the cost of goods manufactured by using 

an Activity Based Costing (ABC) system cost pool on the model 75 backpack 

forRp 107.339,01, with an allocation of raw material costs of 34,46%,with labor 

costs 48,94% and with factory overhead costs16,60%,the cost pool bag size model 

binder for Rp 72.285,59,with an allocation of raw material costs of38,77%, with 

labor costs41,53% and with factory overhead costs 19,70%, the cost pool bag 3 

Dimensional models forRp 63.731,15,with an allocation of raw material costs 

of42,61%, with labor costs36,63% and with factory overhead costs20,76%. 

Conclusions from this research is Activity Based Costing system 

approach to determine the cost of goods manufactured of the model 75 backpack, 

bag size model binder andbag 3 Dimensional models are suitable for cost-sharing 

is clearly based on the cost driver and the resources consumed by each product. 

For other researchers who will conduct similar studies using subjects of small and 

medium enterprises, especially those that produce more than one type of product. 

Future studies are expected to be a comprehensive or exhaustive in calculating the 

cost of both production costs and non-production costs and extend the time period 

of the study, in order to obtain more accurate results.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era 

modern saat ini menjadikan perusahaan berusaha untuk mempertahankan 

persaingannya dalam dunia usaha. Hal ini bertujuan agar perusahaan memiliki 

keunggulan yang kompetitif dari perusahaan lain dan mampu meningkatkan 

kualitas produk yang sesuai sehingga dapat menarik minat konsumen. Dimana 

setiap konsumen menginginkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan 

selera mereka dengan kualitas yang tinggi dan harga terjangkau. Untuk 

mempertahankan daya saingnya, salah satu caranya adalah menentukan harga 

yang sesuai, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu rendah. Untuk menentukan 

harga tersebut maka diperlukan penentuan harga pokok produksi yang benar. 

Karena apabila penentuan harga pokok produksinya tidak sesuai, harga jual 

produk akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

Dalam hal penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat 

dapat dilakukan dengan metode yang tepat. Salah satu metode tersebut adalah 

sistem activity based costing. Karena sistem ini selain menggunakn cost driver 

(pemicu biaya) berdasarkan unit, sistem ini juga mengidentifikasi cost driver 

yang tidak berhubungan dengan unit atau volume produksi. Activity based 

costing merupakan sistem informasi berbasis aktivitas, yang didesain untuk 
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memperoleh perhitungan biaya produk secara akurat dan memotivasi personel 

dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui 

pengolahan aktivitas, yang ditujukan untuk mengerahkan dan mengarahkan 

seluruh aktivitas organisasi ke penyedia produk atau jasa bagi kepuasan 

konsumen. 

Penentuan harga pokok produksi menurut Mulyadi (2001:49) dapat 

dilakukan dengan beberapa metode yaitu Full costing dan activity based 

costing. Full costing merupakan metode yang tepat digunakan untuk 

perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk. Sedangkan untuk 

perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu produk menggunakan metode 

activity based costing. Menurut Blocher dkk (2011:206) activity based costing 

merupakan pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber 

daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas 

yang dilakukan untuk objek biaya. 

Adi Arya Collection merupakan sebuah industri kecil yang 

memproduksi berbagai macam tas, seperti tas ransel model 75, tas model 

ukuran map dan tas model 3 Dimensi. Adi Arya Collection ini berlokasi di 

Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Fakta yang terdapat 

dilapangan menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan oleh Adi Arya 

Collection yang memproduksi berbagai model tas yaitu tas model ransel 75, 

tas model ukuran map, dan tas model 3Dimensi (3D). Dimana penentuan 

harga pokok produksinya masih menggunakan sistem konvensional, yaitu 

berdasarkan kebiasaan yang hanya mengumpulkan pengeluaran yang telah 
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dilakukan untuk kegiatan produksi, kemudian membagi dengan unit yang 

dihasilkan. Penentuan harga jual pada industri tas ini sangat ditentukan oleh 

harga yang diberikan oleh para pesaing sesama pengusaha tas dan pada harga 

produksi yang ditentukan oleh para pembeli atau konsumen, sehingga harga 

yang terjadi kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh produsen. 

Berdasarkan teori dan fakta yang ada menunjukkan terjadinya 

kesenjangan yaitu bahwa penentuan harga pokok produksi dengan sistem 

konvensional pada usaha tas tersebut kurang tepat digunakan dalam 

menentukan harga pokok produksi secara akurat. Akibatnya pada penentuan 

harga jual produk dan penentuan laba perusahaan juga tidak akurat. Konsep 

activity based costing dianggap sudah sesuai untuk menciptakan efisiensi 

perusahaan, karena konsep tersebut biaya yang dicatat dalam harga pokok 

produksi di dasarkan pada aktivitas yang dilakukan. Dimana konsep activity 

based costing memang digunakan dalam menghitung harga pokok produksi 

yang menghasilkan lebih dari satu jenis. 

Motivasi dalam penelitian ini adalah masih sedikitnya penelitian 

mengenai perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan pada industry tas. 

Maka penulis tertarik mengadakan penelitian untuk menganalisis penentuan 

harga pokok produksi berdasarkan sistem activity based costing (ABC) pada 

home industry tas Adi Arya Collection, sehingga kesenjangan yang ada dapat 

diselesaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian ini diharpkan dapat menghasilkan konsep mengenai 

Activity Based Costing (ABC) dalam penentuan harga pokok produksi serta 
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diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti lain yang ingin mengemukakan 

tema yang sama. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penggunaan perhitungan sistem konvensional tepat digunakan apabila 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut hanya satu jenis saja. 

Sedangkan untuk produk yang output lebih dari satu metode yang tepat 

digunakan adalah metode activity based costing. Karena metode activity based 

costing merupakan metode yang akurat dalam menentukan harga pokok 

produk yang lebih dari satu jenis. 

Penentuan harga pokok produksi merupakan kegiatan yang sangat 

penting dalam perusahaan, karena penentuan harga pokok produksi menjadi 

dasar dalam penetapan harga pokok penjualan. Dengan adanya penetapan 

harga pokok produksi yang tepat maka perusahaan akan dapat menentukan 

harga jual yang tepat pula sehingga perusahaan akan mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat  timbul permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar harga pokok produksi tas model ransel 75 yang ditentukan 

berdasarkan sistem activity based costing pada Adi Arya Collection ? 

2. Seberapa besar harga pokok produksi tas model ukuran map yang 

ditentukan berdasarkan sistem activity based costing pada Adi Arya 

Collection ? 
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3. Seberapa besar harga pokok produksi tas model 3Dimensi (3D) yang 

ditentukan berdasarkan sistem activity based costing pada Adi Arya 

Collection ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penentuan harga pokok produksi 

tas model ransel 75 yang ditentukan berdasarkan sistem activity based 

costing pada Adi Arya Collection. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penentuan harga pokok produksi 

tas model ukuran map yang ditentukan berdasarkan sistem activity based 

costing pada Adi Arya Collection. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penentuan harga pokok produksi 

tas model 3Dimensi (3D) yang ditentukan berdasarkan sistem activity 

based costing pada Adi Arya Collection. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat ganda, 

yaitu manfaat akademis maupun praktisnya. 

Guna teoritis pada perspektif akademis, penelitian ini akan berguna 

untuk memberikan pengetahuan bagi perkembangan kajian ilmu Manajemen 
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Keuangan khususnya mengenai penerapan teori perhitungan harga pokok 

produksi pada industri tas Adi Arya Collection berdasarkan Sistem Activity 

Based Costing. 

Kepentingan praktis hasil penelitian ini diharapkan bias berguna : 

1. Bagi pihak Adi Arya Collection sebagai bahan masukan dan memberikan 

sumbangan pemikiran dalam menentukan harga pokok produksi tas yang 

lebih akurat. 

2. Bagi para akademis, sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan 

informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan pemahaman 

mengenai manajemen keuangan khususnya mengenai perhitungan harga 

pokok produksi dengan activity based costing. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi dan referensi tambahan untuk 

penelitian mengenai kajian manajemen keuangan terutama yang mengarah 

pada informasi tentang sistem activity based costing di masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Harga Pokok Produksi 

2.1.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produk yang diproduksi/ harga pokok produksi (cost 

of goods manufactured) menurut Blocher dkk (2000:90) adalah harga pokok 

produk yang sudah selesai dan ditransfer ke produk dalam proses pada periode 

berjalan. Menurut mardiasmo (2000 : 9), harga pokok produksi merupakan 

akumulasi dari biaya-biaya yang dibebankan pada produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan atau penggunaan berbagai sumber ekonomi yang digunakan untuk 

menghasilkan produk atau memperoleh aktiva. Sedangkan menurut Hansen dan 

Mowen (2009:60) menyatakan harga pokok produksi (cost of goods 

manufactured) mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama 

periode berjalan. Harga pokok produksi sering juga disebut biaya produksi. 

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi. Biaya produksi digolongkan menjadi tiga jenis yaitu : 

biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 

pabrik. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang harga pokok produksi di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah total biaya yang 

dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai selama 

periode berjalan. 
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2.1.2 Manfaat harga pokok produksi 

Manfaat harga pokok produksi menurut Mulyadi (1999:71) manfaat 

informasi harga pokok produksi adalah sebagai berikut : 

2.1.2.1 Menentukan harga jual produk 

Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit 

merupakan salah satu data yang dipertimbangkan, disamping data biaya lain 

serta data non biaya 

2.1.2.2 Memantau realisasi biaya produksi  

Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan 

untuk dilakukan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang 

sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. 

Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi 

biaya produksi, yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk 

memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai 

dengan yang dipertimbangkan sebelumnya. 

2.1.2.3 Menghitung laba atau rugi periode tertentu 

Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah 

dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi 

laba atau rugi bruto periodik, diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk 

dalam menutup biaya non produksi dan menghasilkan laba atau rugi. 

2.1.2.4 Menentukan harga pokok persediaan produk 

jadi dan produk dalam proses yang disajikan 

dalam neraca  
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Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban 

keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan rugi laba. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan 

harga pokok persediaan produk jadi, dan harga pokok produk yang pada 

tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu 

menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. 

 

2.1.3 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Metode pengumpulan harga pokok produksi menurut Achmad Slamet 

(2007:94) dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

2.1.3.1 Penentuan biaya berdasarkan pesanan (job costing)  

Merupakan suatu metode pengumpulan harga pokok produk yang 

dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak. Maka dari itu, setiap pesanan 

mempunyai harga pokok tersendiri yang dibuat dalam job cost sheet. Pada 

metode ini, produksi dilakukan untuk memnuhi pesanan pelanggan. 

 Karakteristik usaha perusahaan yang menggunakan sistem penentuan 

biaya berdasarkan pesanan menurut Mulyadi (1999:42) yaitu : 1) proses 

pengolahan produk terjadi secara terputus- putus, 2) produk dihasilkan sesuai 

dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan, 3) produksi ditujukan 

untuk memenuhi pesanan. Manfaat harga pokok produksi berdasarkan 

pesanan adalah : 1) menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada 

pemesan, 2) mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, 3) 

memantau realisasi biaya produksi, 4) menghitung laba atau rugi tiap 
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pesanan, 5) menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk 

dalam proses. 

2.1.3.2 Penentuan biaya berdasarkan proses (process 

costing). 

  Process cost merupakan metode pengumpulan harga pokok produk 

dimana biaya dikumpulkan untuk setiap waktu. Pada metode ini, proses 

produksi diperusahaan dilaksanakan secara terus menerus, barang yang 

dihasilkan homogen, dan perhitungan harga pokok produksi didasarkan pada 

waktu. Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi persediaan. 

 

2.1.4 Unsur –unsur Harga Pokok Produksi 

Dalam memproduksi suatu produk, akan diperlukan beberapa biaya 

untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Biaya produksi dapat 

digolongkan kedalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik. 

2.1.4.1 Biaya Bahan Baku 

Bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian integral 

dari produk jadi perusahaan dan dapat ditelusuri dengan mudah. Bahan baku 

langsung ini menjadi bagian fisik produk, terdapat hubungan langsung antara 

masukan bahan baku dan keluaran dalam bentuk produk akhir atau jadi. 

Objek biaya dari bahan baku langsung adalah produk. Biaya bahan baku 

langsung menurut Simamora (1999: 36)  adalah biaya dari komponen-

komponen fisik produk dan biaya bahan baku yang dibebankan secara 
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langsung kepada produk, karena dikonsumsi oleh setiap produk. Bahan baku 

menurut Achmad Slamet (2007: 65) diartikan sebagai bahan yang menjadi 

komponen utama yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dari produk jadi. Untuk itu bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok 

dari suatu produk. 

Dari beberapa pengertian diatas tentang biaya bahan baku, maka dapat 

disimpulkan bahwa biaya bahan baku adalah biaya yang secara langsung 

berhubungan dengan penggunaan bahan baku. 

Bahan baku dibedakan menjadi bahan baku langsung dan bahan baku 

tidak langsung. Bahan baku langsung disebut dengan biaya bahan baku, 

sedangkan bahan baku tidak langsung disebut biaya overhead pabrik. Bahan 

baku langsung menurut Nafarin (2009:202) yaitu bahan yang membentuk 

suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku 

adalah bahan baku utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama 

dari suatu produk. Perhitungan bahan baku dengan mengalikan 

jumlah/kuantitas bahan baku yang dibeli dengan harga persatuannya. 

2.1.4.2 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja  menurut Simamora (1999: 37) adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk pekerja atau karyawan yang dapat ditelusuri secara fisik 

kedalam pembuatan produk dan bisa juga ditelusuri dengan mudah atau tanpa 

memakan banyak biaya. Biaya tenaga kerja menurut Mulyadi (2009:319) 

adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia 

tersebut. Sehingga biaya tenaga kerja adalah biaya yang timbul akibat 
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penggunaan tenaga kerja manusia untuk pengolahan produk. Tenaga kerja 

menurut Achmad Slamet (2007:78) ialah tenaga kerja yang langsung 

menangani kegiatan proses produksi, yaitu mengolah bahan baku untuk 

diubah menjadi barang jadi. Tenaga kerja langsung menurut Nafarin (2009: 

224) adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk.  

Biaya tenaga kerja dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja 

langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses 

produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang 

tidak terlibat langsung dengan proses produksi, biaya tenaga kerja tidak 

langsung ini termasuk dalam biaya overhead. 

Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung dengan menghitung 

jumlah tenaga kerja dikali gaji per orang dikali jumlah hari kerja selama per 

bulan.  

2.1.4.3 Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik menurut Hansen dan Mowen (2004: 51) adalah 

semua biaya produksi selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung 

dikelompokkan ke dalam satu kategori yang disebut ongkos overhead. Biaya 

overhead pabrik digolongkan menjadi tiga jenis biaya, yaitu bahan penolong, 

tenaga kerja tidak langsung dan biaya lain-lain. Biaya bahan penolong adalah 

bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi namun bukan bagian 

integral dari produk jadi. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya 

personalia yang tidak bekerja secara langsung atas produk, namun jasanya 
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diperlukan untuk proses pabrikasi. Sedangkan biaya lain-lain menurut 

Simamora (1999: 38) adalah biaya pabrikasi yang bukan bahan baku dan 

tenaga kerja  Overhead pabrik juga disebut beban pabrik atau biaya produk 

tidak langsung. Biaya overhead menurut Achmad Slamet (2007:87) diartikan 

suatu biaya yang keseluruhan biayanya berhubungan dengan proses produksi 

pada suatu perusahaan, akan tetapi tidak mempunyai hubungan langsung 

dengan hasil produksinya. 

Biaya overhead pabrik akan dihitung satu persatu menurut 

penggunaanya terhadap satu produk hasil output pabrik. Perhitungan harga 

pokok produk berdasarkan aktivitas menurut Achmad Slamet (2007:104) 

yaitu: 

a. Tahap Pertama 

1. Mengidentifikasi aktivitas 

2. Membebankan biaya ke aktivitas 

3. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan 

sejenis 

4. Menjumlahkan biaya aktivitas yag dikelompokkan untuk 

mendefinisikan kelompok biaya sejenis 

5. Menghitung kelompok tarif overhead 

b. Tahap Kedua 

Pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke 

produk, dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. 
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Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya pada setiap produk 

dihitung sebagai berikut : 

Overhead Dibebankan = Tarif Kelompok x Unit Driver yang Dikonsumsi 

Menurut Mulyadi (2001) harga pokok produksi dapat dihitung dengan 

tiga pendekatan, yaitu dengan menggunakan full costing, variable costing dan 

activity based costing. 

a. Full Costing 

Merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam harga pokok 

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

dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku tetap maupun variabel. 

Harga pokok produk yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri 

dari unsur harga pokok produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik 

tetap) ditambah dengan biaya non-produksi (biaya pemasaran, biaya 

administrasi dan umum). 

b. Variable costing 

Merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel kedalam harga 

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

langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Harga pokok produk yang 

dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri dari unsur harga pokok 

produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 
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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). 

c. Activity Based Costing 

Activity based costing pada dasarnya merupakan metode penentuan 

harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi cost produk 

secara cermat bagi kepentingan manajemen, dengan mengukur secara cermat 

konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk 

menghasilkan produk. 

 

2.1.4.3.1 Sistem Konvensional 

A. Pengertian Sistem Konvensional  

Penentuan harga pokok produksi konvensional adalah full costing dan 

variable costing. Sistem biaya full costing juga biasa disebut dengan sistem 

biaya konvensional. Hansen dan Mowen (2006: 57) mengemukakan bahwa 

dalam pembebanan biaya ke produk dengan sistem biaya konvensional 

menggunakan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak, akan tetapi 

penelusuran penggerak hanya menggunakan penggerak tingkat unit (produksi) 

seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin dan material langsung. Adapun 

perhitungan harga pokok konvensional menurut Achmad Slamet (2007:98) 

hanya membebankan biaya produksi pada produk. 
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Sistem biaya konvensional menurut Jan Emblemsvag (2003: 104) 

memiliki beberapa ciri sebagai berikut : 

1. Untuk tujuan biaya produk, perusahaan dipisahkan menjadi bidang 

fungsional kegiatan, yaitu, manufaktur, pemasaran, pembiayaan, dan 

administrasi. 

2. Pembuatan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan manufaktur 

biaya overhead persediaan, yaitu dicatat dalam penilaian persediaan. 

3. Biaya tenaga kerja langsung, bahan langsung dan dianggap dilacak (atau) 

dibebankan langsung ke produk. 

4. Biaya overhead pabrik dan layanan manufaktur departemen diperlakukan 

sebagai biaya tidak langsung produk tetapi dibebankan ke produk dengan 

menggunakan tarif biaya overhead telah ditentukan. 

5. Ketika produk tunggal, rencana jangka panjang, tingkat biaya overhead 

yang telah ditentukan digunakan, overhead dibebankan tanpa pandang 

bulu untuk semua produk tanpa memperhatikan mungkin berbeda 

disebabkan oleh perbedaan dalam sumber daya yang dimanfaatkan dalam 

pembuatan satu produk versus lain. 

6. Biaya fungsional pemasaran, pembiayaan, dan administrasi yang akurat 

dirumuskan di kolam biaya dan diperlakukan sebagai biaya pada periode 

di mana mereka terjadinya. Biaya tersebut tidak diperlakukan sebagai 

biaya produk. 
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B. Keterbatasan Sistem Konvensional 

Sistem penentuan harga pokok produksi dengan sistem konvensional, 

yang mendasarkan pada volume menurut Blocher dkk (2007: 220), jika : 

1. Tenaga kerja langsung dan bahan merupakan faktor yang dominan dalam 

produksi, 

2. Teknologi stabil, 

3. Adanya keterbatasan produk. 

Dalam beberapa situasi biaya produk yang diperoleh dengan cara tarif 

konvensional akan menimbulkan distorsi, karena produk tidak mengkonsumsi 

sebagian besar sumber daya pendukung dalam proporsi yang sesuai dengan 

volume produksi yang dihasilkan. 

Keterbatasan utama dari sistem penentuan harga pokok konvensional 

adalah penggunaan tarif tunggal atau tarif departemen yang mendasarkan pada 

volume. Blocher dan Chen lin (2001:118) mengemukakan tarif ini 

menghasilkan biaya produk yang tidak akurat, jika sebagian besar biaya 

overhead pabrik tidak berhubungan dengan volume, dan jika perusahaan 

menghasilkan komposisi produk yang bermacam- macam dengan volume, 

ukuran dan kompleksitas yang berbeda- beda. 

 

C. Kekurangan Sistem Konvensional 

Terdapat dua kelemahan sistem penetapan biaya produk secara 

konvensional  menurut Sulistianingsih (1999:20), yaitu: 
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1. Sistem penetapan biaya produk yang konvensional memang tidak 

dirancang khusus untuk penetapan biaya produk yang akurat, karena 

tujuan utamanya dimaksudkan untuk menetapkan biaya persediaan. 

2. Belum pernah dimodifikasi, walaupun proses produksi telah berubah. 

Untuk memutuskan apakah sistem biaya suatu perusahaan telah 

merefleksikan biaya poduk yang optimal, diperlukan analisis detail 

terhadap sistem biaya tersebut agar biaya yang dikeluarkan untuk analisis 

terhadap sistem biaya dapat efisien. 

 

D. Distorsi Sistem Biaya Konvensional 

Dari sudut pandang konseptual menurut Jan Emblemsvag (2003: 111) 

mengemukakan bahwa masalah distorsi dapat dibagi dalam tiga sumber utama 

yaitu : 

1. Sumber distorsi karena kurangnya potensi data yaitu ketidakpastian 

yang melekat dalam desain, distorsi tak terelakkan, dan penilaian 

mempengaruhi apa yang dinilai. 

2. Masalah keandalan selama pelaksanaan yaitu faktor situasional 

mempengaruhi model, metode ini tidak diterapkan dengan benar. 

3. Defisiensi tentang metode karena kurangnya data dan metode tidak 

mampu menangani masalah. 
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E. Tanda-Tanda Kelemahan Sistem Biaya Konvensional 

Sistem biaya konvensional dapat dikatakan sebagai sistem biaya yang 

ketinggalan jaman atau telah usang. Gejala-gejala dari sistem biaya yang 

ketinggalan jaman menurut Achmad Slamet (2007:103) diantaranya: 

1. Hasil dari penawaran sulit dijelaskan, 

2. Harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk 

akal, 

3. Produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi, 

4. Manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang 

kelihatan menguntungkan, 

5. Marjin laba sulit dijelaskan, 

6. Pelanggan tidak mengeluh atas naiknya harga, 

7. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberi 

data biaya bagi proyek khusus, dan 

8. Biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan. 

Hal ini tidak berbeda jauh dengan yang diungkapkan oleh Hansen dan 

Mowen (2009:170), bahwa gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan 

zaman adalah: 

1. Hasil dari penawaran sulit dijelaskan, 

2. Harga pesaing tampak tidak wajar rendahnya, 

3. Produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi, 

4. Manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang 

kelihatan menguntungkan, 
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5. Marjin laba sulit untuk dijelaskan, 

6. Perusahaan memiliki niche yang menghasilkan keuntungan tinggi, 

7. Pelanggan tidak mengeluh kenaikan harga, 

8. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk 

memberikan data biaya bagi proyek-proyek khusus,  

9. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi biayanya sendiri,  

10. Biaya produk berubah karena perubahan dalam peraturan pelaporan 

keuntungan. 

F. Dampak Sistem Biaya Konvensional 

Informasi biaya yang terdistorsi akan berdampak pada perilaku anggota 

organisasi menurut Sulastiningsih (1999:21) antara lain: 

1. Para manajer pusat cenderung untuk membeli dari luar daripada 

memproduksi sendiri. Hal ini dimaksudkan agar alokasi overhead atas 

dasar jam atau upah langsung tidak terlalu besar. 

2. Terlalu banyak waktu yang dikorbankan untuk mengukur jam kerja 

langsung. 

3. Pengolahan data pada pusat yang padat karya lebih mahal daripada 

pusat biaya yang padat modal. 

4. Tidak ada insentif bagi para manajer produk untuk mempengaruhi atau 

mengendalikan pertumbuhan yang cepat dari tenaga personalia 

penunjang. 

5. Ruangan bersih yang mahal tidak digunakan secara efisien sebagai 

akibat dari alokasi biaya menurut luas lantai. 
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6. Jam kerja karyawan yang diukur dengan sangat detail karena alokasi 

tarif upah hanya dibebankan menurut jam kerja aktual, sedang jam 

kerja pada waktu tidak kerja, pergantian pekerjaan dan kerusakan serta 

reparasi mesin dibebankan kepada berbagai kategori overhead. 

 

2.1.4.3.2 Sistem Activity Based Costing 

A. Pengertian Activity Based Costing 

Activity based costing system menurut Mulyadi (2003:25)  merupakan 

sistem informasi biaya yang menyediakan informasi lengkap tentang aktivitas 

untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap 

aktivitas. Sedangkan menurut Achmad Slamet (2007:103), sistem perhitungan 

biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) merupakan sistem 

pembebanan biaya dengan cara pertama kali menelusuri biaya aktivitas 

kemudian ke produk. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (activity based 

costing) menurut Blocher dkk (2011:206) adalah pendekatan perhitungan biaya 

yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, 

atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. 

Anggapan dasar dari pendekatan perhitungan biaya ini adalah bahwa produk 

atau jasa perusahaan merupakan hasil aktivitas dan aktivitas tersebut 

menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. 
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B. Konsep Dasar Activity Based Costing 

Ada dua keyakinan dasar yang melandasi sistem activity based costing 

menurut Mulyadi (2003:52) yaitu cost is caused dan the causes of cost can be 

managed. 

1. Cost is caused 

Cost is caused adalah biaya ada penyebabnya, dan penyebab biaya 

adalah aktivitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang 

aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya akan menempatkan personel 

perusahaan pada posisi dapat mempengaruhi biaya. Sistem activity based 

costing 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 

The causes of cost can be managed adalah penyebab terjadinya biaya 

yaitu aktivitas dapat dikelola. Melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang 

menjadi penyebab terjadinya biaya, personel perusahaan dapat mempengaruhi 

biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang 

aktivitas. 

Sedangkan menurut (Kidwell et al., 2002). Morse et al. (2003, 184-185) 

dalam Sameer (2007: 2) meringkas konsep yang mendasari sistem activity 

based costing yaitu : 

1. Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi kebutuhan pelanggan 

mengkonsumsi  sumber daya yang biaya uang. 
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2. Biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas harus diserahkan biaya 

tujuan atas dasar unit kegiatan dikonsumsi oleh tujuan biaya. Biaya tujuan 

biasanya suatu produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. 

 

C. Kondisi Penyebab Perlunya Sistem Activity Based Costing 

Sistem biaya konvensional tidak lagi secara akurat membebankan biaya 

overhead ke masing- masing produksi. Kondisi- kondisi berikut ini merupakan 

penyebab utama ketidakmampuan sistem biaya konvensional untuk 

membebankan biaya overhead secara tepat. Kondisi tersebut juga merupakan 

penyebab perlunya sistem activity based costing digunakan. Kondisi- kondisi 

yang mendasari penerapan sistem activity based costing menurut Supriono 

(2007:281) : 

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 (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 
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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 sustu 

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. 

Empat kekuatan utama mempengaruhi organisasi untuk mengadopsi 

atau menerapkan sistem activity based costing menurut Gary Cokins (2001: 

358) adalah : 

1. Meningkatkan heterogenitas dan keragaman output, produk, layanan 

standar, saluran, dan pelanggan. Hal ini pada gilirannya menyebabkan 

konsumsi yang tidak proporsional elemen yang berbeda dari biaya 

tidak langsung dan overhead. 

2. Meningkatkan kompleksitas dalam overhead dukungan dan proses 

bisnis inti; hasil ini dalam interorganisasional aktivitas-aktivitas untuk 

hubungan biaya yang adalah langkah atau lebih dihapus dari objek 

biaya akhir. 
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3. Substansial tidak langsung dan biaya overhead. 

4. Meningkatkan perlu memahami bagaimana pemasaran, penjualan, 

distribusi, umum, dan biaya periode administrasi (yaitu, S, G, & A) 

disebabkan dan ditelusuri relatif terhadap saluran mereka dan 

pelanggan. 

 

D. Identifikasi Aktivitas (Tingkatan Biaya ABC) 

Konsep dasar sistem activity based costing menyatakan bahwa biaya 

ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Karena itu, aktivitas 

merupakan fokus utama sistem activity based costing, dan identifikasi 

merupakan  langkah penting dalam perancangan sistem activity based costing. 

Aktivitas menurut Hansen dan Mowen (2006:154) merupakan tindakan- 

tindakan yang diambil atau pekerjaan- pekerjaan yang dilakukan dalam 

perusahaan. Hansen dan Mowen (2006:155-154) mengungkapkan aktivitas-

aktivitas yang telah diidentifikasi dapat diklasifikasikan menjadi salah satu dari 

empat kategori umum aktivitas yaitu : 

1. Aktivitas tingkat unit (unit level activities) 

Aktivitas tingkat unit merupakan aktivitas yang dilakukan setiap suatu 

unit produksi diproduksi. Biaya aktivitas unit level bersifat 

proporsional dengan jumlah unit produksi. Sebagai contoh pemesinan 

dan perakitan adalah aktivitas yang dikerjakan tiap kali suatu unit 

dikerjakan.  

2. Aktivitas tingkat batch(batch level activities) 
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Aktivitas tingkat batch merupakan aktivitas yang dilakukan setiap 

batch barang diproduksi, dimana batch adalah sekelompok produk/ 

jasa yang diproduksi dalam satu kali proses, tanpa memperhatikan 

berapa unit yang ada dalam batch tersebut. Biaya pada batch level 

lebih tergantung pada jumlah batch yang diproses dan bukannya pada 

jumlah unit produksi, jumlah unit yang dijual, atau ukuran volume 

yang lain. Biaya aktivitas tingkat batch bervariasi dengan jumlah 

batch tetapi tetap terhadap unit pada setiap batch. Contoh aktivitas 

tingkat batch adalah penyetelan, pengawasan, jadwal produksi, dan 

penanganan bahan. Basis pembebanan biaya aktivitas ke produk yang 

menggunakan jumlah batch disebut batch related activity driver. 

3. Aktivitas tingkat produk (product level activity) 

Aktivitas tingkat produk merupakan aktivitas yang dilakukan karena 

diperlukan untuk mendukung berbagai produksi yang diproduksi oleh 

perusahaan. Contoh biaya aktivitas tingkat produk adalah perubahan 

tekhnik, pengembangan prosedur, pengujian produk, pemasaran 

produk, rekayasa teknik produk, pengiriman, dan lain- lain. 

4. Aktivitas tingkat fasilitas (facility level activity) 

Aktivitas tingkat fasilitas merupakan aktivitas yang menopang proses 

manufaktur secara umum, yang diperlukan untuk menyediakan 

fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi, dimana fasilitas 

adalah sekelompok sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk 

proes pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya aktivitas ini 
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tidak berhubungan dengan unit, batch, atau bauran produksi yang 

diproduksi. Contoh aktivitas tingkat aktivitas adalah manajemen 

pabrik, tata letak, pendukung program komunitas, keamanan, pajak 

kekayaan dan penyusutan di pabrik. 

 

E. Analisis Penggerak (Driver Analysis) 

Penggerak atau penggerak biaya menurut Blocher dkk (2007:222) 

adalah faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari 

aktivitas. Penggerak biaya menyebabkan atau berhubungan dengan perubahan 

biaya, jumlah penggerak biaya terukur atau terhitung adalah dasar yang sangat 

baik untuk membebankan biaya sumber daya pada aktivitas dan biaya satu atau 

lebih aktivitas pada aktivitas atau objek biaya lainnya. Dua jenis cost driver 

atau penggerak biaya yaitu : 

1. Penggerak sumber daya (resources driver) 

Merupakan ukuran kuantitas untuk membebankan biaya sumber daya 

yang dikonsumsi oleh aktivitas. Cost driver digunakan untuk 

membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke 

cost pool tertentu. Contoh resources driver adalah persentase dari luas 

total yang digunakan oleh suatu aktivitas. 

2. Penggerak aktivitas (activity driver) 

Penggerak aktivitas adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan 

terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya. Activity driver 

digunakan untuk membebankan biaya dari cost pool ke objek biaya. 
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Contoh dari activity driver adalah jumlah suku cadang yang berbeda 

yang digunakan dalam produk akhir untuk mengukur konsumsi 

aktivitas penanganan bahan untuk setiap produk. 

 

F. Manfaat Sistem Activity Based Costing 

Manfaat dari sistem activity based costing menurut Mulyadi (2006:94-

95) adalah : 

1. Activity based costing menyediakan informasi tentang aktivitas 

Fokus utama sistem activity based costing adalah aktivitas. Berbagai 

informasi yang berkaitan dengan aktivitas diidentifikasikan dan disediakan bagi 

personel untuk memungkinkan personel memahami hubungan antara produksi 

dengan aktivitas dan hubungan antara aktivitas dengan sumber daya. 

2. Activity based costing menyediakan fasilitas untuk menyusun anggaran 

berbasis aktivitas 

Activity based costing memberikan informasi tentang aktivitas apa yang 

akan dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik aktivitas itu 

dilakukan. Informasi ini memberikan kemampuan untuk melakukan perbaikan 

berkelanjutan terhadap aktivitas guna meningkatkan nilai pelanggan. 

Perbaikan berkelanjutan ini mengundang tujuan pengurangan biaya dan 

anggaran, pengurangan biaya dapat direncanakan dalam periode anggaran. 

Target pengurangan biaya disusun berdasarkan rencana dalam eliminasi 

aktivitas, pemilihan aktivitas, pengurangan aktivitas, dan pembagian aktivitas 
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sehingga kemungkinan keberhasilan akan semakin besar, karena perhatian dan 

usaha personel ditujukan ke penyebab biaya yaitu aktivitas. 

3. Activity based costing menyediakan informasi secara akurat 

Menyediakan informasi secara akurat dan multidimensi biaya produk 

dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga kualitas pembuatan 

keputusan dapat ditingkatkan dan memungkinkan personel melakukan 

profitabilitas produk atau jasa, konsumen saluran distribusi, daerah pemasaran, 

dan dimensi lain yang dibutuhkan oleh personel. 

Sedangkan manfaat utama dari sistem activity based costing menurut 

Blocher dkk (2011:212-213) yaitu : 

1. Pengukuran profitabilitas yang lebih baik. 

2. Pengambilan keputusan yang lebih baik. 

3. Perbaikan proses. 

4. Estimasi biaya. 

5. Biaya dari kapasitas yang tidak digunakan. 

 

G. Kelebihan Sistem Activity Based Costing 

Sistem activity based costing memiliki beberapa kelebihan menurut 

Hansen dan Mowen (2011:36)  antara lain : 

1. Sistem activity based costing dapat memperbaiki distorsi yang melekat 

dalam informasi biaya konvensional atau full costing berdasarkan alokasi 

yang hanya menggunakan penggerak yang dilakukan oleh volume. 
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2. Sistem activity based costing lebih jauh mengakui hubungan sebab akibat 

antara penggerak biaya dengan kegiatan. 

3. Sistem activity based costing menghasilkan banyak informasi mengenai 

kegiatan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

4. Sistem activity based costing menawarkan bantuan dalam memperbaiki 

proses kinerja dan menyediakan informasi yang lebih baik untuk 

mengidentifikasi kegiatan yang banyak pekerjaan. 

5. Sistem activity based costing menawarkan bantuan dalam memperbaiki 

proses kinerja dan memperbaiki informasi yang lebih baik untuk 

mengidentifikasi kegiatan yang banyak pekerjaan. 

6. Sistem activity based costing menyediakan data yang relevan hanya jika 

biaya setiap kegiatan adalah sejenis dan benar- benar proporsional. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat 

dijadikan tinjauan pustaka yaitu beberapa penelitian berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 

(1) 

Nama 

Peneliti 

(2) 

Judul Penelitian 

(3) 

Metode 

Penelitian 

(4) 

Variabel 

penelitian 

(5) 

Hasil Penelitian 

(6) 

1 Nanang 

Heryana 

(2011) 

Analisis Sistem 

Activity Based 

Costing (ABC) 

Sebagai Alternatif  

Penentuan Harga 

Pokok Produksi 

Pada CV. Wijaya 

Berlian Keramik 

Tegal. 

Metode 

analisis 

deskriptif 

Biaya bahan 

baku, Biaya 

Tenaga 

Kerja 

Langsung, 

Biaya 

Overhead 

Pabrik 

Hasil dari 

penelitian didapat 

biaya bahan baku 

guci sebesar 

34,82%, Biaya 

Tenaga Kerja 

Langsung Sebesar 

21,26%, dan BOP 

sebesar 43,92%, 

untuk vas 

keramik didapat 

biaya bahan baku 

sebesar 23,79%, 

biaya tenaga kerja 

43,47%, dan BOP 

sebesar 31,29%. 

2 Intan 

Qona’ah 

(2012) 

Analisis 

Penentuan Harga 

Pokok Produksi 

Berdasarkan 

Sistem Activity 

based Costing 

Pada Pabrik 

Krupuk 

“Langgeng” 

Gunung Pati. 

Metode 

analisis 

Deskriptif 

Biaya bahan 

baku, Biaya 

Tenaga 

Kerja 

Langsung, 

Biaya 

Overhead 

Pabrik 

Penelitian ini 

menunjukan 

bahwa harga 

krupuk dengan 

menggunakan 

perhitungan 

sistem activity 

based costing 

lebih akurat dan 

realistis 

dibandingkan 

dengan sistem 

biaya 

konvensional 

sehingga dalam 

pemasaran bisa 

lebih bersaing 

dengan produk 

sejenis 

3 Tina 

Febriana 

(2012) 

Penentuan Harga 

Pokok Poduksi 

Menggunakan 

Metode Activity 

Based Costing 

Metode 

analisis 

deskriptif 

Biaya bahan 

baku, Biaya 

Tenaga 

Kerja 

Langsung, 

Menurut hasil 

penelitian didapat 

harga pokok 

manisan carica 

sebesar Rp. 
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pada Home 

Industri Carica 

“Sahli” Kejajar, 

Wonosobo 

Biaya 

Overhead 

Pabrik 

4.956,94 atau 

lebih murah 

Rp.1.693,25/botol

. 

Untuk Dodol 

Carica harganya 

sebesar  Rp.8.640 

atau lebih murah 

Rp.5.778,25/kg 

dari sistem biaya 

konvensional. 

4 A Rajabi 

dan A 

Dabari 

(2012) 

Applying Activity 

Based Costing 

(ABC) Method to 

Calculate 

Cost Price in 

Hospital and 

Remedy Services 

(Menerapkan 

Activity Based 

Costing (ABC) 

Cara Menghitung 

Biaya Harga 

dalam Peayanan 

Rumah Sakit dan 

Obat) 

Metode 

Analisis 

Deskriptif 

Biaya 

Administras

i, Biaya 

Diagnostik 

dan biaya 

rawat rumah 

sakit 

Hasil penelitian 

dari penelitian ini 

adalah harga 

biaya dari metode 

ABC secara 

signifikan 

berbeda dari 

metode tarif. 

Selain itu, 

tingginya jumlah 

biaya tidak 

langsung di 

rumah sakit 

menunjukkan 

bahwa kapasitas 

sumber daya yang 

tidak digunakan 

dengan benar. 

Biaya harga jasa 

perbaikan dengan 

metode tarif tidak 

benar dihitung 

bila dibandingkan 

dengan 

Metode ABC. 

ABC menghitung 

harga biaya 

dengan 

menerapkan 

mekanisme yang 

cocok tetapi 

metode tarif 

didasarkan pada 

harga tetap. 
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Selain itu, ABC 

merupakan 

informasi yang 

berguna tentang 

jumlah dan 

kombinasi 

layanan harga 

biaya. 

5 Mehdi 

Alinezh

ad 

Sarokola

ei1, 

Moham

madreza 

Ebrati1, 

Vahid 

Taghiza

deh 

Khangh

ah dan 

Mina 

Ebrati 

(2012) 

 

A comparative 

study of activity-

based costing 

system 

and the traditional 

system: A case 

study of Refah 

Bank 

(Sebuah studi 

perbandingan 

system biaya 

berbasis aktivitas 

dan sistem 

tradisional: 

Sebuah studi 

kasus Refah 

Bank) 

Metode 

Analisis 

Deskriptif 

Volume 

based 

costing, 

biaya 

langsung 

dan tidak 

langsung, 

basis 

apropriasi 

biaya 

overhead 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa tidak ada 

perbedaan yang 

berarti antara 

biaya dihitung 

dengan biaya dan 

tradisional 

metode berbasis 

aktivitas untuk 

giro dan 

tabungan. tapi 

tentang 

perhitungan 

akuntansi dan 

penggambaran 

peringkat biaya, 

ada perbedaan 

yang signifikan 

dan sistem biaya 

berbasis aktivitas 

benar-benar lebih 

efisien daripada 

yang tradisional. 

Selain itu, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

perbedaan yang 

berarti antara 

biaya dihitung 

dengan 

berdasarkan 

aktivitas 

biaya dan sistem 

tradisional untuk 

deposito jangka 

panjang dan 
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lainnya. Selain 

itu, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan yang 

bermakna antara 

rasio kegiatan staf 

dengan rasio 

biaya overhead 

untuk 

masing-masing 

deposito. 

 

Kesimpulan yang didapat dari beberapa penelitian terdahulu di atas 

yaitu bahwa dengan menggunakan sistem activity based costing pada 

penetapan harga pokok produksi suatu usaha, harga pokok yang didapat akan 

lebih akurat dan lebih efisien dibandingkan dengan perhitungan yang masih 

menggunakan sistem konvensional.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Penentuan harga pokok produksi mayoritas masih menggunakan 

sistem konvensional, yang berdampak pada perhitungan biaya overhead 

pabrik yang tidak tepat. Karena sistem konvensional ini kurang akurat untuk 

menentukan harga pokok produksi yang lebih dari satu jenis produk. Sehingga 

hal ini berdampak dalam perhitungan biaya overheadnya. Maka dari itu, 

sistem biaya konvensional tidak mampu dalam menentukan biaya overhead 

pada masing-masing produk secara tepat. Ada dua faktor utama penyebab 

ketidakmampuan sistem konvensional untuk membebankan biaya overhead 

secara tepat adalah proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit 
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terhadap total biaya overhead dan tingkat keragaman produksi (Blocher dan 

Chen lin,2001:118). 

Sistem konvensional menggunakan driver berlevel unit untuk 

membebankan biaya overhead pabrik ke produk menggunakan asumsi bahwa 

overhead yang dikonsumsi produk mempunyai korelasi yang tinggi dengan 

jumlah unit produk yang dihasilkan.  Apabila biaya overhead didominasi oleh 

biaya berlevel unit, maka tidak akan timbul masalah. Tetapi sebaliknya, 

apabila biaya overhead didominasi oleh biaya overhead berlevel non unit, 

maka penggerak aktivitas berdasarkan unit tidak mampu membebankan biaya 

overhead tersebut secara akurat ke produksi. Distorsi biaya akan terjadi pada 

perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk apabila 

menggunakan sistem konvensional. Masing - masing produk dalam 

mengkonsumsi sumber daya berbeda-beda. Sejalan dengan peningkatan 

diversitas produk, kuantitas sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani 

transaksi dan mendukung aktivitas meningkat, sehingga semakin tinggi pula 

distorsi yang dihasilkan dari biaya produk yang dilaporkan dengan sistem 

konvensional (Hansen dan Mowen, 2006:149). 

  Tas Adi Arya Collection merupakan suatu usaha yang bergerak di 

bidang industri tas yang memproduksi beberapa macam tas. Jenis tas tersebut 

meliputi tas ransel model 75, tas model ukuran map dan tas model 3 Dimensi. 

Bahan baku utama dari model tas ini yaitu bahan baku tas jenis 1682D. 

Tenaga kerja yang membantu dalam proses produksi pada usaha tas Adi Arya 

Collection Kendal sejumlah 17 orang yang dibagi dalam beberapa aktivitas 
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yaitu pembuatan dan pemotongan pola, penjahitan, kontroling dan finishing 

dan pemasaran. Biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produksi tas ini 

antara lain biaya bahan baku penolong, tenaga kerja tidak langsung, 

penyusutan pabrik dan mesin serta pemeliharaan fasilitas pabrik, biaya listrik, 

biaya telepon, biaya makan dan minum. Kegiatan berikutnya adalah 

menentukan tarif kelompok (pool rate) yaitu mengalokasikan biaya-biaya 

yang terjadi ke produksi dengan pembagiannya adalah cost driver. Kemudian 

hasil pengalokasian yang diperoleh dikalikan dengan tarif, sehingga 

menghasilkan biaya overhead yang di bebankan. 

Proses perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 

sistem activity based costing pada usaha Tas Adi Arya Collection dapat 

digambarkan: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah biaya harga pokok produksi yang menjadi 

fokus dalam pembuatan tas pada usaha tas Adi Arya Collection Kendal untuk 

mengalokasikan  biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead 

pabrik secara tepat dan akurat. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah produk tas, yang terdiri dari tas ransel 

model 75, tas model 3 Dimensi dan tas model ukuran map dari usaha tas Adi 

Arya Collection Kendal. Lokasi pabrik berada di Truko Kecamatan 

Kangkung, Kabupaten Kendal. 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan eksplanatory 

research, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengungkapkan atau 

mengexplore atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu dan 

penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam 

untuk perhitungan dengan sistem activity based costing dalam menentukan 

harga pokok produksi pada usaha Tas Adi Arya Collection Kendal. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah biaya –biaya yang merupakan biaya dari 

aktivitas dalam pembuatan tas-tas dalam usaha tas Adi Arya Collection 

Kendal. 

3.4.1 Biaya Bahan Baku 

Bahan baku adalah keseluruhan bahan utama untuk pembuatan 

produk jadi. Dalam pembuatan produk jadi sendiri tidak terpaku saja pada 

harga beli bahan baku saja melainkan juga memerlukan biaya lain yaitu biaya 

pembelian, biaya pergudangan dan biaya perolehan lain yang nantinya akan 

menambah nilai kebutuhan biaya untuk memperoleh produk tas jadi. 

Biaya bahan baku dalam penelitian ini adalah semua biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku sehingga siap diolah untuk 

memperoleh produk jadi. Bahan baku utama pada produk tas Adi Arya 

Collection adalah bahan 1682D. Perhitungan bahan baku dengan mengalikan 

jumlah/kuantitas bahan baku yang dibeli dengan harga persatuannya. 

Bahan baku langsung menurut Nafarin (2009:202) yaitu bahan yang 

membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari produk jadi. 

Bahan baku adalah bahan baku utama atau bahan pokok dan merupakan 

komponen utama dari suatu produk. 

Biaya bahan baku dalam penelitian ini adalah semua biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku sehingga siap diolah menjadi 

produk jadi. 
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3.4.2 Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan 

karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah biaya harga yang 

dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut (Mulyadi, 

2009:319). 

Dalam istilah sehari-hari kita mengenal biaya tenaga kerja dengan 

jumlah pembayaran gaji atau upah, dan pembayaran lain karena 

memperkerjakan pegawai. Sistem pembayaran gaji atau upah yang dipakai 

oleh perusahaan adalah sistem pembayaran upah menurut waktu (jam kerja). 

Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung dengan menghitung 

jumlah tenaga kerja dikali gaji per orang dikali jumlah hari kerja selama per 

bulan.  

Biaya tenaga kerja disini adalah jumlah biaya keseluruhan yang 

dibayarkan untuk karyawan yang merupakan tenaga kerja dalam pembuatan 

tas. Tenaga kerja yang dipekerjakan pada usaha tas Adi Arya Collection ini 

berjumlah 17 orang yang terdiri dari 5 orang pada bagian pembuatan dan 

pemotongan pola, 9 pada bagian penjahitan, dan 3 orang pada bagian 

kontroling atau finishing. 

3.4.3 Biaya Overhead Pabrik  

Biaya overhead adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung 

berkaitan dengan pembuatan produk yang meliputi : biaya bahan baku 

penolong, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan pabrik dan mesin, biaya 

listrik, biaya telepon, biaya makan dan minum. 
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Biaya overhead pabrik akan dihitung satu persatu menurut 

penggunaanya terhadap satu produk hasil output dari pabrik.  

Biaya overhead pabrik pada usaha tas Adi Arya Collection terdiri 

dari biaya bahan baku penolong (resleting, kepala resleting, bisban, rotan, 

benang, plastik,dll), biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik, biaya 

perawatan mesin, biaya listrik, biaya telepon, biaya makan dan minum. 

Biaya overhead pabrik akan dihitung satu persatu menurut 

penggunaanya terhadap satu produk hasil output pabrik. Perhitungan harga 

pokok produk berdasarkan aktivitas menurut Achmad Slamet (2007:104) 

yaitu: 

c. Tahap Pertama 

6. Mengidentifikasi aktivitas 

7. Membebankan biaya ke aktivitas 

8. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan 

sejenis 

9. Menjumlahkan biaya aktivitas yag dikelompokkan untuk 

mendefinisikan kelompok biaya sejenis 

10. Menghitung kelompok tarif overhead 

d. Tahap Kedua 

Pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke 

produk, dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. 

Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya pada setiap produk 

dihitung sebagai berikut : 
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Overhead Dibebankan = Tarif Kelompok x Unit Driver yang Dikonsumsi 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

(Sugiyono, 2008:422). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang biaya-biaya yang ada kaitannya dengan 

penentuan harga pokok produksi pada Adi Arya Collection Kendal. 

3.5.2 Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono,2008:410). Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara ini adalah semua yang digunakan untuk 

proses penelitian mulai dari aktivitas kegiatan, informasi tentang bahan baku, 

tenaga kerja serta biaya overhead pabrik yang mempengaruhi perhitungan 

harga pokok produksi dengan sistem Activity based Costing. 

Wawancara yang dilakukan oleh penulis antara lain menanyakan 

mengenai prosedur produksi tas pada usaha tas Adi Arya Collection. Selain 

itu juga menanyakan harga jual masing-masing tas, bahan baku yang 

digunakan dan biaya – biaya apa saja yang dikeluarkan untuk memproduksi 

tas, serta aktivitas apa sajakah dalam proses produksi hingga output yang 

dihasilkan beserta besarnya biaya. 
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3.6  Metode Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif dengan menggunakan sistem activity based costing 

pada harga pokok produk tas Adi Arya Collection. Perhitungan bahan baku  

dihitung dengan mengalikan jumlah/kuantitas bahan baku yang dibeli  dengan 

harga persatunnya. Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung dengan 

menghitung jumlah tenaga kerja dikali gaji per orang dikali jumlah hari kerja 

selama per bulan.   

Biaya overhead pabrik akan dihitung satu persatu menurut 

penggunaanya terhadap satu produk hasil output pabrik. Perhitungan harga 

pokok produk berdasarkan aktivitas menurut Achmad Slamet (2007:104) 

yaitu: 

a. Tahap Pertama 

1. Mengidentifikasi aktivitas 

2. Membebankan biaya ke aktivitas 

3. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan 

sejenis 

4. Menjumlahkan biaya aktivitas yag dikelompokkan untuk 

mendefinisikan kelompok biaya sejenis 

5. Menghitung kelompok tarif overhead 

b. Tahap Kedua 

Pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke 

produk, dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. 
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Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya pada setiap produk 

dihitung sebagai berikut : 

Overhead Dibebankan = Tarif Kelompok x Unit Driver yang Dikonsumsi 

Harga pokok produksi diperoleh dengan menjumlahkan biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dibagi dengan 

jumlah unit produk yang dihasilkan. 

 

  

Table 3.1 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pengukuran 
Skala 

Data 

1 Biaya 

Bahan Baku 

Bahan yang 

membentuk 

bagian 

menyeluruh 

produksi 

jadi 

Harga pembelian bahan 

baku 

 

Harga beli 

ditambah biaya- 

biaya 

pembelian dan 

biaya untuk 

menempatkan 

bahan baku 

tersebut siap 

diolah 

Rasio 

2 Biaya 

Tenaga 

Kerja 

Langsung 

Usaha fisik atau 

usaha mental 

yang 

dikeluarkan 

karyawan untuk 

mengolah 

produk 

1. Biaya pembuatan dan 

pemotongan pola 

2. Penjahitan 

3. Kontroling atau 

Finishing 

Jam kerja atau 

unit hasil 

(output) yang 

dihasilkan 

Rasio 

3 Biaya 

Overhead 

Pabrik 

Seluruh biaya 

produksi yang 

tidak masuk 

kedalam biaya 

bahan baku dan 

biaya tenaga 

kerja 

1. Biaya pembuatan dan 

pemotongan pola 

2. Penjahitan 

3. Kontroling atau 

Finishing 

4. Pemasaran 

Activity Based 

Costing 

Rasio 

 

Harga Pokok Produksi Per Unit = 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Activity Based Costing 

(ABC) pada Produk Tas Ransel Model 75 

Penentuan harga pokok produksi pada Adi Arya Collection sampai saat ini masih 

menggunakan sistem konvensional, karena biaya produksi dihitung dengan 

caramengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tas 

tersebut.Sedangkan untuk harga pokok produksi per satuan tiap produk dihitung 

dengan membagi total harga pokok produksi dengan jumlah tas yang dihasilkan. 

Analisis penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan 

dengan menggunakan sistem activity based costing (ABC). Perhitungan harga 

pokok tas pada Adi Arya Collection dengan sistem ABC dibagi dalam tiga cost 

pool. Cost pool tersebut yaitu tas ransel model 75, tas model ukuran map dan tas 

model 3 Dimensi. Aktivitas yang terjadi dalam pembuatan tas dikelompokkan 

dalam 4cost driveryaitu aktivitas pembuatan dan pemotongan pola, aktivitas 

penjahit, aktivitas kontroling dan finishing dan aktivitas pemasaran. 

Sebelum mengetahui jenis pengeluaran untuk masing- masing cost driver, biaya-

biaya yang dikeluarkan Adi Arya Collectionselama proses produksi pada bulan 

Mei 2013terlebih dahulu harus diketahui. Proses klasifikasi biaya dapat dimulai 

dengan suatu pengelompokkan yang sederhana dari semua biaya dalam dua 

golongan, yaitu harga pokok produksi (manufacturing cost) dan biaya- biaya 

komersil (commercial cost). Harga pokok produksi dibagi menurut tiga unsur 
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utama dari biaya yaitu biaya bahan baku (BBB), biaya tenaga kerja (BTK), dan 

biaya overhead pabrik (BOP). Sedangkan biaya komersil yaitu biaya- biaya 

pemasaran(marketing expenses).  

4.1.1 Biaya Bahan Baku 

Unsur utama dari biaya yang pertama adalah biaya bahan baku, bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan tas ransel model 75selama bulan Mei 2013 pada Adi 

Arya Collection dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1Biaya Bahan Baku 

No. Bahan Baku 
Jumlah Harga Bahan Jumlah Biaya 

Pembelian Baku Bahan Baku 

1 
Bahan Tas Jenis 

1682D 
405 m  Rp          35.000,00   Rp       14.175.000,00  

2 
Biaya Pembelian 

Bahan (Transport) 
     Rp            225.000,00  

3 
Biaya Makan dan 

Minum 
     Rp            100.000,00  

Jumlah      Rp       14.500.000,00  
Sumber : Data Adi Arya Collection bulan Mei 2013 

Harga per meter bahan tas jenis 1682D relatif stabil setiapharinya. Harga bahan 

tas jenis 1682D pada bulan Mei 2013Rp 35.000,00 per m. Akan tetapiAdi Arya 

Collection membeli bahan baku jenis tas 1682D ini per roll, setiap rollnya seharga 

Rp 1.575.000,00 per 45 m.Jumlah pemakaian bahan baku selama bulan Mei 2013 

adalah sebesar 405 m atau 9 roll per bulan. Pembelian bahan baku ke Supplier 

dilakukan sebulan selama 2 kali di Semarang. Dengan biaya makan dan minum 

sopir Rp 50.000,00 untuk sekali jalan. Sehingga total biaya bahan baku tas ransel 

model 75 yang dikeluarkan sebesar Rp 14.500.000,00. 
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4.1.2 Biaya Tenaga Kerja 

  

Unsur utama biaya yang kedua adalah biaya tenaga kerja, upah tenaga kerja 

langsung yang adapada Adi Arya Collection dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No. Bagian Jumlah 

Tenaga Kerja 

Upah bulan Mei Jumlah Biaya Tenaga 

Kerja 

1 Pembuatan dan 

Pemotongan Pola 

5 Rp     936.000,00   Rp         4.680.000,00  

2 Penjahit 9 Rp    1.560.000,00   Rp       14.040.000,00  

3 Kontroling dan 

Finishing 

3 Rp      624.000,00   Rp         1.872.000,00  

Jumlah 17    Rp       20.592.000,00  

Sumber : Data Adi Arya Collection bulanMei 2013 

Biaya tenaga kerja pada tabel 4.2 adalah biaya tenaga kerja langsung yang 

memproduksi tasransel model 75 di Adi Arya Collection. Total biaya tenaga kerja 

pada Adi Arya Collection sebesar Rp 20.592.000,00 untuk 17orang sesuai dengan 

bagiannya masing-masing. 

4.1.3 Biaya Overhead Pabrik 

Unsur utama dari biaya yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya yang 

termasuk dalam biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang tidak langsung 

berpengaruh dalam penentuan harga pokok produksi.Biaya-biaya ini terjadi 

karena adanya ativitas-aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi tas ransel 

model 75 mulai dari mengolah bahan setengah jadi menjadi produk jadi. 

Penentuan harga pokok produksi tas ransel model 75 dengan sistem 

activitybasedcostingmenurut Slamet (2007:103) dilakukan dengan dua tahap 

yaitu: 
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A. Tahap Pertama 

1. Analisis aktivitas 

Aktivitas yang terjadi dalam proses produksi tas ransel model 75 adalah sebagai 

berikut : 

a. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

b. Aktivitas penjahitan 

c. Aktivitas kontroling dan finishing 

d. Aktivitas pemasaran 

2. Membebankan biaya ke aktivitas 

Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi, 

langkah selanjutnya adalah membebankan biaya ke aktivitas. Sebelum itu, tabel 

4.3 merupakan rincian biaya bahan penolong yang digunakan perusahaan. 

Tabel 4.3 Biaya Bahan Penolong 

No. Bahan Penolong 
Jumlah Biaya 

Bahan Penolong 

1 Daun Resleting  Rp                       117.600,00  

2 Kepala Resleting  Rp                       980.000,00  

3 Rotan  Rp                         60.979,52  

4 Benang  Rp                       156.800,00  

5 Bisban  Rp                       203.259,84  

6 Fouring 420D  Rp                    1.332.800,00  

7 Fouring D600  Rp                    1.524.444,88  

8 Jaring  Rp                       352.800,00  

9 Lapisan Busa Teri  Rp                       862.400,00  

Jumlah  Rp                    5.591.084,24  

Sumber : Data Adi Arya Collection bulan Mei 2013 
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Biaya overhead pabrik dapat dilihat pada tabel 4.4berikut : 

Tabel 4.4 Biaya OverheadPabrik 

No Jenis Biaya Jumlah 

1 Biaya bahan penolong  Rp     29.946.777,08  

2 Biaya tenaga kerja tidak 

langsung  Rp     13.500.000,00  

3 Biaya listrik  Rp          900.000,00  

4 Biaya penyusutan mesin 

dan peralatan 

 Rp       1.965.000,00  

5 Biaya air minum  Rp       2.391.997,92  

6 Biaya Makan  Rp       2.873.000,00  

7 Biaya telepon  Rp          470.000,00  

8 Plastik  Rp       1.568.000,00  

Jumlah  Rp     53.614.775,00  

Sumber : Data Adi Arya collection bulan Mei 2013 

3. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis 

Aktivitas untuk kelompok sejenis dalam pembuatan tas ransel model 75 adalah 

sebagai berikut : 

a. Kelompok aktivitas pembuatan dan pemotongan pola : biaya 

pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya air minum, biaya makan, biaya 

telepon, biaya listrik 

b. Kelompok aktivitas penjahitan : biaya listrik, biaya pemeliharaanmesin 

dan peralatan, biaya air minum, biaya makan 

c. Kelompok aktivitaskontroling dan finishing : biaya air minum, biaya 

makan, biaya plastik 

d. Kelompok aktivitaspemasaran : biaya tenaga kerja tidak langsung 
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Tabel 4.5 Biaya Kelompok sejenis 

No Kelompok aktivitas Jenis biaya Jumlah 

1 Pembuatan dan 

Pemotongan Pola 

Pemeliharaan 

mesin dan peralatan 
 Rp                   115.000,00  

    Makan  Rp                   845.000,00  

    Air Minum  Rp                   703.528,80  

    Telepon  Rp                   130.000,00  

    Listrik  Rp                     80.000,00  

    Bahan Penolong  Rp                5.591.084,24  

Jumlah  Rp                7.464.613,04  

2 Penjahitan Pemeliharaan 

mesin dan peralatan 
 Rp                   540.000,00  

    Listrik  Rp                   110.000,00  

    Air Minum  Rp                1.266.351,84  

    Makan  Rp                1.521.000,00  

Jumlah  Rp                3.437.351,84  

3 Kontroling dan 

Finishing 

Air Minum  Rp                   422.117,28  

Makan  Rp                   507.000,00  

Plastik  Rp                   313.600,00  

Jumlah  Rp                1.242.717,28  

4 Pemasaran BTKTL  Rp              13.500.000,00  

Jumlah  Rp              13.500.000,00  

Sumber : data primer yang diolah 

4. Menghitung kelompok tarifoverhead 

Penentuan tarif kelompok overhead untuk penentuan harga pokok produksi tas 

ransel model 75 adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan dan pemotongan pola 

adalah biaya pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya makan, biaya air minum, 

biaya telepon dan biaya listrik.Penentuan tarif kelompok (pool rate) berdasarkan 

jumlah bahan baku yang dipakaiselama bulan Mei 2013. Jumlah bahan baku yang 

digunakan sebesar 1620 m. Biaya tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 
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Kelompok aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

 
               

      
= Rp 4607,78/m 

b. Aktivitas penjahitan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penjahitanadalah pemeliharaan 

mesin dan peralatan, biaya listrik, biaya air minum dan biaya makan.Penentuan 

tarif kelompok berdasarkan kwh. Jumlah kwh selama bulan Mei 2013 sebesar 

4056kwh  [(3 x 250watt x 26 x 208)/ 1000]. Biaya tersebut dapat dirinci sebagai 

berikut : 

Kelompok aktivitas penjahitan : 

 
               

    
 = Rp 847,47/kwh 

 

c. Aktivitaskontroling dan finishing 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya kontroling dan finishing adalahbiaya 

air minum, biaya makan, biaya plastik.Penentuan tarif kelompok berdasarkan 

jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Mei 2013. Jumlah produk yang 

dihasilkan sebesar 1960 tas. 

Kelompok biaya kontroling dan finishing 

 
               

    
 = Rp 634,04/tas 

d. Aktivitaspemasaran 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran adalah biaya 

BTKTL.Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan 

selama bulan Mei 2013.Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 1960 unit. 
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Kelompok biaya pemasaran : 

 
                

    
 = Rp 6887,75/unit 

B. Tahap Kedua 

Biaya overhead pabrik (BOP) setiap kelompok aktivitas dilacak ke berbagai jenis 

produk dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi setiap produk. 

Pembebanan BOP produk dihitung dengan rumus : 

a. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola adalah pada tahap pembuatan pola, 

aktivitas yang dilakukan adalah membuat pola sesuai dengan desain produk yang 

diinginkan. Pola dibuat sedetail mungkin dan diberikan penjelasan yang lengkap 

mengenai ukuran, bahan yang akan dipakai, pemotongan, penyambungan 

maupunpenjahitannya. Selanjutnya pada tahap pemotongan pola, aktivitas yang 

dilakukan adalahmemotong bahan-bahan yang diperlukan dengan menggunakan 

peralatanyang sederhana sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Potongan-

potonganbahan ini yang nantinya akan dirakit/dijahit. Pemotonganbahan 

dilakukan setepat mungkin untuk menghindari pembuanganbahan.Peralatan yang 

digunakan pada aktivitas ini dengan menggunakan peralatanseperti mesin potong, 

penggaris, cutter, gunting, jara, palu, tang, pulpen, spidol, cm kain.Pengalokasian 

biaya ke cost driverberdasarkan pada jam kerja langsung, karena jam kerja 

langsung adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. Jumlah jam kerja langsung 

yang dianggarkan untuk memproduksi tas ransel model 75 sebesar 130 JKL (5 

jam x 26 hari). Biaya yang digunakan dalam aktivitas pembuatan dan pemotongan 
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pola selama bulanMei 2013 adalah sebesar Rp599.011,4. Adapun pengalokasian 

biayanya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 Alokasi biaya aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas ransel 

model 75 

Rp4607,78 130 Rp599.011,4 

 

b. Aktivitas penjahitan 

Aktivitas penjahitan adalahaktivitas yang dilakukan adalah menggabungkan 

bagian-bagian yang sudah siap untuk menghasilkan bentuk produk.Biaya dalam 

aktivitas penjahitan adalah biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin dan peralatan, 

biaya air minum, biaya makan.. Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan 

pada jumlah kwh, karena jumlah kwh adalah pemicu terjadinya biaya tersebut. 

Jumlah kwh yang dianggarkan untuk pembuatan tas ransel model 

75sebesar4056kwh  [(3 x 250watt x 26 x 208)/ 1000]. Biaya yang digunakan 

untuk aktivitas penjahitan selama bulan Mei 2013 sebesarRp 1.145.779,44. 

Adapun alokasinya sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 Alokasi biaya aktivitas penjahitan 

Produk Tarif 

kelompok 

Unit driver Jumlah 

Tas Ransel 

Model 75 

Rp 847,47 4056 Rp3.437.338,32 
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c. Aktivitas kontroling dan finishing 

Aktivitas kontroling dan finishing adalah aktivitas yang dilakukan pada tahap ini 

menyortir tasransel model 75 untuk dilakukankontrol terhadap kualitas produk. 

Tasransel model 75 yang tidak memenuhistandar kualitas akan dikembalikan pada 

bagian penjahitanuntuk dilakukan perbaikan sedangkan tas ransel model 75 yang 

memenuhi standarkualitas akan dilakukan finishing seperti pembersihan 

penjahitan. Tahapan yang terakhir adalah mengemas produk tasransel model 75 

yang telah jadi dengan plastik. 

Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tasyang dihasilkan, karena 

jumlah tas yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya biaya tersebut.Jumlah unit 

yang diproduksi sebesar 392 unit.Biaya yang digunakan dalam aktivitas 

kontroling dan finishing selama bulan Mei 2013 adalah sebesar Rp 248.543,68. 

Adapun alokasinya disajikan pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 Alokasi biaya aktivitas kontroling dan finishing 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas Ransel 

Model 75 

Rp 634,04/unit 392 Rp 248.543,68 

 

d. Aktivitas pemasaran 

Aktivitaspemasaran adalah kegiatan memasarkan tas kepada konsumen. Biaya 

yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran adalah biaya 

BTKTL.Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tas yang 

dihasilkan sebanyak 392 tas, karena jumlah tas yang dihasilkan adalah pemicu 

terjadinya biaya tersebut.Biaya yang digunakan dalam aktivitas pemasaran selama 
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bulan Mei 2013 adalah sebesar Rp 2.831.372,00. Adapun alokasinya disajikan 

pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 Alokasi biaya aktivitas pemasaran 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas Ransel 

Model 75 

Rp 6.887,75/unit 392 Rp 2.699.998,00 

 

Jumlah biaya overhead yang dialokasikan menggunakan sistem activity based 

costing dapat dirinci sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Biaya Overhead yang dialokasikan 

No  Kelompok biaya Jumlah 

1 Pembuatan dan 

Pemotongan Pola 

 Rp          599.011,40  

2 Penjahitan  Rp       3.437.338,32  

3 Kontroling dan Finishing  Rp          248.543,68  

4 Pengiriman  Rp       2.699.998,00  

  Jumlah  Rp       6.984.891,40  

  Sumber : data primer yang diloah 

Jumlah biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan sistem activity based 

costing adalah sebesar Rp   6.984.891,40. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem activity 

based costing adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11Penentuan Harga Pokok Produksi Tas Ransel Model 

75berdasarkan Sistem Activity Based Costing 

Jumlah 

Tas 

BBB BTK BOP HPP HPP/tas 

Rp % Rp % Rp %     

392 14.500.000 34,46% 20.592.000 48,94% 6.984.891,40 16,60% 42.076.891,40 107.339,01 

Sumber : data primer yang diolah 
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 Pada tabel 4.11menyajikan penentuan harga pokok produksi tas ransel model 75 

dengan sistem activity based costing. Harga pokok produksi tas ransel model 75 

sebesar  Rp 42.076.891,40diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya 

bahan baku sebesar Rp14.500.000 (34,46%) , biaya tenaga kerja langsung sebesar 

Rp20.592.000 (48,94%), dan biaya overhead pabrik sebesar 

Rp6.984.891,40(16,60%) . 

4.2 Harga Pokok ProduksiTas Ransel Model 75 dengan Sistem 

Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi tas ransel model 75 dengan sistem konvensional 

terutama dalam perhitungan biaya overhead pabrik tidak dihitung secara 

detailberdasarkan atas pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh 

produk tas ransel model 75, karena harga pokok produksi dihitung dengan cara 

menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 

Adi Arya Collectionmenentukan  harga pokok produksi masih menggunakan 

sistem konvensional, berikut ini adalah penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan sistem konvensional Adi Arya Collection : 

BOP = biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

   Jumlah produksi 

 
                 

    
 

= Rp 27.354,48/unit 

 

Penentuan tarif overheadusaha tas dengan sistem konvensional pada Adi Arya 

Collection diilustrasikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.12 Penentuan Tarif BOP Sistem Konvensional 

Jumlah tas Tarif overhead Jumlah BOP 

392  Rp             27.354,48 Rp10.722.955,00  

  

Setelah biaya overhead diketahui sebesar Rp10.722.955,00 maka penentuan harga 

pokok produksi dengan sistem konvensional dapat dilakukan. Penentuan harga 

pokok produksi tas ransel model 75 berdasarkan sistem konvensional disajikan 

pada tabel 4.13 

Tabel 4.13Penentuan HPP Tas Ransel Model 75 Berdasarkan Sistem 

Konvensional  

Jumlah 

Tas 

BBB BTK BOP HPP HPP/tas 

Rp % Rp % Rp %     

392 14.500.000 31,65% 20.592.000 44,95% 10.722.955,00 23,40% 45.814.955,00 116.874,89 

Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 4.13menyajikan penentuan harga pokok produksi tas ransel model 75 

berdasarkan sistem konvensional. Harga pokok produksi tas ransel model 75 

sebesar Rp 45.814.955,00diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya 

bahan baku sebesar Rp 14.500.000,00, biaya tenaga kerja sebesar Rp 

20.592.000,00 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 10.722.955,00. 

4.3 Perbandingan Harga Pokok Produksi Tas Ransel Model 75 

Menggunakan Sistem Activity Based Costing dengan Sistem 

Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi yang selama ini digunakan perusahaan adalah 

menggunakan sistem konvensional, yaitu menjumlahkan biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Dalam sistem 

activitybasedcosting(ABC), harga pokok produksi diperoleh dari penjumlahan 
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konsumsi aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi untuk 

menghasilkan produk tas. 

Penentuan harga pokok produksi dan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC 

dan Konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel 

4.14 

Tabel 4.14 Perbandingan Harga Pokok Produksi antara Sistem ABC dengan 

Sistem Konvensional 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.14menunjukkan bahwa harga pokok produksi tas ransel 

model 75 dengan sistem konvensional menghasilkan harga pokok produksi lebih 

besar (overvalue) dibandingkan dengan  harga pokok produksi menggunakan 

sistem activitybasedcosting. Perbedaan yang terjadi antara harga pokok produksi 

menggunakan sistem konvensional dan sistem activitybasedcosting disebabkan 

karena pembebanan overhead pada masing-masing produk. Pada sistem 

konvensional biaya overhead produk hanya dibebankan pada satu cost driver saja. 

Sedangkan pada sistem activity based costing, biaya overhead pada masing-

masing produk dibebankan pada banyak costdriversesuai aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan dalam pembuatan tas ransel model 75. Sehingga dalam sistem activity 

Jumlah 

unit 

BBB 

(Rp) 

BTK 

(Rp) 

ABC Konvensional Selisih 

Ketera

ngan 
BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 
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(Rp) 

HPP 

(Rp) 

BOP 

(Rp) 

HPP 

(Rp) 

392 14.500.0

00 

20.59

2.000 

6.984.8

91,40 
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955 
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55 

3.738.0
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3.738.0

63,60 

Overva
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based costing mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap produk lebih 

akurat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.  

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hasil perhitungan harga pokok 

produksi dengan sistem ABC memiliki keunggulan dibandingkan sistem 

konvensional. Meskipun sistem konvensional mudah lebih mudah diaplikasikan 

karena hanya menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik, tetapi perhitungan tersebut kurang tepat untuk menghitung harga 

pokok produksi lebih dari satu jenis produk karena tidak mencerminkan konsumsi 

sumber daya secara lengkap dan akurat dalam proses produksinya. 

4.4 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Activity Based Costing 

(ABC) pada Tas Model Ukuran Map 

Penentuan harga pokok produksi pada Adi Arya Collection sampai saat ini masih 

menggunakan sistem konvensional, karena biaya produksi dihitung dengan 

caramengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tas 

tersebut.Sedangkan untuk harga pokok produksi per satuan tiap produk dihitung 

dengan membagi total harga pokok produksi dengan jumlah unit tas yang 

dihasilkan. 

Analisis penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan 

dengan menggunakan sistem activity based costing (ABC). Perhitungan harga 

pokok taspadaAdi Arya Collection dengan sistem ABC dibagi dalam tiga cost 

pool. Cost pool tersebut yaitu tas ransel model 75, tas model ukuran map dan tas 

model 3 Dimensi. Aktivitas yang terjadi dalam produksi tas dikelompokkan dalam 
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4 cost driver yaitu pembuatan dan pemotongan pola, penjahitan, kontroling dan 

finishing dan pemasaran. 

Sebelum mengetahui jenis pengeluaran untuk masing- masing cost driver, biaya-

biaya yang dikeluarkan Adi Arya Collectionselama proses produksi pada bulan 

Mei 2013terlebih dahulu harus diketahui. Proses klasifikasi biaya dapat dimulai 

dengan suatu pengelompokkan yang sederhana dari semua biaya dalam dua 

golongan, yaitu harga pokok produksi (manufacturing cost) dan biaya- biaya 

komersil (commercial cost). Harga pokok produksi dibagi menurut tiga unsur 

utama dari biaya yaitu biaya bahan baku (BBB), biaya tenaga kerja (BTK), dan 

biaya overhead pabrik (BOP). Sedangkan biaya komersil yaitu biaya- biaya 

pemasaran(marketing expenses).  

4.4.1 Biaya Bahan Baku 

Unsur utama dari biaya yang pertama adalah biaya bahan baku, bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan tas model ukuran mapselama bulan Mei 2013 pada 

Adi Arya Collection dapat dilihat pada tabel 4.15 

  

Tabel 4.15 Biaya Bahan Baku 

No. Bahan Baku 
Jumlah Harga Bahan Jumlah Biaya 

Pembelian Baku Bahan Baku 

1 
Bahan Tas Jenis 

1682D 
540 m  Rp          35.000,00   Rp             18.900.000,00  

2 
Biaya Pembelian 

Bahan (Transport) 
     Rp                  225.000,00  

3 
Biaya Makan dan 

Minum 
     Rp                  100.000,00  

Jumlah      Rp             19.225.000,00  
Sumber : Data Adi Arya Collectionan Mei 2013 
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Harga per meter bahan tas jenis 1682D relatif stabil setiapharinya. Harga bahan 

tas jenis 1682D pada bulan Mei 2013Rp 35.000,00 per m. Akan tetapi Adi Arya 

Collection membeli bahan baku jenis tas 1682D ini per roll, setiap rollnya seharga 

Rp 1.575.000,00 per 45 m. Jumlah pemakaian bahan baku selama bulan Mei 2013 

adalah sebesar 504 m atau 12 roll per bulan. Pembelian bahan baku ke Supplier 

dilakukan sebulan selama 2 kali di Semarang. Dengan biaya makan dan minum 

sopir Rp 50.000,00 untuk sekali jalan. Sehingga total biaya bahan baku tas model 

ukuran map yang dikeluarkan sebesar Rp 19.225.000,00. 

4.4.2 Biaya Tenaga Kerja 

Unsur utama biaya yang kedua adalah biaya tenaga kerja, upah tenaga kerja 

langsung yang adapada  Adi Arya Collection dapat dilihat pada tabel 4.16 

Tabel 4.16 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No. Bagian Jumlah Tenaga 

Kerja 

Upah bulan Mei Jumlah Biaya Tenaga 

Kerja 

1 Pembuatan dan 

Pemotongan Pola 

5  Rp        936.000,00   Rp               4.680.000,00  

2 Penjahit 9  Rp     1.560.000,00   Rp             14.040.000,00  

3 Kontroling dan 

Finishing 

3  Rp        624.000,00   Rp               1.872.000,00  

Jumlah 17    Rp             20.592.000,00  

Sumber : Data Adi Arya Collection bulanMei 2013 

Biaya tenaga kerja pada tabel 4.16 adalah biaya tenaga kerja langsung yang 

membuat tas di Adi Arya Collection. Total biaya tenaga kerja pada Adi Arya 

Collection sebesar Rp 20.592.000 untuk 17orang sesuai dengan bagiannya 

masing-masing. 
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4.4.3 Biaya Overhead Pabrik 

Unsur utama dari biaya yang ketiga adalah biaya overhead pabrik.Biaya yang 

termasuk dalam biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang tidak langsung 

berpengaruh dalam penentuan harga pokok produksi. Biaya-biaya ini terjadi 

karena adanya ativitas-aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi tas model 

ukuran map mulai dari mengolah bahan setengah jadi menjadi produk jadi. 

Penentuan harga pokok produksi tas model ukuran map dengan sistem 

activitybasedcosting menurut Slamet (2007:103) dilakukan dengan dua tahap 

yaitu : 

A. Tahap Pertama 

1. Analisis aktivitas 

Aktivitas yang terjadi dalam proses produksi tas model ukuran map adalah 

sebagai berikut : 

a. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola  

b. Aktivitas penjahitan 

c. Aktivitas kontroling dan finishing 

d. Aktivitas pemasaran 

2. Membebankan biaya ke aktivitas 

Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi, 

langkah selanjutnya adalah membebankan biaya ke aktivitas. Sebelum itu, tabel 

4.17 merupakan rincian biaya bahan penolong yang digunakan perusahaan. 
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Tabel 4.17 Biaya Bahan Penolong 

No. Bahan Penolong 
Jumlah Biaya 

Bahan Penolong 

1 Daun Resleting  Rp               2.058.000,00  

2 Kepala Resleting  Rp               1.372.000,00  

3 Rotan  Rp                  480.200,00  

4 Benang  Rp                    91.467,81  

5 Variasi  Rp               3.109.864,38  

6 Pegangan tas  Rp                  285.835,62  

7 Bisban  Rp                  889.261,80  

8 Ring  Rp                  219.520,00  

9 300D  Rp                  777.464,38  

10 Fouring D600  Rp               1.543.500,00  

11 Merk  Rp                    68.600,00  

Jumlah  Rp             10.895.713,99  

Sumber : Data Adi Arya Collection bulan Mei 2013 

Biaya overhead pabrik dapat dilihat pada tabel 4.18berikut : 

Tabel 4.18 Biaya Overhead Pabrik 

No Jenis Biaya Jumlah 

1 Biaya bahan penolong  Rp     29.946.777,08  

2 Biaya tenaga kerja tidak 

langsung  Rp     13.500.000,00  

3 Biaya listrik  Rp          900.000,00  

4 Biaya penyusutan mesin 

dan peralatan 

 Rp       1.965.000,00  

5 Biaya air minum  Rp       2.391.997,92  

6 Biaya Makan  Rp       2.873.000,00  

7 Biaya telepon  Rp          470.000,00  

8 Plastik  Rp       1.568.000,00  

Jumlah  Rp     53.614.775,00  

Sumber : Data Adi Arya collection bulan Mei 2013 

3. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis 

Aktivitas untuk kelompok sejenis dalam pembuatan tas model ukuran map adalah 

sebagai berikut : 



63 
 

 
 

a. Kelompok aktivitas pembuatan dan pemotongan pola : biaya 

pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya air minum, biaya makan, biaya 

telepon, biaya listrik 

b. Kelompok aktivitas penjahitan : biaya listrik, biaya pemeliharaan 

peralatan, biaya air minum, biaya makan 

c. Kelompok aktivitas kontroling dan finishing : biaya air minum, biaya 

makan, biaya plastik 

d. Kelompok aktivitas pemasaran : biaya tenaga kerja tidak langsung 
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Tabel 4.19 Biaya Kelompok sejenis 

No Kelompok aktivitas Jenis biaya Jumlah 

1 Pembuatan dan 

Pemotongan Pola 

Pemeliharaan mesin dan 

peralatan 

Rp        115.000,00  

    Makan Rp        845.000,00  

    Air Minum Rp        703.528,80  

    Telepon Rp        150.000,00  

    Listrik Rp        110.000,00  

    Bahan Penolong Rp   10.895.713,99  

Jumlah Rp   12.819.242,79  

2 Penjahitan Pemeliharaan mesin dan 

peralatan 

Rp        540.000,00  

    Listrik Rp        160.000,00  

    Air Minum  Rp     1.521.000,00  

    Makan  Rp     1.266.351,84  

Jumlah  Rp     3.487.351,84  

3 Kontroling dan Finishing Air Minum  Rp        422.117,28  

Makan  Rp        507.000,00  

Plastik  Rp        584.800,00  

Jumlah  Rp     1.513.917,28  

4 Pemasaran BTKTL  Rp   13.500.000,00  

Jumlah  Rp   13.500.000,00  

Sumber : data primer yang diolah 

4. Menghitung kelompok tarif overhead 

Penentuan tarif kelompok overhead untuk penentuan harga pokok produksi 

tas model ukuran map adalah sebagai berikut : 
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a. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan dan 

pemotongan pola adalah biaya pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya 

makan, biaya air minum, biaya telepon dan biaya listrik. Penentuan tarif 

kelompok (pool rate) berdasarkan jumlah bahan baku yang dipakai selama 

bulan Mei 2013. Jumlah bahan baku yang digunakan sebesar 1620 m. Biaya 

tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

 
                 

      
 = Rp 7.913,11/m 

b. Aktivitas penjahitan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penjahitan adalah 

pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya listrik, biaya air minum dan biaya 

makan.Penentuan tarif kelompok berdasarkan kwh. Jumlah kwh selama bulan 

Mei 2013 sebesar 4056kwh  [(3 x 250watt x 26 x 208)/ 1000]. Biaya tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas penjahitan : 

 
               

    
 = Rp 859,80/kwh 

c. Aktivitas kontroling dan finishing 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya kontroling dan finishing 

adalah biaya air minum, biaya makan, biaya plastik.Penentuan tarif kelompok 



66 
 

 
 

berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Mei 2013. Jumlah 

produk yang dihasilkan sebesar 1960 tas. 

Kelompok biaya kontroling dan finishing 

 
               

    
 = Rp 772,40/unit 

d. Aktivitas pemasaran 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran adalah biaya 

BTKTL.Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan 

selama bulan Mei 2013.Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 1960 unit. 

Kelompok biaya pemasaran : 

 
                

    
 = Rp 6.887,75/unit 

B. Tahap Kedua 

Biaya overhead pabrik (BOP) setiap kelompok aktivitas dilacak ke berbagai jenis 

produk dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi setiap produk. 

Pembebanan BOP produk dihitung dengan rumus : 

a. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola adalah pada tahap 

pembuatan pola, aktivitas yang dilakukan adalah membuat pola sesuai dengan 

desain produk yang diinginkan. Pola dibuat sedetail mungkin dan diberikan 

penjelasan yang lengkap mengenai ukuran, bahan yang akan dipakai, 

pemotongan, penyambungan maupunpenjahitannya. Selanjutnya pada tahap 

pemotongan pola, aktivitas yang dilakukan adalahmemotong bahan-bahan yang 
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diperlukan dengan menggunakan peralatanyang sederhana sesuai dengan pola 

yang sudah dibuat. Potongan-potonganbahan ini yang nantinya akan 

dirakit/dijahit. Pemotonganbahan dilakukan setepat mungkin untuk menghindari 

pembuanganbahan.Peralatan yang digunakan pada aktivitas ini dengan 

menggunakan peralatan seperti mesin potong, penggaris, cutter, gunting, jara, 

palu, tang, pulpen, spidol, cm kain.Pengalokasian biaya ke cost driver 

berdasarkan pada jam kerja langsung, karena jam kerja langsung adalah pemicu 

terjadinya biaya tersebut. Jumlah jam kerja langsung yang dianggarkan untuk 

pembuatan tasmodel ukuran mapsebesar 130 JKL (5 jam x 26 hari). Biaya yang 

digunakan dalam aktivitas pembuatan dan pemotongan pola selama bulan Mei 

2013 adalah sebesar Rp1.028.704,3. Adapun pengalokasian biayanya dapat 

dilihat pada tabel 4.20berikut : 

Tabel 4.20 Alokasi biaya aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas Model 

Ukuran Map 

Rp 7.913,11/m 130 Rp   1.028.704,3 

 

b. Aktivitas penjahitan 

Aktivitas penjahitan adalahaktivitas yang dilakukan adalah 

menggabungkan bagian-bagian yang sudah siap untuk menghasilkan bentuk 

produk.Biaya dalam aktivitas penjahitan adalah biaya listrik, biaya pemeliharaan 

mesin dan peralatan, biaya air minum, biaya makan.. Pengalokasian biaya ke cost 

driver berdasarkan pada jumlah kwh, karena jumlah kwh adalah pemicu 

terjadinya biaya tersebut. Jumlah kwh yang dianggarkan untuk pembuatan tas 

model ukuran map sebesar4056kwh  [(3 x 250watt x 26 x 208)/ 1000]. Biaya 
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yang digunakan untuk aktivitas penjahitan selama bulan Mei 2013 sebesarRp 

3.487.348,8. Adapun alokasinya sebagai berikut : 

Tabel 4.21 Alokasi biaya aktivitas penjahitan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas Model 

Ukuran Map 

Rp 859,80/kwh 4056 Rp 3.487.348,8 

 

c. Aktivitas kontroling dan finishing 

Aktivitas kontroling dan finishing adalah aktivitas yang dilakukan pada 

tahap ini menyortir tasmodel ukuran map untuk dilakukankontrol terhadap 

kualitas produk. Tasmodel ukuran map yang tidak memenuhistandar kualitas 

akan dikembalikan pada bagian penjahitanuntuk dilakukan perbaikan sedangkan 

tas model ukuran map yang memenuhi standarkualitas akan dilakukan finishing 

seperti pembersihan penjahitan. Tahapan yang terakhir adalah mengemas produk 

tasmodel ukuran map yang telah jadi dengan plastik. 

Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah unit yang 

dihasilkan, karena jumlah unit yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya biaya 

tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas kontroling dan finishing selama 

bulan Mei 2013 adalah sebesar Rp 529.866,4. Adapun alokasinya disajikan pada 

tabel 4.22 

Tabel 4.22 Alokasi biaya aktivitas kontroling dan finishing 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas Model 

Ukuran Map 

Rp 772,40/unit 

 

686 Rp 529.866,4 
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d. Aktivitas pemasaran 

Aktivitaspemasaran adalah kegiatan memasarkan produk tas kepada 

konsumen. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran adalah biaya 

BTKTL.Pengalokasian biaya ke cost driver berdasarkan jumlah tas yang 

dihasilkan sebanyak 686 tas, karena jumlah tas yang dihasilkan adalah pemicu 

terjadinya biaya tersebut.Biaya yang digunakan dalam aktivitas pemasaran 

selama bulan Mei 2013 adalah sebesar Rp 5.027.522,5. Adapun alokasinya 

disajikan pada tabel 4.23 

Tabel 4.23 Alokasi biaya aktivitas pemasaran 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas Model 

Ukuran Map 

Rp 6.887,75/unit 686 Rp 4.724.996,5 

Jumlah biaya overhead yang dialokasikan menggunakan sistem activity based 

costing dapat dirinci sebagai berikut : 

Tabel 4.24 Biaya Overhead yang dialokasikan 

No  Kelompok biaya Jumlah 

1 Pembuatan dan Pemotongan 

Pola 

 Rp                 1.028.704,30  

2 Penjahitan  Rp                 3.487.348,80  

3 Kontroling dan Finishing  Rp                    529.866,40  

4 Pemasaran  Rp                 4.724.996,50  

Jumlah  Rp                 9.770.916,00  

  Sumber : data primer yang diloah 

Jumlah biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan sistem activity based 

costing adalah sebesar Rp 9.770.916,00. 
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Selanjutnya dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem activity 

based costing adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.25  Penentuan Harga Pokok Produksi Tas Model Ukuran Map berdasarkan 

Sistem Activity Based Costing 

Jumlah 

Tas 

BBB BTK BOP HPP HPP/tas 

Rp % Rp % Rp %     

686 19.225.000 38,77% 20.592.000 41,53% 9.770.916,00 19,70% 49.587.916,00 72.285,59 

Sumber : data primer yang diolah 

 Pada tabel 4.25  menyajikan penentuan harga pokok produksi tas model ukuran 

map dengan sistem activity based costing. Harga pokok produksi tas model ukuran map 

sebesar  Rp 49.587.916,00diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan 

baku sebesar Rp 19.225.000,00 (38,77%) , biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 

20.592.000,00 (41,53%), dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 9.770.916,00 (19,70%) . 

4.5 Harga Pokok ProduksiTas Model Ukuran Mapdengan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi tas model ukuran map dengan sistem 

konvensional terutama dalam perhitungan biaya overhead pabrik tidak dihitung secara 

detailberdasarkan atas pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk tas 

model ukuran map, karena harga pokok produksi dihitung dengan cara menjumlahkan 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 

Adi Arya Collectionmenentukan  harga pokok produksi masih menggunakan 

sistem konvensional, berikut ini adalah penentuan harga pokok produksi berdasarkan 

sistem konvensional Adi Arya Collection : 

 



71 
 

 
 

BOP = biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

   Jumlah produksi 

      = Rp 53.614.775,00 

  1960 

     = Rp 27.354,48
 

Penentuan tarif overheadusaha tas dengan sistem konvensional pada Adi Arya 

Collection diilustrasikan pada tabel 4.26berikut : 

Tabel 4.26 Penentuan Tarif BOP sistem Konvensional 

Jumlah tas Biaya overhead Jumlah BOP 

686 Rp 27.354,48 Rp 18.765.171,25 

  

Setelah biaya overhead diketahui sebesar Rp 18.765.171,25, maka penentuan 

harga pokok produksi dengan sistem konvensional dapat dilakukan. Penentuan harga 

pokok produksi tas model ukuran mapberdasarkan sistem konvensional disajikan pada 

tabel 4.27 

Tabel 4.27Penentuan HPP Tas Model Ukuran Mapberdasarkan Sistem 

Konvensional  

Jumlah 

Tas 

BBB BTK BOP HPP HPP/tas 

Rp % Rp % Rp %     

686 19.225.000 32,82% 20.592.000 35,15% 18.765.171,25 32,03% 58.582.171,25 85.396,75 

Sumber : data primer yang diolah 

Tabel4.27menyajikan penentuan harga pokok produksi tas model ukuran 

mapberdasarkan sistem konvensional. Harga pokok produksi tas model ukuran 
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mapsebesar Rp58.582.171,25 diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya 

bahan baku sebesar  Rp 19.225.000,00, biaya tenaga kerja sebesar Rp 20.592.000,00dan 

biaya overhead pabrik sebesar Rp18.765.171,25.. 

4.6 Perbandingan Harga Pokok Produksi Tas Model Ukuran Map Menggunakan 

Sistem Activity Based Costing dengan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi yang selama ini digunakan perusahaan adalah 

menggunakan sistem konvensional, yaitu menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja dan biaya overhead pabrik. Dalam sistem activitybasedcosting(ABC), harga pokok 

produksi diperoleh dari penjumlahan konsumsi aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam 

proses produksi untuk menghasilkan produk tas. 

Penentuan harga pokok produksi dan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC 

dan Konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel 4.28 

Tabel 4.28 Perbandingan Harga Pokok Produksi antara Sistem ABC dengan Sistem 

Konvensional 

Jumlah BBB BTK 

ABC Konvensional Selisih Ketera

ngan BOP HPP BOP HPP BOP HPP 

686 19.22

5.000 

20.59

2.000 

9.770.9

16 

49.587.9

16 

18.765.1

71,25 

58.582.1

71,25 

8.994.2

55,25 

8.994.2

55,25 

overv

alue 

Sumber :data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.28menunjukkan bahwa harga pokok produksi tas model 

ukuran map dengan sistem konvensional menghasilkan harga pokok produksi lebih besar 

(overvalue) dibandingkan dengan  harga pokok produksi menggunakan sistem 

activitybasedcosting. Perbedaan yang terjadi antara harga pokok produksi menggunakan 

sistem konvensional dan sistem activitybasedcosting disebabkan karena pembebanan 

overhead pada masing-masing produk. Pada sistem konvensional biaya overhead produk 
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hanya dibebankan pada satu cost driver saja. Sedangkan pada sistem activity based 

costing, biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver 

sesuai aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam produksi tas model ukuran map. Sehingga 

dalam sistem activity based costing mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap 

produk lebih akurat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.  

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hasil perhitungan harga pokok 

produksi dengan sistem ABC memiliki keunggulan dibandingkan sistem konvensional. 

Meskipun sistem konvensional mudah lebih mudah diaplikasikan karena hanya 

menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, tetapi 

perhitungan tersebut kurang tepat untuk menghitung harga pokok produksi lebih dari satu 

jenis produk karena tidak mencerminkan konsumsi sumber daya secara lengkap dan 

akurat dalam proses produksinya. 

4.7 Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Activity Based Costing 

(ABC) padaTas Model 3 Dimensi 

Penentuan harga pokok produksi pada Adi Arya Collection sampai saat ini masih 

menggunakan sistem konvensional, karena biaya produksi dihitung dengan 

caramengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 

tastersebut.Sedangkan untuk harga pokok produksi per satuan tiap produk dihitung 

dengan membagi total harga pokok produksi dengan jumlah unit tas yang dihasilkan. 

Analisis penentuan harga pokok produksi yang lebih akurat dapat dilakukan 

dengan menggunakan sistem activity based costing (ABC). Perhitungan harga pokok 

taspadaAdi Arya Collection dengan sistem ABC dibagi dalam tiga cost pool. Cost pool 

tersebut yaitu tas ransel model 75, tas model ukuran map dan tas model 3 Dimensi. 

Aktivitas yang terjadi dalam produksi tas dikelompokkan dalam 4cost driveryaitu 
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aktivitas pembuatan dan pemotongan pola, penjahitan, kontroling dan finishing dan 

pemasaran. 

Sebelum mengetahui jenis pengeluaran untuk masing- masing cost driver, biaya-

biaya yang dikeluarkan Adi Arya Collectionselama proses produksi pada bulan Mei 

2013terlebih dahulu harus diketahui. Proses klasifikasi biaya dapat dimulai dengan suatu 

pengelompokkan yang sederhana dari semua biaya dalam dua golongan, yaitu harga 

pokok produksi (manufacturing cost) dan biaya- biaya komersil (commercial cost). Harga 

pokok produksi dibagi menurut tiga unsur utama dari biaya yaitu biaya bahan baku 

(BBB), biaya tenaga kerja (BTK), dan biaya overhead pabrik (BOP). Sedangkan biaya 

komersil yaitu biaya- biaya pemasaran(marketing expenses).  

4.7.1 Biaya Bahan Baku 

Unsur utama dari biaya yang pertama adalah biaya bahan baku, bahan baku yang 

digunakan dalam memproduksi tas model 3 Dimensiselama bulan Mei 2013 pada Adi 

Arya Collection dapat dilihat pada tabel 4.29 

Tabel 4.29 Biaya Bahan Baku 

No. Bahan Baku 
Jumlah Harga Bahan Jumlah Biaya 

Pembelian Baku Bahan Baku 

1 
Bahan Tas Jenis 

1682D 
675 m  Rp         35.000,00   Rp 23.625.000,00  

2 
Biaya Pembelian 

Bahan (Transport) 
     Rp      225.000,00  

3 
Biaya Makan dan 

Minum 
     Rp      100.000,00  

Jumlah      Rp 23.950.000,00  

Sumber : Data Adi Arya Collection bulan Mei 2013 
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Harga per meter bahan tas jenis 1682D relatif stabil setiapharinya. Harga bahan 

tas jenis 1682D pada bulan Mei 2013Rp 35.000,00 per m. Akan tetapi Adi Arya 

Collection membeli bahan baku jenis tas 1682D ini per roll, setiap rollnya seharga Rp 

1.575.000,00 per 45 m. Jumlah pemakaian bahan baku selama bulan Mei 2013 adalah 

sebesar 675 m atau 15 roll per bulan. Pembelian bahan baku ke Supplier dilakukan 

sebulan selama 2 kali di Semarang. Dengan biaya makan dan minum sopir Rp 50.000,00 

untuk sekali jalan. Sehingga total biaya bahan baku tas model 3 Dimensi yang 

dikeluarkan sebesar Rp 23.950.000,00. 

4.7.2 Biaya Tenaga Kerja 

Unsur utama biaya yang kedua adalah biaya tenaga kerja, upah tenaga kerja 

langsung yang adapada  Adi Arya Collection dapat dilihat pada tabel 4.29 

Tabel 4.30 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No. Bagian 
Jumlah Tenaga 

Kerja 
Upah bulan Mei 

Jumlah Biaya 

Tenaga Kerja 

1 Pembuatan dan 

Pemotongan Pola 

5  Rp       936.000,00   Rp   4.680.000,00  

2 Penjahit 9  Rp    1.560.000,00   Rp 14.040.000,00  

3 Kontroling dan 

Finishing 

3  Rp       624.000,00   Rp   1.872.000,00  

Jumlah 17    Rp 20.592.000,00  

Sumber : Data Adi Arya Collection bulanMei 2013 

Biaya tenaga kerja pada tabel 4.30 adalah biaya tenaga kerja langsung yang 

memproduksi tas di Adi arya Collection. Total biaya tenaga kerja pada Adi Arya 

Collection sebesar Rp 20.592.000,00 untuk 17orang sesuai dengan bagiannya masing-

masing. 
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4.7.3 Biaya Overhead Pabrik 

Unsur utama dari biaya yang ketiga adalah biaya overhead pabrik.Biaya yang 

termasuk dalam biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang tidak langsung 

berpengaruh dalam penentuan harga pokok produksi. Biaya-biaya ini terjadi karena 

adanya ativitas-aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi tas model 3 Dimensi mulai 

dari mengolah bahan setengah jadi menjadi produk jadi. 

Penentuan harga pokok produksi tas model 3 Dimensidengan sistem 

activitybasedcosting menurut Slamet (2007:103) dilakukan dengan dua tahap yaitu : 

A. Tahap Pertama 

1. Analisis aktivitas 

Aktivitas yang terjadi dalam proses produksi tas model 3 Dimensi adalah 

sebagai berikut : 

a. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola  

b. Aktivitas penjahitan 

c. Aktivitas kontroling dan finishing 

d. Aktivitas pemasaran 

2. Membebankan biaya ke aktivitas 

Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi, 

langkah selanjutnya adalah membebankan biaya ke aktivitas. Sebelum itu, tabel 

4.30 merupakan rincian biaya bahan penolong yang digunakan perusahaan. 
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Tabel 4.31 Biaya Bahan Penolong 

No. Bahan Penolong 
Jumlah Biaya 

Bahan Penolong 

1 Daun Resleting  Rp   7.938.000,00  

2 Kepala Resleting  Rp   1.411.200,00  

3 Rotan  Rp        27.440,78  

4 Benang  Rp      117.601,47  

5 Variasi  Rp      793.800,00  

6 Bisban  Rp   1.143.336,60  

7 Fouring D600  Rp   1.587.600,00  

8 Parasit  Rp      441.000,00  

Jumlah  Rp 13.459.978,85  

Sumber : Data Adi Arya Collection bulan Mei 2013 
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Biaya overhead pabrik dapat dilihat pada tabel 4.31 berikut : 

Tabel 4.32 Biaya Overhead Pabrik 

No Jenis Biaya Jumlah 

1 Biaya bahan penolong  Rp     29.946.777,08  

2 Biaya tenaga kerja tidak 

langsung 
 Rp     13.500.000,00  

3 Biaya listrik  Rp          900.000,00  

4 Biaya penyusutan mesin 

dan peralatan 

 Rp       1.965.000,00  

5 Biaya air minum  Rp       2.391.997,92  

6 Biaya Makan  Rp       2.873.000,00  

7 Biaya telepon  Rp          470.000,00  

8 Plastik  Rp       1.568.000,00  

Jumlah  Rp     53.614.775,00  

Sumber : Data Adi Arya collection bulan Mei 2013 

3. Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis 

Aktivitas untuk kelompok sejenis dalam pembuatan tas model 3 Dimensi 

adalah sebagai berikut : 

a. Kelompok aktivitas pembuatan dan pemotongan pola : biaya pemeliharaan 

mesin dan peralatan, biaya air minum, biaya makan, biaya telepon, biaya listrik 

b. Kelompok aktivitas penjahitan : biaya listrik, biaya pemeliharaan peralatan, 

biaya air minum, biaya makan 

c. Kelompok aktivitas kontroling dan finishing : biaya air minum, biaya makan, 

biaya plastik 

d. Kelompok aktivitas pemasaran : biaya tenaga kerja tidak langsung 
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Tabel 4.33 Biaya Kelompok sejenis 

No Kelompok aktivitas Jenis biaya Jumlah 

1 Pembuatan dan 

Pemotongan Pola 

Pemeliharaan mesin 

dan peralatan 

Rp       115.000,00  

    Makan Rp       845.000,00  

    Air Minum Rp       703.528,80  

    Telepon Rp       190.000,00  

    Listrik Rp       150.000,00  

    Bahan Penolong Rp  13.459.978,85  

Jumlah Rp  15.463.507,65  

2 Penjahitan Pemeliharaan mesin 

dan peralatan 

Rp       540.000,00  

    Listrik Rp       290.000,00  

    Air Minum  Rp    1.521.000,00  

    Makan  Rp    1.266.351,84  

Jumlah  Rp    3.617.351,84  

3 Kontroling dan 

Finishing 

Air Minum  Rp       422.117,28  

Makan  Rp       507.000,00  

Plastik  Rp       705.600,00  

Jumlah  Rp    1.634.717,28  

4 Pengiriman BTKTL  Rp  13.500.000,00  

Jumlah  Rp  13.500.000,00  

Sumber : data primer yang diolah 

4. Menghitung kelompok tarif overhead 
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Penentuan tarif kelompok overhead untuk penentuan harga pokok produksi 

tas model 3 Dimensi adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pembuatan dan 

pemotongan pola adalah biaya pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya makan, 

biaya air minum, biaya telepon dan biaya listrik. Penentuan tarif kelompok 

(pool rate) berdasarkan jumlah bahan baku yang dipakai selama bulan Mei 

2013. Jumlah bahan baku yang digunakan sebesar 1620 m. Biaya tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

 
                

      
 = Rp 9.545,38/m 

b. Aktivitas penjahitan 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya penjahitan adalah 

pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya listrik, biaya air minum dan biaya 

makan. Penentuan tarif kelompok berdasarkan kwh. Jumlah kwh selama bulan 

Mei 2013 sebesar 4056kwh  [(3 x 250watt x 26 x 208)/ 1000].  Biaya tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut : 

Kelompok aktivitas penjahitan : 

 
               

    
 = Rp 891,85/kwh 
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c. Aktivitas kontroling dan finishing 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya kontroling dan finishing 

adalah biaya air minum, biaya makan, biaya plastik.Penentuan tarif kelompok 

berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Mei 2013. Jumlah 

produk yang dihasilkan sebesar 1960 tas. 

Kelompok biaya kontroling dan finishing 

 
               

    
 = Rp 834,04/unit 

d. Aktivitas pemasaran 

Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran adalah biaya 

BTKTL.Penentuan tarif kelompok berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan 

selama bulan Mei 2013.Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 1960 unit. 

Kelompok biaya pemasaran : 

 
                

    
 = Rp 6.887,76/unit 

B. Tahap Kedua 

Biaya overhead pabrik (BOP) setiap kelompok aktivitas dilacak ke berbagai jenis 

produk dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi setiap produk. 

Pembebanan BOP produk dihitung dengan rumus : 

a. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola adalah pada tahap 

pembuatan pola, aktivitas yang dilakukan adalah membuat pola sesuai dengan 

desain produk yang diinginkan. Pola dibuat sedetail mungkin dan diberikan 
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penjelasan yang lengkap mengenai ukuran, bahan yang akan dipakai, 

pemotongan, penyambungan maupunpenjahitannya. Selanjutnya pada tahap 

pemotongan pola, aktivitas yang dilakukan adalahmemotong bahan-bahan yang 

diperlukan dengan menggunakan peralatanyang sederhana sesuai dengan pola 

yang sudah dibuat. Potongan-potonganbahan ini yang nantinya akan 

dirakit/dijahit. Pemotonganbahan dilakukan setepat mungkin untuk menghindari 

pembuanganbahan.Peralatan yang digunakan pada aktivitas ini dengan 

menggunakan peralatan seperti mesin potong, penggaris, cutter, gunting, jara, 

palu, tang, pulpen, spidol, cm kain.  Pengalokasian biaya ke cost driver 

berdasarkan pada jam kerja langsung, karena jam kerja langsung adalah pemicu 

terjadinya biaya tersebut. Jumlah jam kerja langsung yang dianggarkan untuk 

pembuatan tasmodel 3 Dimensisebesar 130 JKL (5 jam x 26 hari). Biaya yang 

digunakan dalam aktivitas pembuatan dan pemotongan pola selama bulan Mei 

2013 adalah sebesar Rp 1.240.898,76. Adapun pengalokasian biayanya dapat 

dilihat pada tabel 4.33 berikut : 

Tabel 4.34 Alokasi biaya aktivitas pembuatan dan pemotongan pola 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas model 3 

Dimensi 

Rp    9.545,38 130 Rp   1.240.898,76 

 

b. Aktivitas penjahitan 

Aktivitas penjahitan adalahaktivitas yang dilakukan adalah 

menggabungkan bagian-bagian yang sudah siap untuk menghasilkan bentuk 

produk.Biaya dalam aktivitas penjahitan adalah biaya listrik, biaya pemeliharaan 

mesin dan peralatan, biaya air minum, biaya makan.. Pengalokasian biaya ke cost 
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driver berdasarkan pada jumlah kwh, karena jumlah kwh adalah pemicu 

terjadinya biaya tersebut. Jumlah kwh yang dianggarkan untuk pembuatan tas 

model 3 Dimensi sebesar 4056kwh  [(3 x 250watt x 26 x 208)/ 1000]. Biaya yang 

digunakan untuk aktivitas penjahitan selama bulan Mei 2013 sebesar Rp 

3.617.351,84. Adapun alokasinya sebagai berikut : 

Tabel 4.35 Alokasi biaya aktivitas penjahitan 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas Model 3 

Dimensi 

Rp 891,85 4056 Rp 3.617.351,84 

 

 

c. Aktivitas kontroling dan finishing 

Aktivitas kontroling dan finishing adalah aktivitas yang dilakukan pada 

tahap ini menyortir tasmodel 3 Dimensi untuk dilakukankontrol terhadap kualitas 

produk. Tasmodel 3 Dimensi yang tidak memenuhistandar kualitas akan 

dikembalikan pada bagian penjahitanuntuk dilakukan perbaikan sedangkan tas 

model 3 Dimensi yang memenuhi standarkualitas akan dilakukan finishing seperti 

pembersihan penjahitan. Tahapan yang terakhir adalah mengemas produk 

tasmodel 3 Dimensiyang telah jadi dengan plastik. 

Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah tas yang 

dihasilkan, karena jumlah tas yang dihasilkan adalah pemicu terjadinya biaya 

tersebut. Biaya yang digunakan dalam aktivitas kontroling dan finishing selama 

bulan Mei 2013 adalah sebesar Rp 735.623,28. Adapun alokasinya disajikan pada 

tabel 4.35 
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Tabel 4.36 Alokasi biaya aktivitas kontroling dan finishing 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas Model 3 

Dimensi 

Rp 834,04 882 Rp 735.623,28 

 

d. Aktivitas pemasaran 

Aktivitaspemasaran adalah kegiatan memasarkan produk tas kepada 

konsumen. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran adalah biaya 

BTKTL.Pengalokasian biaya ke cost driverberdasarkan jumlah unit yang 

dihasilkan sebanyak 882 tas, karena jumlah unit yang dihasilkan adalah pemicu 

terjadinya biaya tersebut.Biaya yang digunakan dalam aktivitas pemasaran 

selama bulan Mei 2013 adalah sebesar Rp 6.075.000,00. Adapun alokasinya 

disajikan pada tabel 4.36 

Tabel 4.37 Alokasi biaya aktivitas pemasaran 

Produk Tarif kelompok Unit driver Jumlah 

Tas Model 3 

Dimensi 

Rp 6.887,76 882 Rp 6.075.000,00 

 

Jumlah biaya overhead yang dialokasikan menggunakan sistem activity based 

costing dapat dirinci sebagai berikut : 
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Tabel 4.38 Biaya Overhead yang dialokasikan 

No  Kelompok biaya Jumlah 

1 Pembuatan dan Pemotongan 

Pola 

 Rp          1.240.898,76  

2 Penjahitan  Rp          3.617.351,84  

3 Kontroling dan Finishing  Rp             735.623,28  

4 Pemasaran  Rp          6.075.000,00  

  Jumlah  Rp        11.668.873,88  

  Sumber : data primer yang diloah 

Jumlah biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan sistem activity based 

costing adalah sebesar Rp 11.668.873,88. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem activity 

based costing adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.39  Penentuan Harga Pokok Produksi Tas Model 3 Dimensi berdasarkan 

Sistem Activity Based Costing 

Jumlah 

Tas 

BBB BTK BOP HPP HPP/tas 

Rp % Rp % Rp %     

882 23.950.000 42,61% 20.592.000 36,63% 11.668.873,88 20,76% 56.210.873,88 63.731,15 

Sumber : data primer yang diolah 

 Pada tabel 4.38  menyajikan penentuan harga pokok produksi tas model 3 

Dimensidengan sistem activity based costing. Harga pokok produksi tas model 3 Dimensi 

sebesar  Rp 56.210.873,88diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan 

baku sebesar Rp 23.950.000,00 (42,61%) , biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 

20.592.000,00 (36,63%), dan biaya overhead pabrik sebesar Rp 11.668.873,88 (20,76%) . 
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4.8 Harga Pokok ProduksiTas Model 3 Dimensi dengan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi tas model 3 Dimensi dengan sistem 

konvensional terutama dalam perhitungan biaya overhead pabrik tidak dihitung secara 

detailberdasarkan atas pemicu biaya dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk tas 

model 3 Dimensi, karena harga pokok produksi dihitung dengan cara menjumlahkan 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 

Adi Arya Collectionmenentukan  harga pokok produksi masih menggunakan 

sistem konvensional, berikut ini adalah penentuan harga pokok produksi berdasarkan 

sistem konvensional Adi Arya Collection : 

BOP = biaya overhead pabrik yang dianggarkan  

   Jumlah produksi 

      = Rp 53.614.775,00 

  1960 

     = Rp 27.354,48
 

Penentuan tarif overheadusaha tas dengan sistem konvensional pada Adi 

Arya Collection diilustrasikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.40 Penentuan Tarif BOP sistem Konvensional 

Jumlah tas Biaya overhead Jumlah BOP 

882  Rp               27.354,48 Rp 24.126.648,75 

  

Setelah biaya overhead diketahui sebesar Rp 24.126.648,75, maka penentuan 

harga pokok produksi dengan sistem konvensional dapat dilakukan. Penentuan harga 

pokok produksi tas model 3 Dimensi berdasarkan sistem konvensional disajikan pada 

tabel 4.40 
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Tabel 4.41 Penentuan HPP Tas Model 3 Dimensiberdasarkan Sistem Konvensional  

Jumlah 

Tas 

BBB BTK BOP HPP HPP/tas 

Rp % Rp % Rp %     

882 23.950.000 34,88% 20.592.000 29,99% 24.126.648,75 35,13% 68.668.648,75 77.855,61 

Sumber : data primer yang diolah 

Tabel 4.40menyajikan penentuan harga pokok produksi tas model 3 Dimensi 

berdasarkan sistem konvensional. Harga pokok produksi tas model 3 Dimensi sebesar 

Rp68.668.648,75 diperoleh dari penjumlahan tiga unsur biaya yaitu biaya bahan baku 

sebesar Rp 23.950.000,00, biaya tenaga kerja sebesar Rp 20.592.000,00 dan biaya 

overhead pabrik sebesar Rp 24.126.648,75. 

4.9 Perbandingan Harga Pokok Produksi Tas Model 3 DimensiBerdasarkan 

Sistem Activity Based Costing dengan Sistem Konvensional 

Penentuan harga pokok produksi yang selama ini digunakan perusahaan adalah 

menggunakan sistem konvensional, yaitu menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja dan biaya overhead pabrik. Dalam sistem activitybasedcosting(ABC), harga pokok 

produksi diperoleh dari penjumlahan konsumsi aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam 

proses produksi untuk menghasilkan produk tas. 

Penentuan harga pokok produksi dan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC 

dan Konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel 4.41 
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Tabel 4.42 Perbandingan Harga Pokok Produksi antara Sistem ABC dengan 

Sistem Konvensional 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.41menunjukkan bahwa harga pokok produksi tas model 3 

Dimensi dengan sistem konvensional menghasilkan harga pokok produksi lebih besar 

(overvalue) dibandingkan dengan  harga pokok produksi menggunakan sistem 

activitybasedcosting. Perbedaan yang terjadi antara harga pokok produksi menggunakan 

sistem konvensional dan sistem activitybasedcosting disebabkan karena pembebanan 

overhead pada masing-masing produk. Pada sistem konvensional biaya overhead produk 

hanya dibebankan pada satu cost driver saja. Sedangkan pada sistem activity based 

costing, biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver 

sesuai aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan tas model 3 Dimensi. 

Sehingga dalam sistem activity based costing mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke 

setiap produk lebih akurat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.  

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hasil perhitungan harga pokok 

produksi dengan sistem ABC memiliki keunggulan dibandingkan sistem konvensional. 

Meskipun sistem konvensional mudah lebih mudah diaplikasikan karena hanya 

menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, tetapi 

perhitungan tersebut kurang tepat untuk menghitung harga pokok produksi lebih dari satu 

jenis produk karena tidak mencerminkan konsumsi sumber daya secara lengkap dan 

akurat dalam proses produksinya. 

Jumlah 

tas 
BBB BTK 

ABC Konvensional Selisih Keterang

an BOP HPP BOP HPP BOP HPP 

882 23.950.

000 

20.59

2.000 

11.668.

873,88 

56.210.

873,88 

24.126.

648,75 

68.668.6

48,75 

12.457.

774,87 

12.457.

774,87 

overvalue 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

selanjutnya dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1 Penentuan harga pokok produksi tas ransel model 75 Adi Arya Collection 

menggunakan sistem activity based costing lebih kecil dan akurat apabila 

dibandingkan dengan sistem konvensional yang karena benar- benar 

mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Perbedaan yang 

terjadi antara harga pokok produksi menggunakan sistem konvensional 

dan sistem activity based costing disebabkan karena pembebanan overhead 

pada masing-masing produk. Dengan menggunakan sistem activity based 

costing Adi Arya Collection memperoleh harga pokok produksi sebesar 

Rp 107.339,01. Sedangkan jika menggunakan sistem konvensional Adi 

Arya Collection memperoleh harga pokok produksi lebih besar yaitu 

sebesar Rp 116.876,89  atau selisih sebesar Rp 9.537,88 (overvalue). 

5.1.2 Penentuan harga pokok produksi tas model ukuran map Adi Arya 

Collection menggunakan sistem activity based costing lebih kecil dan 

akurat apabila dibandingkan dengan sistem konvensional yang karena 

benar- benar mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. 

Perbedaan yang terjadi antara harga pokok produksi menggunakan sistem 

konvensional dan sistem activity based costing disebabkan karena 
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pembebanan overhead pada masing-masing produk. Dengan menggunakan 

sistem activity based costing Adi Arya Collection memperoleh harga 

pokok produksi sebesar Rp 72.285,59. Sedangkan jika menggunakan 

sistem konvensional Adi Arya Collection memperoleh harga pokok 

produksi lebih besar yaitu sebesar Rp 85.396,75 atau selisih sebesar Rp 

13.111,16 (overvalue). 

5.1.3 Penentuan harga pokok produksi tas model 3 Dimensi Adi Arya Collection 

menggunakan sistem activity based costing lebih kecil dan akurat apabila 

dibandingkan dengan sistem konvensional yang karena benar- benar 

mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Perbedaan yang 

terjadi antara harga pokok produksi menggunakan sistem konvensional 

dan sistem activity based costing disebabkan karena pembebanan overhead 

pada masing-masing produk. Berdasarkan sistem activity based costing 

Adi Arya Collection memperoleh harga pokok produksi sebesar Rp 

63.731,15. Sedangkan jika menggunakan sistem konvensional Adi Arya 

Collection memperoleh harga pokok produksi lebih besar yaitu sebesar Rp 

77.855,61 atau selisih sebesar Rp 14.124,46 (overvalue). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut :  

5.2.1 Bagi manajemen Adi Arya Collection, hasil penelitian tersebut diharapkan 

dapat memberikan referensi pada Adi Arya Collection dalam menentukan 
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biaya produksi (BBB, BTK, dan BOP), menentukan harga pokok produksi 

tas ransel model 75, tas model ukuran map dan tas model 3 Dimensi yang 

lebih akurat.  

5.2.2 Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis yang 

menggunakan subjek perusahaan besar, khususnya yang memproduksi 

produk lebih dari satu jenis. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih 

komprehensif atau menyeluruh dalam mengkalkulasi biaya baik biaya 

produksi maupun biaya non produksi sehingga diperoleh hasil penelitian 

yang lebih akurat dan tepat. 
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DATA PENJUALAN TAS ADI ARYA COLLECTION KENDAL 

 

            BULAN MEI 2013 

 

 

 

 

 

1. Tas Ransel Model 75    392 unit 

2. Tas Model Ukuran Map              686 unit 

3. Tas Model 3 Dimensi    882 unit  + 

JUMLAH     1960 unit 
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DATA BIAYA BAHAN PENOLONG TAS 

 

BAHAN PENOLONG TAS RANSEL MODEL 75 

No. Bahan Penolong 
Jumlah Biaya 

Bahan Penolong 

1 Daun Resleting  Rp                       117.600,00  

2 Kepala Resleting  Rp                       980.000,00  

3 Rotan  Rp                         60.979,52  

4 Benang  Rp                       156.800,00  

5 Bisban  Rp                       203.259,84  

6 Fouring 420D  Rp                    1.332.800,00  

7 Fouring D600  Rp                    1.524.444,88  

8 Jaring  Rp                       352.800,00  

9 Lapisan Busa Teri  Rp                       862.400,00  

Jumlah  Rp                    5.591.084,24  

 

BIAYA BAHAN PENOLONG TAS MODEL UKURAN MAP 

No. Bahan Penolong 
Jumlah Biaya 

Bahan Penolong 

1 Daun Resleting  Rp                          2.058.000,00  

2 Kepala Resleting  Rp                          1.372.000,00  

3 Rotan  Rp                             480.200,00  

4 Benang  Rp                               91.467,81  

5 Variasi  Rp                          3.109.864,38  

6 Pegangan tas  Rp                             285.835,62  

7 Bisban  Rp                             889.261,80  

8 Ring  Rp                             219.520,00  

9 300D  Rp                             777.464,38  

10 Fouring D600  Rp                          1.543.500,00  

11 Merk  Rp                               68.600,00  

Jumlah  Rp                        10.895.713,99  
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BIAYA BAHAN PONOLONG TAS MODEL 3 DIMENSI 

No. Bahan Penolong 
Jumlah Biaya 

Bahan Penolong 

1 Daun Resleting  Rp   7.938.000,00  

2 Kepala Resleting  Rp   1.411.200,00  

3 Rotan  Rp        27.440,78  

4 Benang  Rp      117.601,47  

5 Variasi  Rp      793.800,00  

6 Bisban  Rp   1.143.336,60  

7 Fouring D600  Rp   1.587.600,00  

8 Parasit  Rp      441.000,00  

Jumlah  Rp 13.459.978,85  
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DATA PENGELUARAN UPAH TENAGA KERJA PADA  

ADI ARYA COLLECTION KENDAL 

BULAN MEI 2013 

 

1. TK. Aktivitas pembuatan dan pemotongan pola @36.000, 5 orang 

Rp 36.000,00 x 26 x 5     Rp   4.680.000 

2. TK. Aktivitas penjahit @60.000, 9 orang 

Rp 60.000 x 26 x 9      Rp 14.040.000 

3. TK. Aktivitas kontroling dan finishing @24.000, 3 orang 

Rp 24.000 x 26 x 3     Rp   1.872.000   + 

JUMLAH      Rp 20.592.000 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Tas  Adi Arya Collection Kendal 

Berdasarkan Sistem Activity Based costing (ABC)” 

 

Daftar pertanyaan wawancara kepada pemilik usaha : 

1. Apa saja jenis tas yang dihasilkan perusahaan ? 

………………………………………………………………………….... 

2. Apa saja bahan baku dalam pembuatan tas? 

…………………………………………………………………............... 

3. Berapa harga beli bahan baku 1682D setiap roll nya? 

………………………………………………………………………..... 

4. Berapa jumlah bahan baku yang dibeli perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

5. Biaya apa saja yang ditanggung dalam pembelian? 

……………………………………………………………………………… 

6. Berapa biaya angkut bahan baku sampai ditempat produksi? 

……………………………………………………………………………… 

7. Berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam pembuatan tas ? 

……………………………………………………………………………… 

8. Bagaimana sistem penggajian karyawan? 

……………………………………………………………………………… 

9. Berapa biaya gaji karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 
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10. Apa saja bahan lain selain bahan baku yang dibutuhkan dalam membuat 

tas? 

……………………………………………………………………………… 

11. Berapa jumlah bahan penolong yang dibutuhkan dalam membuat tas? 

……………………………………………………………………………… 

12. Berapa jumlah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan 

proses produksi? 

……………………………………………………………………………… 

13. Bagaimana sistem penggajian tenaga kerja tidak langsung yang 

dipekerjakan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

14. Berapa upah yang dibayarkan perusahaan kepada tenaga kerja tidak 

langsung tersebut ? 

……………………………………………………………………………… 

15. Berapa biaya listrik yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

16. Berapa biaya perawatan mesin yang dikeluarkan perusahaan ? 

……………………………………………………………………………… 

17. Berapa biaya telepon yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

18. Berapa biaya air minum karyawan yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 
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19. Berapa biaya makan karyawan yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

20. Berapa biaya pembelian benang yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

21. Berapa biaya pembelian pouring 420D yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

22. Berapa biaya pembelian bahan D600 yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

23. Berapa biaya pembelian bisban yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

24. Berapa biaya pembelian bahan jaring yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

25. Berapa biaya pembelian bahan lapisan busa teri yang dikeluarkan 

perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

26. Berapa biaya pembelian untuk bahan variasi yang dikeluarkan 

perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

27. Berapa biaya pembelian ring yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

28. Berapa biaya pembelian bahan 300D yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 
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29. Berapa biaya pembelian bahan parasit yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

30. Berapa biaya pembelian daun resleting yang dikeluarkan oleh perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

31. Berapa biaya pembelian kepala resleting yang dikeluarkan oleh 

perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 

32. Berapa biaya pembelian rotan yang dikeluarkan perusahaan? 

……………………………………………………………………………… 
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